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LUKÁCS LÁSZLÓ

Hangzavar vagy új
harmóniák?
Illyés Gyula híres Bartók-versében a hazugui boldognak hirdetett,
ám valójában gonosz valóság leleplezésére Bartókot hívja segítsé
gül: "hangzavart? azt". A világ összekuszálódott rendjében akkor
igaz a művészet, ha lágy harmóniák helyett a hangzavart sikoltja
fülünkbe; ha a szép kozmosza helyett a rútság káoszát ábrázolja.

A görög művészettől kezdve a gótikán és a reneszánszon át a
művészet fő célja a harmonikus szépség megjelenítése volt. A
kozmosz - és az ember - szépsége, a világ őseredeti egysége,
kapcsolata a transzcendenssel jelent meg alkotásaikban. Az iro
dalom azonban kezdettől megjelenítette a tragikumot is. Az em
berlét fájdalmas, sőt bűnös dimenzióját éppen annak művészi

ábrázolásával tudta úgy ábrázolni, hogy az tisztítóan, megoldást,
katarzist felkínálva hatott a nézőre, olvasóra.

A 20. század művészete szakított az évszázados klasszikus
formákkal, harmóniákkal. Részben azért, hogy tükrözze a felbo
rult világrendet. Hiszen eltűntek vagy legalábbis kérdésessé vál
tak a klasszikus értékek, felbomlott az életnek korábban magától
értetődő rendje, biztonsága. A század. borzalmait számos műal

kotás ábrázolta - avval a sajátos metamorfózissal, amelyre csak
a művészet képes: a valóság iszonyatát hitelesen, ám mégis
"megszépítve", művészi formában jelenítve meg. Sajátos szépség
ez, harmóniába öltöztetett "hangzavar".

Elindult azonban egy másik folyamat is. A művészet az el
múlt században olyan új harmóniákat fedezett föl vagy kísérlete
zett ki, amelyek újszerűek, talán meghökkentőek a klasszikus
harmóniákhoz szokott szemek-fülek számára, a maguk sajátos
módján azonban igazi művészi értékek. Csak Leonardo da Vinci
művész, Picasso nem? Bartók zenéje értéktelenebb Bach vagy
Brahms muzsikájánál? (Persze az elmúlt évszázadban ezen a cí
men rengeteg dilettáns törekvés próbálta megkaparintani a "mű

vészet" kitüntető rangját, akárhányszor nem kis közönségsikerrel.)
Ha a modem művészet nem az összevisszaságba fut bele, ha

nem az új harmóniákat, a szép új arcait kutatja, akkor ezzel fontos
hivatást tölt be a társadalom számára is. A művészet a szép - s
vele az ember - szolgálatában áll. Hátha képes új perspektívákat
megnyitni, és segíteni egy új világrend kialakulását: rányitni az
ember szemét a sokféleségben mégis egységes emberlét olyan lehe
tőségeire, amelyek az életet igazabbá, élhetőbbé tehetik széttőrede

zett, de harmónia és összhang nélkül életképtelen világunkban.

641



VOLTER KÁLMÁN
JÓZSEF

1968-ban született Ceglé
den. Tanulmányait a Liszt
Ferenc Zenemüvészeti
Főiskola Debreceni Tago
zatán végezte. Jelenleg
zenetanárként dolgozik,
emellett a SapientiaSzer
zetesi Hittudományi Főis

kola katekéta- lelkipászto
ri munkatárs szakos esti
tagozatos hallgatója. Aláb
bi írása az elmúlt tanév
ben született szemeszter
dolgozatának szerkesz
tőségünk által röviditett vál
tozata, melyben Antiochiai
Szent Ignác bőrébe búj
va, az ő szellemében és
stílusában inti a keresz
tény muzsikusokat.

VALLÁS - MŰVÉSZET

Szent Ignác levele
a keresztény
muzsíkusokhoz
Ign ati osz, akit Theophoro sznak is nevezn ek , üdvözli Urunk, Jézus
Krisztus Atyjána k ked ves, hozzá mindig hűséges és az Ő szerete
tében örvendező test véreit, akik az egyház szeretetközösségébe n
szent ze nével di csérik a Szentháromságot. Jézu s Krisztusban , aki a
benne va ló feltáma dásban rem ényünk, ér tesültem bu zgóságotok
ról és az iránta va ló forró szeretetetekről, ezért elha tároz tam, hogy
bu zdítalak és intelek titeket. Nem mintha lennék va laki, hiszen
nem a magam erejéből, han em Isten ünk irga lmá bó l és a meghívott
szentek közbenjárására találtattam mélt ón ak arra , hogy tanítván y
nak neveztessek és a mennyek országába bebocsátást nyerjek. Úgy
írok tehát nektek, mint aki részesült Teremtőnk boldogító szí
nelát ásában, habár a szentek k ö zőtt utolsó. Közül etek már sok
muzsikus itt van közöttünk, ve lü k együ tt Isten kórusában sz ü nte
lenül örvendezünk és az Ő végtelen harmóni ájában egyesü lü nk.

Nemde, ha ti közösen akartok va lami szép zenét előadni, azzal
kezditek, hogy han gszereiteket összehangoljátok? Az tán, ha ez
megvan, figyeltek arra, hogy mi van előírva a kottában? Ugyan
így figyeltek a karmesterre is, hogy ne tévelyedjetek el a tem pó
ban ? Hasonlóképpen szükséges, hogy hívő közösségetek élő tag
jaiként minden nap Istenünk alapha ng jára han goljátok rá szíve tek
húrozatát , figyeljétek és hallgassátok, amit az egyház írva elétek
tár Mesterünk szavaiból, va lamint engedelmesked jetek a püspök
nek és a presbitereknek, ahogy szo lga társa im, a d iakónusok te
szik. Mert hiszen ha rendetlenül behangolt hangszerekkel láttok
neki a muzsikának, ugye mindenki befogja a fülét szö rnyülköd é
sében? Vagy ha szépen behangoljátok azokat, de immár tökéletes
nek gondolvá n magatokat, felfu valkodottságot okban nem figyel i
tek a kottát, nemde az ered mé ny ugyanaz? Vagy ha ez mind
rendben van, de önfejetek után mentek a tempóban, ah ogy ti ma
ga tokban gondoljátok, talán egybecseng szó lamotok a többiével?
Semmi ese tre sem, hiszen így inkább gyengítitek a han gzást, ahe
lyett , hogy az tisztán és erősen együ tt zenge ne. Aki hallgatja, még
tán a Zeneszerzőt káromolja, nem tudván, hogy ki a hibás.

Ami a han golás t illeti, jól tudját ok, ho gy naponta sz ü kség van
rá, hiszen a húrok maguktól elha ngolód nak. Márpedi g ha ké t
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1Római Szent Kelemen
levele a korintusiakhoz.
ln: Ókeresztény írók 11/.
(Szerk. Vanyó László.)
Szent István Társulat,
Budapest, 1988, 128.

húr nem a megfelelő arányban van hangolva egymáshoz, inkább
csak zajkeltésre alkalmas, nem muzsikára. A görög tudósok ki
számították, hogya tiszta hangzatokhoz milyen arányú feszítő

erő, vagy húrhossz, avagy tömeg tartozik. Nagy figyelemmel
szoktátok tehát a hangolást elvégezni, hogy ezek az arányok ér
vényesülhessenek. De vajon lelketeket milyen arányok alapján
hangolhatjátok rá a magasságbeli Atyára és Fiára, Jézus Krisz
tusra? Az arányok a következők: Atyánk a mi Teremtőnk, mi az
Ő teremtményei vagyunk, Fia, Jézus Krisztus a mi Urunk és em
berségünkben testvérünk. Ő megtestesült a Szentlélek erejéből,

Szűz Máriától, értünk valóban meghalt és az Atya feltámasz
totta. Ezt kell nap mint nap szívetekbe zárni, és nem engedni,
hogy bármilyen eretnek gondolat behatoljon oda! Amint a jól
egymáshoz hangolt húrok ugyanis rezonálnak egymás hangjára,
úgy az Istenére hangolt lélek értő és érző szívvel tudja befogadni a
kegyelmeket, melyekkel Atyánk jóságosan megajándékoz minket
Szent Lelke által. De ugyanígy mondhatjuk, hogy az ilyen lélek ké
réseit is biztosan meghallgatja Istenünk. Ha mindnyájan Istenünk
re, aki Szentháromság, ráhangoljátok lelketeket, úgy nemcsak mu
zsikátok, de életetek harmóniája is szépen egybecseng, így
alkalmat adtok arra, hogy ne botránkozzanak meg rajtatok, sőt,

aki lát titeket, Urunkat magasztalhatja példás szeretetetek miatt.
Akik közületek kórusmuzsikával foglalkoznak, tudhatják, mi

történik akkor, ha egy három hangból álló akkordot igazán tisz
tán sikerül megszólaltatni. Ekkor nemcsak a kottában szereplő

hangok hallatszanak, de fölzendül egy mély alaphang is - holott
azt a jelenlévők közül senki sem énekli -, melynek a torkok által
kiadott hangok a felhangjai. A tisztán megszólaltatott hangok te
hát felidézik közös alaphangjukat. Gondoljátok el, testvérek, mit je
lenthet ez a keresztény élet szempontjából! Gyűljetek egybe tiszta
szándékkal, szent engedelmességgel Jézus nevében, hogy lerombo
lódjanak a Sátán hatalmasságai. Ha így cselekedtek, egy lesz Eu
charisztiátok, és Urunk is - miként a közös alaphang - ott lesz
közöttetek, amint megígérte. A zene tisztasága is megsínyli, ha
széthúznak a muzsikusok, még inkább érvényes ez arra a közős

ségre, mely Krisztus szeretetében akar egyesülni. Ne legyen hát
közöttetek helye alázadásnak, zsarnokoskodásnak, felfuvalkodott
ságnak, hanem inkább ,,(...) ki-ki vesse alá magát embertársának,
aszerint, hogy a kegyelmekből milyen részt kapott magáénak"! 
amint Kelemen írta a korintusi egyháznak. Ha senki másra nem
hallgattok, csak Jézus Krisztusra és azokra, akik az Ő akaratából
püspökeitek, presbitereitek, akkor Istennek megfelelően éltek és Ő
ott van közöttetek. Ne feledjétek, hogy egymást Krisztus útján
segítve útitársaknak kell lennetek, Krisztust kell hordoznotok! Igy
még a test szerinti cselekedeteitek is lélek szerintiek lesznek, mi
vel akaratotokat édes harmóniában Urunk akaratához igazítjátok.

Testvéreim, örvendjetek, hogy olyan nemes ajándék van a bir
tokotokban, mint a szent zene, mellyel méltón dicsőíthetitek a
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2VÖ. Lk 8,4-15

3VÖ. Mt 23,27

4Diogenés Laertios:
Filozófusok élete.

ln: Források az ókori
görög zeneesztétika
történetéhez. (Szerk.

Ritoók Zsigmond.)
Akadémiai Kiadó,

Budapest, 1982, 273.

5VÖ. Lk 12,1-3

Szentháromságot. Mint ahogy Urunk minket a saját képmására
alkotott, úgy ez a zene is az Ő végtelenségét, bölcsességét, szép
ségét és sokszor hozzá méltatlan teremtményei iránt táplált sze
retetét mutatja. Amint értesültem felőletek, Isten igéje a ti lelke
tekben termékeny talajra talált és szárba szökkent; különbözik is
az a Sátán ültetvényétől, mivel jó gyümölcsöt terem bennetek.
De gondoljátok meg, testvérek, Urunk példabeszéde szerint a
mag nem mindig hull jó talajba.' Mit tehetnénk tehát, hogy a
lelket előkészítsük az ige befogadására? Hiszen a termőföldet is
meg kell nyitnia az ekének, hogya mag beléhatoljon. Isten adta
ekeként használjuk erre a muzsikát!

A fennhéjázás, gőg, harag, és a Sátán ezekhez hasonló cselve
tései miatt a lélek gyakran kérges, de a zene megnyithatja annak
termőrétegét, ahova Urunk tanításának magja, ha behatol, a ke
gyelmek túláradó esőjétől megöntözve kihajt és bőséges termést
hoz. Ismerjétek fel tehát, testvérek, milyen nagy a ti kincsetek és
mekkora a felelősségetek abban, hogya gyermekek lelkét mi
képpen, milyen eszközökkel nevelitek! A Név iránti szeretetre
kérlek titeket, nagy gonddal munkálkodjatok azon, hogy a szent
zene mindig szépen csengjen, mindenkor Istenünknek - aki
Szentháromság - végtelen harmóniáját hordozza, hiszen ha
nem így történne, azzal csak a Sátán prédáinak jajszavát közvetí
tené, zavart és félelmet keltve minden lélekben.

Ne hagyjátok hát testvérek, hogy muzsikátok és életetek rende
zetlen le~yen, ne mondhassa rátok senki sem, hogy meszelt sírok
vagytok. De az is megbotránkoztató, ha csak hangszereitekre,
művészetetekre ügyeltek, életetek pedig nem tesz tanúságot közös
reményetekről.Az ilyen muzsikusokra mondta a filozófus: ,,[Dio
genésl csodálkozott az irodalomtudósokon, akik ugyan Odysseus
bajait kikutatják, a sajátjaikat azonban nem ismerik. Úgyszintén a
zenészeken, hogya lyra húrjait ugyan összehangolják, de lelkük
jellemvonásait (éthoe) összehangolatlanul hagyjak.:"

Kerüljétek hát, testvérek, a farizeusok kovászát.' vagyis a kép
mutatást! Beszédetek és tetteitek legyenek összhangban egymás
sal, hiszen Urunk előtt semmi sincs elrejtve. A ti hangolókulcso
tok legyen a szeretet, mely a megfelelő feszességre hangolja
lelketek húrjait, azaz hozzáigazítja Istenünk rólatok öröktől fog
va elgondolt tervéhez. Az éles és kiművelt fül, amely ellenőrzi,

jól sikerült-e a hangolás, avagy hibás, legyen a ti mindig éber
lelkiismeretetek. A szeretet mint hangolókulcs feszülés t okoz, de
vajon Krisztusunk nem mutatott-e nekünk ebben példát? Mind
nyájan tudjuk, hogy Őt a mi gonoszságunk mellett az Ő szerete
te vitte a keresztre, ahol testileg is megfeszült. Adjunk hálát
ezen üdvszerző tettéért és azért, hogy Ő nem úgy bánik velünk,
ahogy mi tettük vele, és ahogy megérdemelnénk, különben már
rég nem élnénk. De amint a zenében a megfelelő mértékű feszü
lés a hangok édes harmóniában való egyesülését eredményezi,
úgy a mi keresztény életünkben is a mi - szeretet által hangolt
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6VÖ. Mt 16,24

7Római Szent Kelemen
levele a korintusiakhoz,

í. m. 127.

BRómai Szent Kelemen
levele a korintusiakhoz,

i. m. 127-128.

9Római Szent Kelemen
levele a korintusiakhoz,

í. m. 130-131.

- megfeszülésünk is Urunkkal való egyesülésünk záloga. Ha
pedig hallgatunk Őrá, minden nap felvesszük keresztünket és
követjük," Ő átvezet minket a halálból az életre. Kelemen így ta
nít minket erről: "XXXVI. Ez lenne az az út, szeretteim, amelyen
megtaláljuk a mi üdvösségünket, Jézus Krisztust, a mi áldozati
adományaink főpapját, gyengeségünk pártfogóját és segítőjét. 2.
Általa emeljük fel tekintetünket az egek magasságaiba, általa
szemléljük Isten hibátlan és felséges színét, általa nyílnak meg
szívünk szemei, általa a mi ostoba és elsötétült értelmünk most
már világosságban ragyog, általa akarta uralkodónk, hogy meg
ismerjük a halhatatlanság tudását, C.. ).,,7

Testvéri közösségetekben, az egyházban mindenkinek megvan
a maga feladata, mely különbözík a többiekétől. "XXXVII. 4. A
nagyok nem állhatnak fenn a kicsik nélkül, de a kicsik sem a
nagyok nélkül, az egészben van valami egymáshoz rendeltség,
és ennek megvan a maga haszna. 5. Szolgáljon most példának a
saját testünk! A fej mit sem ér a lábak nélkül, de ugyanígy a lá
bak sem a fej nélkül: testünknek még a legkisebb részeire is
szükségünk van, mert ezeknek mindegyike az egész test javára
van, de mindannyian összetartanak, egynek vetik alá magukat,
hogy az egész test boldoguljon.:"

Mindezen szerepek betöltésére a Szentlélek kűlönféle adomá
nyai tesznek képessé titeket. Önerőnkből, mint méltatlanok, al
kalmatlanok lennénk erre, de Ő a segítségünkre siet. Ki-ki töltse
be hát a rászabott hivatást a Lélek adományai szerint, és akit
Urunk akarata vezetőtöknek szánt, annak úgy engedelmeskedje
tek, mintha Őneki engedelmeskednétek. Ugye így tesztek zene
karotokban is, ahol a karmester az ő tudása alapján fölétek van
rendelve? Ő az, aki nemcsak egy-egy szólamot tud áttekinteni,
hanem jól tudja, milyennek kell lennie az összhangzásnak. Az
egyházban is mindig legyetek egyek elöljáróitokkal. Ne áltassá
tok magatokat testvérek, aki nincs az oltár kerületén belül, az Is
ten egyházát, Krisztus testét rombolja. Hogya vezetőket Isten
rendelése állította a helyükre, arról nemcsak én, de Kelemen is
tanúskodik: "XLII. Az apostolokat Jézus Krisztus rendelte szá
munkra, hogy hirdessék az evangéliumot, C,.). 4. Miután a kű

lönbözö vidékeken és városokban hirdették az igét, elöljárókat
állítottak mindenütt, kiket próbára tettek a Lélekben, a püspökö
ket és a diakónusokat, azok számára, akik hinni fognak.?"

Ha a karmester megdorgál titeket, mivel valami hanyagság
miatt elrútítjátok a hangzást, így ezzel a többiek igyekezetét is
hiábavalóvá teszitek, ugye hallgattok rá? Ilyenkor ugye többet
gyakoroltok és jobban iparkodtok, hogy saját szólamotok úgy
zengjen, ahogyan annak kell? Ugyanígy kell tennetek, ha szere
tetközösségetek elöljárói valamely hibátokat, mellyel Krisztus
testét csúffá teszitek, szóvá teszi. Az elöljárót úgy kell tekintene
tek, mint az Urat, mivel neki nem a test, hanem a Lélek nyilat-
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10VÖ. Szent Ignác levele
Szent Polikárphoz.

ln: Ókeresztény
irók III. (Szerk. Vanyó
László.) Szent István

Társulat, Budapest,
1988, 194. IV. 1.

"Cicero: Aszónokról.
ln: Források azókori
görög zeneesztétika

történetéhez, i. m. 15.

12Platón: Állam.
ln: Források azókori
görög zeneesztétika

történetéhez, i. m. 145.

koztatja ki, hogyan kell vezetni egyházát, hogy Krisztus utánzói
legyetek és egységetek alkalmat adjon arra, hogy aki csak lát ti
teket, ne káromolja, de magasztalja a Nevet. Az Úr azért állít
elöljárót az egyház élére, hogya szeretet rendje érvényesüljön,
mint ahogy a harmónia biztosítéka zenekarotokban a karmester.

Amint a karmestereteknek a legfőbb gondja az egységes
hangzás, úgy a püspökötöknek is a szeretetközösség egybetartá
sa, Krisztussal való egyesítése a hivatala. Karmesterek, ugye
nektek jobban kell ismerni a muzsika titkait, hogy megfelelően

fel tudjátok tárni azt a játékosok előtt? Ugyanígy a püspöknek is
elöl kell járni Krisztus ismeretében. Tőlük, akárcsak Pétertől, azt
kérdezi az Úr: "Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint
ezek?" (Jn 21,15) Bizony, Krisztus szeretetében és követésében,
valamint a zenekar vagy a közösség egybeszeretésében kell a
leginkább kitűnni akár a karmesternek, akár a püspöknek. Nél
külük semmi se történjen, de ők se tegyenek semmit Isten nél
kül!lO Jusson eszetekbe az, hogy Urunk milyen alázatos példát
adott tanítványainak az utolsó vacsorán, mikor megmosta a lá
bukat. Nektek is ilyen lábmosó szeretettel kell közeledni vétkező

testvéretek felé, különben semmiben sem váltok el a világ hatal
masságaitól. Ha nem így tennétek, ugyan mi alapján mondhat
nák rólatok, hogy Krisztus tagjai vagytok? A világnak a ti tettei
tekből kell okulnia, hogy eljusson a feltámadás reménységére.

A zeneszerzők számára ezt tudom mondani: szeressétek a
csendet! A legnagyobb misztériumok Isten csendjében mennek
végbe, a Lélek csendjében, ahol a Teremtővel találkozhattok. A
Sátán jól tudja ezt, ezért iszonyodik a csendtől, és mindent elkö
vet, hogy hangok özönével borítson be titeket. Ragaszkodjatok a
csendhez, melyben a Lélek halló fület ad nektek, hogy Isten mu
zsikáját kihalljátok belőle. Ha zajból születik a zene, az az önkí
vülethez hasonlatos, még inkább a megszállottsághoz, de ha
csendb ől, akkor az isteni ihletés működik, ami nélkül nem lehet
tek meg. Mindez szükséges ahhoz, hogy alkothassatok, hiszen
,,(... ) senki sem lehet jó költő a lélek fellángolása (... ) nélkül."!'

Amikor komponáltok, emlékezzetek arra, hogy a világmin
denség Isten törvényeinek engedelmeskedik, és igen nagy har
mónia tapasztalható benne. Mégis, korotok zeneszerzői közül so
kan mit sem törődnek ezzel, önmaguk által kitalált elvek,
rendszerek alapján komponálnak. Az eredményt jól ismeritek:
torz hangzás, alaktalanság, a lélek nyugalmát feldúló disszo
nanciák. Ne legyetek tévedésben! Ezzel nemcsak a művészet

nek vétenek, hanem a lelket rombolják és tág utat nyitnak oda a
Sátánnak, hiszen "a formátlanság, a ritmustalanság és harmó
niátlanság (anarmosiia) a rútbeszédűség és a rútlelkűség testvérei,
az ellenkezők pedig az ellenkezőknek, a józan és derék jellem
nek a testvérei és utánzatai" Y Ne késlekedjetek hát olyan zenét
szerezni, amelyben ugyan a mi rosszra hajló akaratunk is meg-
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mutatkozik, de Istenünk bűnbocsátó irgalmát énekli. Fontos tör
vénye ugyanis a zenének, hogy a benne megszólaló feszültségek
mindenképp harmóniában oldódnak fel. Minél nagyobb a fe
szültség, annál felemelőbb az oldódás, miként minél messzebbre
futott a tékozló fiú az atyai háztól, annál örömtelibb az, amikor
atyja visszafogadja. Törekedjetek hát arra, hogy zenétek Isten
végtelen irgalmáról és közös reményünkről, Jézus Krisztusról és
a benne való feltámadásról daloljon!

A Mennyek Országából köszöntelek titeket, Isten megdicsőült

egyházának tagjaként, aki méltatlanul ugyan, de annál inkább
örvend a színről színre látásnak. Csak röviden intettelek titeket,
tudva, hogy a rátok bízott talentumokkal gondosan gazdálkod
tok, s igen nagy egységben és harmóniában vagytok. Imáitokban
emlékezzetek meg azokról a muzsikusokról, akik még nem is
merték fel, micsoda kincs van a birtokukban.

Üdvözöl titeket az összes üdvözült szent, különösen is Giovan
ni, Johann Sebastian, Wolfgang, Ludwig, Ferenc, Béla és Zoltán. Él
jetek mindig egyetértésben, viseljétek el egymást kölcsönös szere
tetben, ahogy Krisztus is - aki életünk - elvisel minket.

"Neki énekeljünk, / Gondtalan nemzetség, / Makulátlan kó
rus, / Békénk Istenének, / Krisztus szűlőtteilv':'

Függelék

Szükségesnek tartom, hogy bizonyos hangtani törvényszerűsége

ket, jelenségeket megközelítőleg szaknyelven is megfogalmazzak,
hiszen ilyen módon nem adhatom Szent Ignác szájába azokat.

Ha megszólaltatok egy hangot, az soha nem egyetlen szinusz
hullám, nem egyetlen hang. Amit legerősebben hallok, azt alap
hangnak nevezem, ez alapján helyezem el a kottában a hangje
gyet. Ez a hang azonban végtelen számú felhangot is tartalmaz,
amelyek jóval gyengébben, de együtt szólnak az alaphanggal.
Hogy melyik milyen intenzitással, az az adott hangszer sajátos
ságaitól függ és a hangszínt befolyásolja. A felhangokat külön is
elő lehet csalni a húrból. Meg kell finoman érintenem a húrt egy
adott ponton (fontos, hogy ne lefogás legyen, tényleg csak érin
tés), a másik kezemmel pedig megpengetem. Attól függően,

hogy mely ponton érintettem a húrt, más-más felhangot (más
néven "üveghangot") csalok elő a hangszerből. Fontos, hogya
húr hosszát egész számmal osszam el és ezen az osztóponton
történjen az érintés. Kettővel elosztva, tehát a felezőponton

érintve az alaphanghoz képest egy oktávval, tehát nyolc hanggal
föntebb lévő felhangot kapok; ez az első felhang. Az alaphang
hoz képest a többi felhang így adódik: harmadolópontnál ok
táv+kvint (2. felhang), negyedelőpontnál dupla oktáv (3. fel
hang), ötödölő pontnál dupla oktáv+nagy terc (4. felhang).
"Szabad füllel" történő megfigyelés esetén eddig lehet könnyen
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hallható módon eljutni, de elvileg a felhangok sora végtelen.
Ilyen módon kijelenthetjük, hogy például az európai zenei köz
nyelv által használt tizenkét hang mindegyike megtalálható
egyetlen alaphangban. Műszerrel elő lehet állítani olyan hangot
is, amely egyetlen felhangot sem tartalmaz. Az eredmény rend
kívül vegytiszta, de élettelen műhang.

Ha a hangszeremre két húrt feszítek ki, érdekes megfigyelése
ket végezhetek. A két húrt úgy hangolom be, hogy például egy
mástól oktáv távolságra lévő hangokat kapjak. Ha a mélyebbik
húrt megpengetem, majd elnémítom, azt tapasztalom, hogy a
magasabbik húr rezeg és a saját, a másikénál egy oktávval ma
gasabb hangját hallatja. Tehát a mélyebbik húrban benne van a
nála egy oktávval magasabb hang is (felhangként), amelyre a vé
konyabb húr mint sajátjára rezonál. Ha fordítva járok el és a ma
gasabbik húrt pengetem meg, majd elnémítom, azt tapasztalom,
hogyamélyebbik húr rezeg, de nem a saját hangját, hanem a
másik húr egy oktávval magasabb hangját hallom. Tehát az
alaphangban valóban benne van a felhang, hiszen ez utóbbi
esetben a mély húr úgy adta ki a magasabbik hangot, hogy hoz
zá sem értem. Ennek alátámasztására álljon itt egy idézet: "Min
denki tapasztalta már, hogy bizonyos hangokra az egyes hangot
adó tárgyak (húr, hangvilla, ablaküveg) rezgésbe jönnek és ma
guk is hangot adnak. Ezt a jelenséget rezonanciának nevezzük. A
rezonancia törvénye azonban azt mondja, hogy valamely tárgy
csak arra a hangra rezonál, melyet maga is létre tud hozni.v "

Ez a megfigyelés természetesen nemcsak az egymástól oktáv
távolságra hangolt húrok esetében igaz. Az a lényeg, hogya ma
gasabbik húr a mélyebbik húr valamelyik felhangjának megfele
lő magasságra legyen beállítva. Ha egy kicsit is melléhangolom,
nem tudja átvenni egyik húr sem a másik rezgését. Sőt, ha az
egymáshoz nem hangolt húrokat egyszerre pengetem meg, kel
lemetlen, egyenetlen lebegést, zavaros hangzást hallok. A nem
jól összehangolt húrok egyszerre történő megpengetés esetén
gyengítik egymást, míg ha jól egymáshoz igazítottak, szépen
zengő hangot hallatnak erőlködés nélkül is. Mindezek meghallá
sához persze csend kell ...

Egy még inkább elgondolkodtató tapasztalatot is leírok. A fel
hangok sorának elején oktávot, kvintet, nagy tercet találunk. Eb
ből a három hangból összeállítható a dúr hármashangzat, a leg
természetesebb harmónia. Ha például egy leánykar ezt abszolút
tisztán megszólaltatja (előfordul néha, hogy sikerül.. .), egy szé
pen, halkan zengő mély alaphang is megszólal, holott lehetsé
ges, hogy férfi nincs is a teremben, aki ezt a mély hangot ki bír
ná énekelni! A három szépen összehangolt felhang felidézi közös
alaphangját. Hogyan is mondja az Úr? "Ahol ketten, vagy hár
man együtt vannak az én nevemben, én ott vagyok közöttükl" "
Ez a lényeg, a többi mellébeszélés.
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Misztika és irodalom
A misztikusok retorikája a kommunikációs hatás elérését célzó
nyelvi eljárások összességén belül tárul elénk. Ha ezzel tisztában
vagyunk, azt is könnyen felismerhetjük, hogya misztikusok a
kommunikáció "külön" stílusával élnek, amely eltér a többi kom
munikációs eljárástól. Azt is hangsúlyoznunk kell, hogy az esetek
nagy többségében a misztikus nyelv a kereszténység belső nyelve,
azaz már kezdettől fogva hívőktől hívőkhöz intézett beszédet jelent,
amelyben meghatározó jelentőségükvan az intim műfajoknak: a le
veleknek, a homiliáknak és prédikációknak, az útmutató értekezé
seknek, melyek a vértanúságra, az imádságra, a keresztény tökéle
tességre, az Istennel való egyesülésre készítenek föl, s végül a
Szentíráshoz írt lelki kommentároknak. A misztika és nyelvi kife
jezésformái olyan hagyományba ágyazódnak, amely nyelvi meg
formáltságánál fogva bevezető célzatú eljárásként világosan meg
különböztethető a didaktikus stratégiáktól.

Jóllehet a misztika többnyire olyan lelki eseményt jelöl, amely
nek során az ember teljes lényével, az egyesülés aktusával és köz
vetlen intuícióval észleli és tapasztalja meg az Abszolútumot, s
ezért - a vele járó testi és lelki megrendülés miatt - látszólag a
valláspszichológia területéhez tartozik, a misztikus tapasztalat
(mint minden lelki jelenség) elképzelhetetlen nyelvi kifejeződése

és irodalmi megformáltsága nélkül. A misztikakutató többnyire
csak szövegeken keresztül találkozik a misztikával, olyan írások
ban, amelyek - hol vonakodva, hol túláradóan - a misztikus ta
pasztalat sajátos kimondhatatlanságáról adnak hírt. A misztika te
hát rendszerint írásbeli formában, az irodalom terjesztésének meg
határozott eszközein és konkrét lejegyzési rendszereken keresztül
figyelhető meg, s ezért ugyanazok a törvények kötelezik, amelyek
az irodalom összes többi válfaját.

A misztika életforma, keresztény síkon a Bibliában foglalt
nyelvi és képi készletből, illetve a Bibliában megrajzolódó Krisz
tus-titokból táplálkozik (a görög müsztikosz jelző jelentése "titok
zatos", és szerves összefüggésben áll a misztériummal; a Szent
írás lelki értelme maga a "misztikus" értelem). A misztikusok
ezen a horizonton beszélnek istentapasztalatukról mint olyan
egyesülési tapasztalatról, amelynek során egészen bensőséges

módon jelenvalóvá válik számukra az isteni Ige, azaz maga Jé
zus Krisztus. Keresztény síkon a misztikus tapasztalat egészen
kiélezett és sajátos értelemben vett performatív szólétesülés:
maga az Ige egyesül azzal, akinek megadatik, hogy megtapasz
talja, önmagában véve kimondhatatlan módon, ám olyan formá
ban, amelyet a misztikus tapasztalat alanyának éppen kimond-
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A tapasztalat
kimondhatósága és
kimondhatatlansága

Irodalmi műfajok

hatatlansága miatt kell újra és újra kimondania. Megtestesülvén
ugyanis az ember számára végső sorort kimondhatatlan isteni
Ige performatív aktussal beleformálódott az emberek által fenn
tartott nyelvi világba, s ennek köszönhetően az ember - Isten
inkarnatorikus tettének kegyelméből - újra és újra feltámaszt
hatja és gyümölcsözővé teheti önmagában. Ezzel kapcsolatban
voltaképpen nem az a feltűnő, hogy az egyesülés tapasztalata
összemérhetetlen kimondhatóságával (nyelvi szempontból efféle
inkommenzurabilitás minden lelki tapasztalattal együtt jár), ha
nem az, hogya misztikusok ismételten hagyják meglepni magu
kat ettől az összemérhetetlenségtől, és örömmel szenvedik el,
hogy meglepettségük paradox módon ismételt performatív szó
vá válik. Még ha a hallgatás lenne is a misztikus tapasztalat
végső nevezője, csak performatív és beszédes hallgatás lehet,
amelyben a misztikus kifejezi magát.

A misztika retorikai mozzanata a meglepő szólétesülés para
doxonából táplálkozik (az Ige megszületik a hívők szívében),
amely arra indítja a misztikust, hogy a többi embert a lehető leg
vonzóbb irodalmi formában bátorítsa az általa megtapasztalt
egyesülésre. A tapasztalat kimondhatósága és kimondhatatlansá
ga termékeny kölcsönhatásban áll egymással, aminek következ
tében a misztika "külön nyelvét" rendkívül nyomatékos és erő

teljes beszédformák bőséges alkalmazása jellemzi. A misztika
nyelvében gyakran jutnak szerephez talányossággal elegy auto
nóm, azaz poétikus képek (hasonlatok, metaforák, allegóriák,
szimbólumok), illetve a nyelvi intellektualitás formái (paradoxo
nok, tagadások, ellentmondások, oximoronok, tautológiák). Az
Istenről való teológiai beszéd Dionüsziosz Areopagitésztől szár
mazó hármas felosztása, az állító, a tagadó és az eminens be
szédmód (via kataphatica, via apophatica, via eminentiae) hármasa a
misztikában a beszéd konstitutív szerkezetét alkotja. A misztiku
sok meggyőzést célzó stratégiái irodalmilag azáltal termékenyek,
hogy forma létrehozására folytonosan új irodalmi elemeket vesz
nek igénybe, az ember Istennel való, szeretet hordozta egyesülé
séről szóló üzenetet kifejezni szándékozva. A misztikus szőve

gek végső soron a müsztagógia eszközei, még akkor is, ha
retorikai dikciójuk szerint autonóm költői megnyilatkozásoknak
(dicséretnek, dicsőítésnek, ujjongásnak) tűnnek. A misztikus
nyelv csak úgy léphet be az irodalom közegébe. ha alkalmazko
dik az irodalom határaihoz.

Az ember Istennel előálló titkának ezoterikus kiemelése foly
tán a misztika előszeretettel él olyan irodalmi műfajokkal, ame
lyek kűlönösképpenalkalmasak belső kapcsolat kifejezésére: lírai
formákkal (költemények, dalok, gyakran a világi költészet hatá
sát tükrözve), tanító levelekkel (posztillákkal), kinyilatkoztatá
sokkal, "vita"-kkal (apácák életrajzai a kolostori krónikák szelle
mi erőterében), naplószerű feljegyzésekkel (vallási emlékiratok),
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A misztika mint
a népnyelvi

irodalomtörténetek
jelensége

önéletrajzokkaI. Mive l a keresztény misztika minden formája a
Bibliában gyö kerezik, a misztikától objektívabb irodalmi formá k
sem idegenek: az egzegézis (de főkén t a jegyesm isztikát tartal
mazó Énekek énekéé), a pr éd ikáció (akár olvasásra szá nt is), az
értekezés, sőt (a 16. századi kármelita misztik ában) a voltakép
pen tom ista gyökerű summa.
Végső soron a misztika a különböző népnyelvi irodalomtörté

netek egy ik jelensége. Van német (vagy rajnai) misztika a 14.
században, spanyo l és francia misztika a 16. és a 17. században,
ahogyan korábban (a 12. században) a lat in volt a misztika nyel
ve. A valóban misztikus szövegcsoportok kialakulása tört énetileg
tagadhatatlanul összefüggésben áll azzal, hogya 13. századtól
fér fi sze rzetesek (ciszterciek, domonkosok, ferencesek, k ármeli
ták ) viseltek gondot női szerzetesi közösségekre, s útmutatásaik
hoz kénytelenek voltak népnyelven szó lni. Történetileg tekintve
tehát a misztika virágzása mindig a népnyelv különösen sürgető

használatához kötődik.

Görföl Tibor fordítása

Eckhart mester
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A szerző (1983) a PPKE
BTK esztétika-magyar sza
kos végzős hallgatója.

Vallás és művészet

viszonya

Szemléletbeli
változás

A vallás az érett
és a kései barokk
művészetében

Az értékteremtés vallásnak és művészetnek egyaránt sajátságos
feladata, s mint ilyen, nemcsak arra a kérdésre kíván választ adni:
"ki is valójában az ember?", hanem mindenkor arra is törekszik,
hogy az embernek mértéket és célt jelöljön ki. Mivel az ember ön
meghatározása nem történhet Istentől függetlenül, ezért ahhoz az
ősképhez kell mérnie magát, mely létezése óta ugyan formaként
benne rejlik, de felismerni csak akkor lesz képes, ha a hit megélé
sében vagy a művészet teremtő aktusa révén találkozik vele, s így
rádöbben saját mintakép-szerűségének megismételhetetlen egye
diségére. Az Istentől-valóság szépsége ragyogja be a személyes,
élő hitet, de a műalkotások "mitikus" világát is, hiszen egyaránt
ember és Isten viszonyáról sejtetnek meg olyan mély, eladdig is
meretlen igazságokat, melyekre mostani, elidőzésre és odafordu
lásra egyre kevésbé hajlandó világunkban csak kevesen figyelnek
fel. A hit és a művészet azonban egész lényünket követeli, nem
csak egy pillantást, de teljes és átható szemlélést, amely egy
mindig-valahova-tartó, a tőle idegen valóságra hályogos szemmel
tekintő korban szinte lehetetlenségnek tűnik. Már az a tény, hogy
vallás és művészet különváltak, jelzi azt a törést, amelyet az ember
máig képtelen kiheverni. Az ókorban és a középkorban magától
értetődő, természetes volt, hogy a művészet csakis vallásos tarta
lom révén - nem pedig vallásos színezetben, mint ahogy később

számos alkalommal megmutatkozott - képes önazonos lenni; a
szépség, mint isteni attribútum, s az áhítat, amely az embert ennek
a szépségnek az "elszenvedésére" késztette, tökéletesen egyben
tartotta a művészetet a vallással. Ember, világ és Isten lényege a
vallásos művészet terében bontakozott ki és vált megragadhatóvá,
megismerhetővé,magyarázhatóvá. Az ember, aki művésszé neme
sedve kétszeresen is képmás - egyfelől ember mivoltát tekintve,
másfelől Istent mint Teremtőt követve - igyekezett az Ő dicsősé

gét saját műveiben híven (azaz hittel, hitben) tükrözni. Az egyen
súly és harmónia azért lehetett tökéletes művészet és vallás között,
mert a kettő valójában egy és ugyanaz volt.

Szemléletbeli változásról szokás beszélni, amikor az újkor tu
dományos-ismeretelméleti forradalmáról esik szó, de miben is
áll tulajdonképp ez a szemléletbeli változás? Egyrészt a hang-
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A barokk korszak

2Fontos itt megjegyez
nünk, hogy az a maga
sabb dimenzió, amelyről

itt szó esik, nem a földi
valóságnak pótlása, ha-

nem annak beteljesítése.
Ontológiailag és esztéti

kailag tehát két külön
entitást jelentenek, me
lyek egymással sosem
helyettesíthetők. Lásd

Balthasar: i. m. 30.

Avilai Szent Teréz és
Keresztes Szent János

súly az addig harmonikus ember-Isten kapcsolatban az ember
felé tolódott el, s még csak nem is az egységként értett ember
irányába, hanem az emberi lényegnek csupán egyetlen tulajdon
sága, eszessége kerűlt a középpontba. Így magának a szemlélés
nek, a tekintésnek a minősége változott: megszűnt az az egy
ben-látás, amely a középkori embernek, a hívőnek és művésznek

a sajátja volt.' Azóta, kivételes műalkotásokban, néha még felsej
lik ez az Egység, de mindennapjainkban csak nagyon ritkán van
jelen. A vallásos művészet feladata ezért éppen ennek a régi
szemléletmódnak az újjáélesztése, az embertől az Istenig vezető

útnak a kijelölése lenne. A hit mint önérték, a művészet pedig
mint létrehozás így lesz - egymásra utalva - ténylegesen érték
teremtéssé, amire korunknak, de tulajdonképpen minden kor em
berének szüksége van.

Leginkább a barokknál szembetűnő az az igyekezet, amely is
mét eggyé akarta forrasztani a művészetet és a vallást. De éppen
ezért egyik korszaknak sem vetették annyiszor a szemére, hogy
a művészet (mint eszköz) által kívánja népszerűsíteni a hitet,
még inkább az egyházat - s ily módon a harmóniára törekvés
mindössze látszólagos, mivel a művészi érték így bizonyos érte
lemben .Jealacsonyulva dicsőül meg", tehát eszközként szolgál
valamire, amit ugyanakkor ő maga tetőz be, s amin ő maga kere
kedik felül. Valójában a barokk volt az utolsó olyan pillanat, ami
kor ahittartalom (depositum fidei) hozzá méltó művészi formával
párosult. A barokk műalkotás nem csupán káprázat, egyfajta
arannyal bevont, gyöngyökkel kirakott, ám belül üres díszdoboz.
A hangsúly épphogy a telítettségre, a látható és érzékelhető vi
lág gazdagságára esik. Azonban mindez önmagában semmit
sem érne, ha nem a túlvilágon ránk váró isteni szépségre hivat
na felkészíteni. Művészet és vallás két külön természet, de
ugyanazon valóságra utal előre, arra a Szépségre, amelynek (ér
zéki) lényegében még sincs köze az evilághoz, mert ahhoz sem
miben sem hasonlítható - ennek ellenére minden létező emberi
képességünket a lehetségesig feszítve, hitünkkel, értelmünkkel és
érzékeinkkel próbáljuk azt megragadní,"

Ez az elszánt küzdelem jelenik meg Avilai Szent Teréz és Ke
resztes Szent János írásaiban is: mindketten Isten érzéki megra
gadhatóságát-megragadhatatlanságát teszik meg legfőbb kérdés
sé, ám e kérdésfelvetéshez eleve a szemlélődő élet útján jutnak
el - ez pedig szoros kötődést mutat a művészethez, ugyanis az
alkotó-mű-befogadó hármassága az Isten-világ-ember hármassá
gával megfeleltetve ugyanolyan bensőséges viszonyt feltételez,
mint amellyel a kontemplatív létmód kívánja megközelíteni az
őt körülvevő világot s annak létrehozóját, Istent. A kifejezhető

ség problémája az, amivel ezek a szerzők legelőször találkoznak,
hiszen minél több jelenik meg az isteni lényegből, az annál ke
vésbé közölhető, mivel egyfelől nincsenek róla pontos fogalma-
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A művészi lemondás
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ink, csak sejtéseink, másfelől viszont személyes és bensőséges ta
pasztalatról van szó, amikor ember és Isten találkozik. Hiába
tudjuk, hogy Isten közöttünk és bennünk lakozik - tehát tud
juk, hogy hol kell keresnünk -, ez messze nem egyenértékű az
zal, hogy meg is akarjuk találni őt, testileg-lelkileg eggyé válni
vele és örökre nála maradni. Teréz és János is arra mutat rá,
hogy mindez a keresés először is a lemondással kezdődik.'

Hasonlóképp, amikor a művész rádöbben hivatására - gondol
junk például Csontváryra - attól fogva egyedül annak szenteli éle
tét (vagyis egy másik, profán dimenzióból egy magasabb szintre
emeli), de közben lemond mindenról, ami akadályozza nemcsak a
megismerés és alkotás folyamatát, hanem annak az isteni lényeg
nek a megtalálását is, amely minden igazi műalkotásban jelen van.

Mit is jelent ténylegesen ez a lemondás? Egyáltalán nem a vi
lág szépségeitől való elhatárolódást és befelé fordulást, mint
ahogy azt sokan gondolják.4 Maga a lemondás nem egyetlen
"nagyvonalú" mozdulat, sokkal inkább egy hosszú út, melynek
során - a hit aktusában, Isten kegyelméből - a lélek megtisz
títja és kiüresíti önmagát, hogy minél kevesebb legyen benne az
ismertnek vélt énből, az ego-ból, s minél több a rejtélyes Isten
ből. Teréznél és Jánosnál is megfigyelhető a vallásos szerzőkre

olyannyira jellemző örök tépelődés: mivel nagyon is tisztában
vannak azzal, hogy Istent nem megérteni, hanem látni, észlelni
és csodálni kell, méltatlannak érzik magukat e tapasztalat közve
títésére, ugyanakkor mindvégig arra törekednek, hogy élményei
ket az isteni nagysághoz és méltósághoz mérten beszéljék eLs A
misztikus élményt a maga valójában akarják bemutatni, anélkül,
hogy valamiképp popularizálnák, vagy egyfajta szenzualiszti
ku s-empirikus szenzációvá silányítanák. Számukra Isten megta
pasztalása nem kizárólag a szellem felfogóképessége, illetve a
megismerési aktus révén valósul meg, hiszen az érzékeknek
ugyanolyan fontosságot tulajdonítanak, s hogy e kettő nemhogy
kizárná egymást, hanem (a szeretet terében) kölcsönösen meg
erősíti, már maga az ész-lelés szó is bizonyítja. Az értelem itt
nem magyaráz, csak befogad, s ezt János azonnal világossá is te
szi: A szellemi páros ének előszavában azzal érvel, hogy az Isten
és a lélek között zajló párbeszéd egy költeményhez hasonlít (itt
konkrétan az oly sokféleképp értelmezett Énekek énekére gon
dol), melynek célját és valódi jelentését - szigorúan véve magá
nak a művészetnek a titkát - lehetetlen megfejteni. "A misztikus
bölcsesség ugyanis nem egyéb, mint az a szeretet, amelyró1 ezek a ver
sek beszélnek s nincs szükség arra, hogy az ember teljesen átértse:
anélkül is megteszi a hatását és fölkelti a vonzaImat és a szeretetet a
lélekben. E tekintetben olyan, mint a hit, amelynek révén szintén sze
retjük Istent, anélkül, hogy megértenők:'"

Itt érhető igazán tetten az a tény, hogy a barokk nem csupán
a vallásos tartalom művészi formába öntése, nem egyfajta érzű-
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Handel; Messiás

9Jel 19,1--B

let, hangoltság, hanem jóval több annál: művészet és vallás egy
más által megerősödve megnemesíti érzékeinket. emlékezteti
őket arra az ősrégi állapotra, amikor az ember még képes volt
Isten káprázatos szépségére anélkül tekinteni, hogy el kellett
volna takarnia a szemeit. A barokk templomok szemlélésekor
valami ahhoz hasonlót érezhetünk, mint amit Szent Teréz élt át,
amikor Alba hercegnő palotájában járt 1574 februárjában, s az
megmutatta neki műkincsgyűjteményét: .Dt! voltam tehát abban a
gyűjteményben s jó ideig nézegettem, azonban annyi mindenféle volt
benne, hogy egy-kettőre elfelejtettem az egészet. Azoknak a tárgyaknak
a képe úgy kiment az eszembó1, mintha sohasem láttam volna egyet
sem közülük; egyikró1 sem tudnám megmondani, hogy milyen volt; el
lenben az összbenyomásuk megmaradt a lelkemben. (. ..) Midőn a lélek
(...) extázisban van, az Úr nem mindig enged neki bepillantást a tit
koknak e gyűjteményébe. (.. .) Néha azonban az Úrnak úgy tetszik,
hogy a lélek felébredjen s körülnézve abban a lelki lakásban, lássa, mi
van benne. Midőn azután magához tér, visszaemlékszik arra, hogy fel
séges dolgokat látott, de egyet sem tudna megnevezni. Gyarló termé
szete ugyanis nem éri fel ésszel azt, amit Isten természetfölötti módon
mutatott meg neki,"? A barokk dinamizmusa a lélek felemelkedé
séről, önmagán túlra lendüléséről szól, arról az eksztatikus moz
gásról, melynek során megtisztult érzékekkel képessé válunk
egyetlen kitartott pillanatra meglátni, megérezni valamit Isten
fenséges szépségéből.8 A barokk művészet attól kivételes, hogy
benne a részletek tökéletessége által hatványozódó, felfokozott,
monumentális összhatás úgy tudja megérinteni a lelket, hogy az
elnémul, mozdulatlan marad, ám mégis a legteljesebben, a leg
igazibban van jelen. S amint felocsúdik, egyetlen tiszta szó hagy
ja el ajkait: 'Halleluja'.

Handel egy egész oratóriumot épített erre az egy - valójában
két - szóra: Hallelu Jahve! Dicsőítsétek az Urat! - énekli a ha
talmas kórus, ünnepelve Krisztusnak, a Királyok királyának eljö
vetelét és végső győzelmet." Handel alkotásait visszafogottabb
ornamentika jellemzi, mint a barokk zenét általában, ezért Bach
hal együtt gyakorta a jóval formálisabb klasszikus korszakhoz
szokták sorolni, holott alkotásaikban még mindig a barokk bo
nyolult, díszítőelemekkelsűrűn teletűzdelt stílusa a meghatározó
(elég ha a szerkezetileg talán legösszetettebb, a hagyományostól
eltérő formavilágú Bach-fúgákat említjük). Korántsem hagyható
azonban figyelmen kívül, s erre remek példa Handel Messiása,
hogyabarokkra oly nagyon jellemző expresszivitás itt már nem
a művész személyét érintette, mint ahogy azt Avilai Szent Teréz
nél vagy Keresztes Szent Jánosnál láthattuk, hanem sokkal in
kább a műalkotás felszínét. A formai bravúrok, a tetszetős hang
zás, s nem utolsósorban az általuk kiváltott hatás sajnálatos
módon fölébe kerekedett a mondanivalónak, így csak néhol tu
datosodik bennünk azoknak a szavaknak a súlya, melyeket
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11Winton Dean: Handel.
(Ford. Barna István.)

Zenemű Kiadó,
Budapest, 1987, 117.

Handel használ - amelyek végsősoron a Biblia szavai. A hang
súly mindvégig a drámai koncepcióra helyeződik, és hiába szokás
a Messíást kivételnek tekinteni, mégis érvényes az a megállapítás,
amely valamennyi művére igaz: Handel. bármi legyen is a téma,
voltaképpen mindig világi marad. Míg Bach poézise állandóan az
örökkévalóság gyötrő problémáját járja körül, addig Handel szá
mára a színpadiság, a drámai hatás jelenti a legfőbb kérdést.

Érdekes, hogy ma már egyértelműen szakrális zeneként értel
mezik Handel oratóriumát, s ezt két dolog látszik alátámasztani:
egyrészt vallásos tartalma, másrészt maga az oratóriumforma 
vagyis szólóének, kórus és zenekar együtt szerepeltetése, anél
kül, hogy ténylegesen "szerepelnének", hiszen eredetileg nem
színpadra szánt műről van szó.!" Elegendő-e azonban a biblikus
tematika ahhoz, hogy valamit szakrálisnak nevezzünk? Nem le
hetséges, hogy mindössze az affektusok jól sikerült összejátszása
okozza azt a ténylegesen szellemi örömöt, amelyet a mű kapcsán
élvezünk? Ezek a kérdések már az első előadás alkalmával felve
tődtek, ráadásul további nehézséget okoz/ott) az is, hogy nem léte
zik végleges formája sem alibrettónak - amelyet Handel barátja,
a korábban Shakespeare-drámakat színpadra író Charles [ennens
kompilált különböző bibliai részletekből -, sem pedig a zenei
előadásnak, mivel Handel gyakran változtatott meg, hagyott ki,
illetve toldott be részeket, attól függően, hogya darabot hol és
milyen közönségnek játszották. Mintegy ötven évvel később pe
dig Wolfgang Amadeus Mozart módosított (többször is) a dara
bon, a bécsi udvar előkelőségeinekkérésére, akik a saját otthona
ikban tartott előadások között a Messíást is szívesen hallgatták
volna, csakúgy, mint Handel más műveit.11 A rengeteg változat pe
dig leginkább digitalizált jelenünknek kedvez, ahol a Messíásnak
immár számos verziója jelent meg CD és DVD formájában, így a
kérdés, hogy tényleg szükségünk van-e újabb Messíásra, ez esetben
korántsem teológiai jellegű. Mindazonáltal nem véletlen, hogy
ennyi feldolgozása született az oratóriumnak az évszázadok során,
hiszen nincs egyértelmű és szilárd szerkezete, sőt, jóformán cse
lekménye sem. Sokkal inkább egymás után illesztett hangulatok
ból, érzelmi motívumok sorából áll össze. A Bach-passiékhoz ké
pest feltűnően kevés recitativo is azt mutatja, hogy nem a történet
egysége áll mindenek felett, ehelyett inkább azoknak az érzel
meknek, gondolatoknak a felvonultatása az elsődleges, melyeket
Krisztus, a Megváltó személyéhez társítunk. A kórus, mely arra
hivatott, hogy az emberiség egészét jelenítse meg, már csak ezért
is rendkívül fontos Handel számára, mert egyetemes, általános
jelleget kölcsönöz az épphogy felvillantott egyéni érzelmeknek.
Az áriák visszafogottsága, kifinomult ihletettsége, nemes hangzá
sa végül a kórus vokális "őrjöngésében" , egy monumentális
összecsendülésben éri el tetőpontját: ez a Halleluja-kórus, a Messí
ás leggyakrabban és legszívesebben kiragadott részlete.
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Míg Haydn vagy Beethoven kolorisztikus egyszerűsége mint
egy garantálta a szerkezeti egységet is, addig Handel. aki ugyan
szintén a világos struktúrájú, már-már népies dallamvonalakat
kedvelte, a Messiásban a vokális kontrapunktnak akár a leg
összetettebb formáit is hajlandó volt alkalmazni, hogya fenséges
és magasztos ornamentika még inkább előtérbe kerüljön - így
viszont a túldíszített dallamok gyöngyökként gurulnak szerte
szét, megszakítva azt a dinamikus egységet, tiszta lendületet,
amelyet a nyitány ígérni látszík.F Ettől olyan személytelen az
ezerszer hallott Halleluja-kórus, ezért fedezzük fel benne az inti
mitás hiányát, mert Handel csupán a formai bravúrokra figyel, a
drámaiságra - melynek legfőbb eszköze épp a kórus -; az
eredmény így egy korrekt, de szenvedélytől, izzástól mentes
műdarab. Akik szakrális zenének tekintik a Messiást, ugyanúgy
nem őszinték önmagukhoz, mint ahogy Handel sem volt az a
megírásakor, hiszen számára másodlagos volt az isteni üzenet
(egyéb bibliai témájú műveiben is inkább az Ószövetség véres,
"barbár" történeteihez nyúlt szívesen, például: Saul [1738], Izrael
Egyiptomban [ua.j), és minket sem elsősorban a vallásos tartalom
érdekel, amikor megvásároljuk a koncertjegyet vagy a hanghor
dozót. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy Handel Mes
siása ne ébresztene bennünk bármiféle mélyebb érzéseket; ugyan
a művészet iránti - akár valós, akár látszólagos - igényeinket
tökéletesen kielégíti, és nem mindenütt hat mesterkéltnek az a
mód, ahogy az Istenbe vetett hitet megjeleníti.

A kölcsönös, ember és Isten közötti bizalmi viszony nem az
erőteljes, ünnepélyes kórusszólamokban, hanem éppen a leg
visszafogottabb lírai szólókban mutatkozik meg igazán - ilyen
például a harmadik részt bevezető szoprán ária, a kivételesen
tiszta, egyszerű dal1amvezetésű ,J know that my Redeemer liveth"
kezdetű. Ennek egyik oka minden bizonnyal az, hogy itt Handel
nek egyetlen póza sincs jelen: sem az olasz opera melodra
matikus kifejezési készlete, sem a német passiókból átvett, bo
nyolult kontrapunkt-technika, sem pedig az angolszász egyházi
zene fenséges pompája. B Itt Isten és ember párbeszéde zajlik,
mindenféle szcenírozás nélkül; a szerző hagyja, hogya tér tiszta
sága, a csend önmagáért beszélő ereje érvényesüljön. Itt nem
akar mindenáron kitölteni, kápráztatni; itt minden szünetnek
helyiértéke van, minden kihagyott hangnak jelentősége. Amikor
Beethovennel együtt azt állít juk, hogy Handel csodálatraméltó
komponista volt, nem elsősorban a pompakedvelő, felszínes, si
kerorientált zenészt látjuk, hanem olyasvalakit, aki - jóllehet hí
vőként és művészként is külsődleges gesztusok jellemezték - a
szórakoztatás mellett, ha finoman is, de mindig érzékelte és je
lezte az evilági szépségek és az ismeretlen, akár elvontan (tehát
az embertől függetlenül) értelmezett Szép közötti különbséget. A
látásnak legalább ugyanolyan fontosságot tulajdonított, mint a
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14Romain Rolland:
i. m. 106-107.

Hit és művészet

találkozásának
mesterkélt műalkotásai

A hit és a művészet az
emberen túlira tekint

151Kor 16,44-49

hallásnak: nézett, hallgatott és megfigyelt - a Messiás pazar
képisége, akár egy flamand festmény, páratlan vizuális érzékről

árulkodik. Sokak szerint vaksága azért vonta maga után művé

szetének sorvadását is, mert nem tisztán auditív zenész volt, ha
nem minden érzékét teljességgel használó, kivételes tehetség."

Hit és művészet találkozása ezerféleképp nyilvánulhat meg:
míg a spanyol misztikusok a művészetet a személyes hitvallás
mellé helyezték, Handeinél ez az egybeesés mesterkélt, őszintét

len műalkotásokban és - nem szeméremból. hanem épp a le
lepleződés tó1 való félelem miatt - álcát viselő vallásosságban
nyert kifejezést. Az érett barokk a legtökéletesebb tartalmat társí
totta a legfenségesebb formával, ám a hanyatló korszakban már
csak a pompás külsőségekmaradtak meg, s még ha ugyanahhoz
a témához is nyúltak - hisz voltaképpen Jánost, Terézt és Handélt
is a Szentírás inspirálta -, műveikben alig fedezhetők fel hason
ló vonások. Bár mindannyiukra jellemző az ellentmondásosság
és egyfajta széttartó, feszítő dinamika, ez Jánosnál és Teréznél is
a misztikának mint olyannak a természetéből fakad. Arról van
ugyanis szó, hogy azért nem állíthatunk ezt vagy azt Istenről,

mert ő, aki minden meghatározást magában foglal, minden tu
lajdonsággal rendelkezik, Ez és Az is egyszerre - így egyrészt
nem érvényes semmilyen kijelentés rá nézve, mert azok a minő

ségek, amiket rá vonatkoztatunk, a mi alkalmatlan emberi minő
ségeink, másrészt a kettősség, dialektika nem Istenben van, csu
pán a mi róla alkotott fogalmainkban és képeinkben. Handel
személyiségében azonban semmiféle misztikus elem nem rejlett;
ellentmondásossága inkább a meggyőződés hiányára illetve egy
fajta túlterheltségre vezethető vissza: a közönség, az udvari és
egyházi megrendelők a vallásos hit biztonságát igényelték,
Handel pedig megadta nekik ezt az illúziót, ám ami másoknak a
könnyed, önfeledt szórakozást jelentette, rá hatalmas és elvisel
hetetlen súlyként nehezedett.

A vallásos művészet akkor válik teherré, ha nem lehetőség

ként, hanem kényszerként élik meg. Végső soron maga a művé

szet is egy választás eredménye, mint ahogya vallás is az, de
korántsem szükségszerű, hogy e kettőnek mindenképp együtt
kell hatnia. Adott társadalmi jelenségekre reagálnak, de nem
süppednek bele teljesen az élet gyakorlati szférájába, mert arról
leszakadva határozzák meg magukat egy magasabb horizonton.
Ha tekintetüket nem erre a horizontra vetik, a pusztán esztétizá
ló tendenciák ugyanolyan üresnek bizonyulnak, mint a vallás
külsőségei, reprezentációs formá i. A hit és a művészet is az em
beren túlira tekint, egy olyan valóságra, amelyhez az embernek
nem-emberként van köze. Pál a korintusiaknak írt első levelében
az érzéki testet megkülönbözteti a szellemitől, melyeknek formá
ja, alakja azonos, de minőségük teljesen más." A vallás tehát
nem söpri félre az emberlét problémáit (a halandóság, a bűn
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Vallás és múvészet
"párbeszéde"

Mélység és tágasság

kérdését), nem szakítja szét test és lélek egységét, hanem megol
dást kínál a köztük levő feszültség feloldására; kétfajta valóságról
beszél, melyek ontológiailag jól megkülönböztethetőek, s bár fel
nem cserélhetők, épp az ember és a benne rejlő Isten révén szer
vesen összekapcsolódnak. Az ember, amikor művészként "meg
kettőzi" magát, túllép saját korlátain, de közben megőrzi identitá
sát, lényege szerint önmagánál marad. Ő alkotja meg és teljesíti
be ezt a saját, második valóságot, amely képes függetlenedni tőle,

az alkotótól; úgy lesz mindenkié, hogy valójában nem birtokolja
senki. Arra a közösségi érzésre, amit a művészet és a vallás nyújt
- hiszen a felvilágosodás miatti szétszakadásuk, sőt, gyakori
szembekerülésük óta talán az egyetlen, ami még ma is közös ben
nük, az a kultusz - napjainkban egyre nagyobb az igény.

A modern, tudományos kor bizalmatlanná tesz az ismeretlen
iránt, miközben a hit, és voltaképpen a művészet is ennek az is
meretlennek a folyamatos jelenlétét, sőt a jelenlét és a bizalom
szükségszerűségét tudatosítja bennünk. Azonban ez az egyezés
még nem követel mindenképp összefogást a vallás és a művé

szetek között, hiszen a konfrontálódás a bizánci képviták óta
ilyen-olyan intenzitással, de továbbra is előfordul, így tulajdon
képp nem is a két szféra újbóli összeillesztése volna a cél - mi
vel a megváltozott feltételek újfajta vallás- és művészetértelme

zéseket hoztak mozgásba -, inkább arra kellene odafigyelni,
hogy párbeszéd jöhessen létre, melynek terében a kölcsönös ins
piráció megvalósulhat. Vegyük például Dosztojevszkijt, akinél
szervesen összefonódott a személyes hitvallás a művészi kifeje
zésmóddal, saját korának társadalmi-politikai helyzetével, vagy
Van Goghot, aki folyamatosan vergődött művészet és vallás ket
tős vonzásában, hiszen már akkor a művész létmódját választot
ta, amikor magát a művészetet még nem, s előbb megvolt benne
- ha homályosan is - a hit alázata, az elhivatottság érzete, de
ehhez az igazi formát csak mint művész lelte meg.

Mélységről szokás beszélni, amikor olyan páratlan műalko

tásokkal találkozunk, mint amilyen a száműzött Dosztojevszkij
Feljegyzések a holtak házából című regénye, vagy a haláláig helyét
kereső Van Gogh facipős csendélete - ezek a szimbolikus ön
arcképek nem csak az egyes emberről, az alkotóról mondanak el
valamit, hanem az embernek mint olyannak lényegét érintő,

gyötrő kérdésekről is, mint amilyen a sebezhetőség, a magány,
az állandó keresés és kétely. Éppen ezért talán helyesebb volna
mélység helyett szélességet, tágasságot mondani, mert mindaz,
amit megismerünk, a művészet által és a művészetben folyama
tosan hozzáadódik egy idegen, mégis ismerős érzéshez, gondo
lathoz, lényeghez, mígnem bezárt önmagunktól elindulva, lassan
lépegetve eljutunk addig a derengő horizontig, ahol az Istennel
való találkozás valósággá lesz, ahol a létezés a testében eleve ki
nyilatkoztatást hordozó ember által igazi jelenlétté tágul.
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Vallási kötődésű

motívumok, kulturális
minták

A vallás és az
irodalom kapcsolatára

irányuló vizsgálódások
lehetséges

szempontjai

Irodalom és
kereszténység
Vallásokhoz köthető motívumok irodalmi műalkotásokban felfe
dezhető jelenléte önmagában még nem indokolja az érintett mű
vek vallási megközelítését vagy vallási művészetként való értel
mezését. A vallási kötődésű motívumok napjainkig nyomon kö
vethető érvényesülése ugyanis részben egyszerű kultúrtörténeti
szükségszerűség:a saját művészetük múltjához viszonyuló szer
zők évszázadok hosszú során át lépten-nyomon vallási tényezők

be ütköznek, nem csoda hát, hogy így vagy úgy maguk is élnek
velük, másrészt irodalomszociológiai tény következménye: az írók
között csak elvétve vannak következetes ateisták. A vallási mozza
natok alkalmazásának gyakorlata csak felerősödött,mióta a vallás
kritika kifúlásával a vallások is részévé váltak a szabadon felhasz
nálható és művészetileg tetszés szerint kiaknázható kulturális
mintáknak. Ráadásul, amikor szóba kerül a művészetek, kivált az
irodalom és a vallás kapcsolata, az utóbbinak rendszerint merőben
negatív (azaz valamitől ellendülő. a különbözőséget kiemelő)

meghatározása érvényesül: vallási konnotációi javarészt azoknak
a törekvéseknek vannak, amelyek a foghatón, a közvetlenül érzé
kelhetőn túlit fürkészik, vagy a konkrét dolgokat hozzák összefüg
gésbe rajtuk túliakkal. A túlnyúlás pátosza azonban önmagában
még nem hívja életre vallási aktusok képzetét, aligha van ugyanis
olyan emberi magatartásforma, amelyet ne járna át a túlnyúlás
cselekvő alanya. A szellem, és az emberi tettek szellemiségük da
cára mégsem kivétel nélkül vallásiak; sőt vallási szempontból az
emberi létezés minden formája végső soron csakis vallási horizon
ton érthető: önmagában érthetetlen például, hogy miként dönthet
nek emberek kifejezett vallásos hit nélkül is életük biológiailag
(vagy akárhogy) rendelkezésre álló keretének aktív kitöltéséről,

miközben e kereten túlról az iszonytató sötétség mered rájuk. A
vallás (ez esetben a keresztény) azonban az isteni nagyvonalúság
gal és előzékenységgel találkozik ebben.

A vallás és az irodalom kapcsolata a transzcendenciát érintő

homályos fejtegetéseken kívül még sokféleképpen vizsgálható
lenne: irodalomszociológiailag (Sigrid Undset művészete nem
független a konvertitát érő norvég támadásoktól, Berzsenyinek
evangélikusként nehéz dolga volt a Dunántúlon), formailag
(Tandori Dezső koanjaí), világnézetileg (A teljesség feleben Weöres
Sándor fejtegetéseinek rendszertelensége ellenére is valamiféle
rendszert rajzolt meg), hangvételileg (Saint-john Perse Bójái sze-
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Radikális isteni
szabadság 

korlátozott szabadság

A hegeli filozófia
a vallásról

xuális himnusz), vagy éppen ideológiailag (a kommunista költők

a megváltás apostolaiként léptek föl). Ám sokkalta termékenyeb
bek azok a kísérletek, amelyek egy vallási meghatározottságú
tudat uralkodó hatását próbálják rekonstruálni műalkotásokban

(az utóbbi idők egyik legnagyszerűbb ilyen vállalkozása Dávid
házi Péteré, aki Arany János református hitének konkrét lenyo
matát fedezi föl a költő eposzelméletében és eposzírói gyakorla
tában). A valódi problémát azonban mégiscsak az jelenti, hogy
miként határozható meg a vallás tartománya, amelyet azután va
lahogyan kapcsolatba kellene hozni az irodalommal.

Ami a Nyugatot illeti, a kereszténység magától értetődőségé

nek megszűnte óta a kereszténység által kitágított és bizonyos
szempontból megtöltött tartomány új és új feltöltési kísérletek
tárgya, ami az irodalomban is megfigyelhető. A kereszténység 
egészen általánosan fogalmazva - a szabad végtelen és a sza
bad örökkévalóság tényével szembesített: Isten szabadon terem
tett, szabadon váltott meg, szabadon hív el embereket, és szaba
don fog beteljesülést adományozni, szabadon adott ajándéka maga
a lét és annak minden konkretizálódása is. A szabadság ezen
egészen radikális kinyilvánulása csak hittel viselhető el. A hit el
halványulásával a radikális és immár elviselhetetlen isteni sza
badság helyét korlátozott szabadsággal vagy éppen szükségsze
rűséggel kell kitölteni: a kora újkor kozmológiai végtelenjével, a
romantika természeti végtelenjével, az idealizmusban az én sza
badságával és szükségszerűségével, a marxizmusban a fejlődés

végtelenjével, az egzisztencializmusban a szabadság megformá
lásának szükségszerűségével, a zsidó bölcseletben az én és a te
kapcsolatának határtalanságával, majd a különbözö irodalomel
méletekben a szövegek bejárásának és értelmezésének végtelen
jével. Szinte természetes, hogy mindezeknek a kísérleteknek van
vallási motívumokra emlékeztető dimenziója.

Csakhogy a vallás általános lényege, vagyis a vallás esetleges
(művészetbeli) jelenlétének meghatározására alkalmas kritérium
Európában nem vallási, hanem filozófiai konstrukció eredménye
ként mutatkozott meg, éspedig a hegeli filozófiának köszönhe
tően. Mint ismeretes, a vallást az erkölcsiségre szorító kantianiz
mussal és a francia felvilágosodás "képromboló vallásellenessé
gével" (W. Pannenberg) egyaránt szembeforduló Hegel a véges
ségtől a végtelenhez felemelkedő mozgásként határozta meg a
vallást, amelyet (persze nem konkrét felekezetek formájában) el
szakíthatatlannak tartott a társadalom életétől, azaz a politikától,
és az (önmagában véve szükségszerű) francia felvilágosodásra
tekintettel újkori ostobaságnak tartotta az emberi életből az ab
szolút igazságot kimetszve a tudást csakis véges tárgyakra kor
látozó beállítódást. Az ily módon a teljes szabadság nevében elő

álló absztrakt szabadságra törekvő értelem Hegel szerint az
önbizonyosság tragikus sorsának állapotában van, amely azért
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A filozófiai valláskép
érvényesülése
a művészetet

vallásilag értelmezo
eljárásokban

Interpretatio christiana

tragikus, mert az értelem úgy tud önmagáról, hogy közben elve
szíti a tudást az önnön szabadságát és lényegét szavatolni és
megalapozni tudó, csak a vallás által biztosítható abszolút igaz
ságról, és ennek következtében önmagáról is: A szellem fenomeno
lógiája híres helye szerint ennek a kettős veszteségnek a fájdalma
abban az állításban fejeződik ki, miszerint Isten halott.

Mármost a művészetben a vallás nyomait kereső vagy műal

kotásokat vallásilag értelmező eljárások gyakran ennek a filozó
fiai vallásképnek az alapul vételéről tanúskodnak. Istenről, ab
szolút igazságról, alapról, feltétlen érintettségről beszélve még
nem feltétlenül beszélünk konkrét, történelmi vallásról (vegyük
e helyütt csupán a kereszténységet), minden további nélkül mo
zoghatunk egyszerűen filozófiai síkon is. Az irodalom teológiai
értelmezésének és feldolgozásának újabban egyre kedveltebb
kísérletei gyakran efféle köztes interpretációt valósítanak meg:
nem fogadják el ugyan Isten (hegeli értelemben vett) halálát,
vagyis az emberi létezést nem tudják elképzelni az abszolútum
nélkül, de nem is a kereszténység alapvető tényeit veszik alapul
húsba vágó élességükkel. Ehhez azonban nincs szükség teológiá
ra, a vallási érzékenység ugyanis a (Descartes-tól Hegelen és
Dllthey-n át Heideggerig ívelő) klasszikus filozófiai tudatnak is
szerves része. A keresztény vallás és vele a teológia talaján vi
szont minden szellemi jelenség, köztük az irodalom is olyan kri
tériumokkal szembesül, amelyek a filozófiai tudattól idegenek.

Minthogy azonban a kifejezetten keresztény témákról szóló
újkori irodalmi alkotások művészeti szempontból inkább hiányt
hagynak maguk után (Mécs László például művészeti szempont
ból aligha helyezhető egy síkra a "pogány" Szabó Lőrinccel),

egyrészt egyre gyakrabban fogalmazódik meg az az igény hívő

emberek részéről, hogy Istenről csak a sorok kőzőtt, nem kifeje
zett formában akarnak olvasni, másrészt érthetetlen módon teo
lógiai lelkesedést váltanak ki olyan alkotások, amelyekben csu
pán általános vallási tudat fejeződik ki. Talán ezzel függ össze
az irodalommal szemben vallási részről jelentkező igények kűlö

nös jellege: az irodalmi szövegek mintha egészen más elbírálás
alá esnének, mégpedig tartalmuk tekintetében, mint az értekező

próza. Mintha az irodalom minden mástól elkülönülő szférát al
kotna, amelynek nem lehet köze a kereszténységhez, csupán
azért (ami igaz), mert nem tételes állítások illusztrációja a funk
ciója. Szinte blaszfémiának tűnik a kanonizált, a művészet

biblionjainak alkotói közé felvett szerzők teológiai bírálata: annak
felemlítése, hogyaVarázshegy teológiai szempontból gnosztikus
és romboló, vagy hogy Rilke merő immanencia hirdetője. A sért
hetetlennek és ennyiben szakrálisnak tekintett szekuláris kánon,
a szekuláris biblia azonban az egyetemes igénnyel fellépő keresz
ténység szemében a szellemi dolgok tartományának szerves ré
szét alkotja, s ennyiben nem vonhatja ki magát a kinyilatkoztatás
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Szekularizációs
elmélet és humanista

pátosz

Az egyházi dimenzió
elfogadásának

jelentősége

Istenének követelményei alól. Keresztény értelmezés, interpretatio
christiana létezik, de csak akkor értelmezés, ha az irodalmat iro
dalomként, és nem tételes állítások gyűjteményeként olvassa.

Egyszerű dolog lenne persze a keresztényeszméknek, gondo
lati formáknak, értékeknek és struktúráknak a kereszténységről

leváló világban való továbbélését pozitív fejleményként és vissza
fordíthatatlan jelenségként elkönyvelő szekularizációs elmélet je
gyében szerkezeti párhuzamokat keresni a keresztény világ és a
modern irodalom között (aki efféle rejtvényfejtésre vállalkozik,
bőséges termésben reménykedhet), de ebben a minimalista prog
ramban éppúgy van valami méltatlan, mint az állítólagos humá
num irodalmi felmutatásában keresztény szempontból kiaknáz
ható anyagot látó szemléletmódban. A szekularizációs tétel és a
humanista pátosz mellett persze van más is: az a látás, amely
megismerte és bizonyos mértékben el is fogadta a kereszténysé
get, pontosabban a kereszténység számos eszmei alkotórészét,
de a megtestesülés, a passió és a feltámadás húsba vágó követel
ményeit valamilyen okból mégis elhárítja. Micsoda képtelen és
tragikus egyvelegei vannak a kereszténységgel rokonszenvező

meggyőződéseknek és képlékeny, szétfolyó, patetikus, minima
lista, vergődő elgondolásoknak! Aki egyszer belelátott Isten szí
vébe, azaz Jézus Krisztusba, és ettől felszakadtak körülötte az
élet határai, az a kitágult, fejreálIt (mert immár Istenben, odafent
gyökerező) világban csak úgy tud megmaradni, ha nem éri be
kevesebbel a teljes krisztusi kinyilatkoztatásnál. Máskülönben Is
tennel a háta mögött, akármilyen szilárd istentudattal is csak
vergődni tud az új fényben megmutatkozó világban, s a keresz
tény mozzanatokat már csak arra tudja használni, hogy valami
vel érdekesebbnek mutassa azokat a már meglévő dolgokat,
amelyekhez hozzákapcsolja őket.

A szakítópróba rendszerint az egyházhoz kötődik. Isten és Jé
zus (nemcsak emberbarátként, de Istenként is) még számos író
nak és költőnek elfogadható, a külsőségesnek, dogmatikusnak és
történelmileg, politikailag, tudományosan kompromittáltnak lá
tott egyház már nem mindig. Az isteni logika azonban kikény
szeríti az egyházi dimenzió elfogadását, s aki hivatalviselők mi
att erkölcsi megfontolásokból vagy az egyházi parancsoktól
autonómiáját féltve nem tudja elfogadni a struktúra kemény va
lóságát, annál a keresztény valóság keménységét is felpuhítják
gnoszticizáló, szenvelgő vagy az elhárítás technikáitól megtörő

gondolatmenetek.
A helyzetet nem könnyíti meg, hogya keresztény irodalom

kifejezés immár szinte teljesen pejoratív értelmű, s ezzel együtt
lépten-nyomon feltűnik a keresztény jelző vélt ideológiai tölteté
nek ártalmatlanítására szolgáló bon mot, miszerint valaki keresz
tény és író, nem pedig keresztény író. Az ilyen differenciálások
nemcsak a művészet autonómiájának féltéséből hangzanak el,
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Keresztény és író?

Azeszkatológia elől i
kitérés stratégiái

nemcsak egy letűntnek vélt összefonódás tarthatatlanságát emelik
ki, hanem olykor azt az elképzelést is kifejezik, hogy a történetesen
keresztény művésznek vallási szemmel a vallás előtti dolgokat kell
figyelnie. Jellemző, bár nem irodalmi példa a filmrendező Zanussi
közelmúltbeli magyarországi előadásainak az az állítása, mely
szerint a kiteljesedett hit, például a szent alakja ábrázolhatatlan
művészetileg, a művészeti megformálás tárgya csakis hozzá ké
pest előzetes valami lehet. A hit valóságának művészeti diszkre
ditálása talán párhuzamba állítható azzal a jelenséggel, hogya ke
reszténységgel amúgy rokonszenvező íróknál feltűnően gyakran
képeznek témát az érettség, az eltökéltség előtti (durván fogal
mazva: kamaszos) problémák (Updíke-nál a szexuális útvesztők).

Persze igaz, hogy az érett irodalom (nem itt a helye, hogy az
érettség kritériumait előszámláljuk) mindig annak a tudatnak a
gyümölcse (banális állítás következik), hogya valóság nincs
rendben úgy, ahogy bejelentkezik az ember számára. Még az iro
dalmilag megformálódó idill és harmónia is törmelékeken, a
pusztulás nyomain eláradó fény - gondoljunk csak arra példá
ul, mi minden kell T. S. Eliot Négy kvartettjében a béke képeihez,
vagy min megy át Villon, míg az akasztófán mindenkiért köz
benjár. Ha Európánál és a kereszténységnél maradunk, a kérdés
úgy jelentkezik, hogya zavart érzékelő tudat mihez kezd észle
letével: a végérvényes kinyilatkoztatás óta ugyanis nyilvánvaló,
hogy járhatatlan a paradicsomnak vélt állapothoz való visszaté
rés reményében megkezdett út (Kosztolányi gyermektémájú köl
tészete kudarc, Rilkének a tiszta állatokkal kapcsolatos tanítása
nem meggyőző) és méltatlan a bűnösségbe való beletörődés

(Thomas Mann Buddenbrook háza); Evelyn Waugh Utolsó látoga
tása viszont azért keresztény alkotás, mert a sebzett ifjúkori idill
től (egyetem) a nagy lemondáson át (házasságon kívüli kapcso
lat) a távolból észrevehető kápolnai fényhez tud eljutni. A ke
resztény végérvényesség (vagyis az eszkatológia) nem a fennálló
állapotok előli menekülés járműve, hanem a valóság belső átfor
málása, s nem nosztalgikus (paradicsom), nem is rezignált (a bű

nösségbe való beletörődés maga is bűn), hanem magában a va
lóságban ragyog föl (a mécses világában és a mögötte rejlő

kenyérben). Az eszkatológia előli kitérés stratégiái határozzák
meg az újabb irodalom tetemes részét; a végérvényesség elodá
zása elsősorban az önálló törvényű világok, azaz mítoszok alko
tásában jelentkezik, akár elsősorban nyelvi jellegűekében (a
Mallarmé körüli interpretációs kultusz nyelvi mitológiát alkot),
akár elsősorban képi természetűekében (Marquez és Borges mi
tológiái zavartalanul élnek tovább a mai prózában).

A folyamattal a tanácstalanság fokozódása is együtt jár, nem
előzményeknélkül: miután Nietzsche megroppantotta az ókortu
dományt, a filológusok (nagyszerű) lexikonok és kézikönyvek
összeállításába fogtak; miután a Ritter-iskola arra a következte-
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Az irodalomelméletek
és a vallási szemlélet
közötti kapcsolódási

pontok

Immanens, vallástalan
múvelódési

humanizmus

tésre jutott, hogy a filozófia eddigi modelljeinek befellegzett,
gyorsan belefogott A filozófia történeti szótárának összeállításába,
s miközben (például Odo Marquardnál) a múlt problémáival
zsonglőrködik (sziporkázóan, szellemesen, sőt nem ritkán meg
világító erővel), egy vállvonással ismeri el a kiúttalanságot, és
húzódik vissza az individuális életvezetés joviális terébe. Ehhez
hasonlóan arról lemondva, hogy az irodalom szólhat valamiről

(van referencialitása), az irodalomtudósok soha nem látott
mennyiségű irodalomelméletet dolgoztak ki. Ugyanakkor az iro
dalomelméletek és a vallási szemlélet kőzött talán pozitív kap
csolódási pontok is felfedezhetők, talán valódi termékeny kap
csolat ígéretével. A műközpontúság, a művet (már amennyire
lehetséges) magából a műből, de legalábbis a szerző szociológiai,
életrajzi, pszichikai és egyéb körülményeire való tekintet nélkül
megérteni próbáló szándéknak az életműveket a szerzők biográ
fiájával párhuzamosan tárgyaló, "klasszikus" monográfiák letűn

tével - megfelelő transzpozíció után - lehet mondanivalója an
nak a teológiai szemléletnek, amely a kereszténységben az isteni
objektivitás elsóbbségét hangsúlyozza, és a keresztény egziszten
ciában sem a szubjektív életmegnyilvánulásokat és életkörülmé
nyeket, hanem az objektív hatásra kialakuló és az objektivitás
höz rendelt folyamatot (a "küldetést") tartja fontosnak. Lehet
persze, hogy az irodalomtudományból a teológiához vezető

transzpozíció olyan mértékű, hogy végül az elóbbiből semmi
sem marad, de azért szemet szúr, hogya nagy Martin Kahler
már a 19. század végén az irodalom hatástörténetével állította
párhuzamba Krisztus hatástörténetét, vagy száz évvel később

Hans Urs von Balthasar a műalkotások objektív jellegében fede
zett fel olyan instanciát, amely segítséget nyújthat a krisztusi
alak sajátos jellegének megvilágításához.

A kereszténység és az irodalom kapcsolatát persze nem lehet
megkonstruálni, már csak azért sem, mert a kereszténység többé
nem általános kultúraformáló erő, és a nagy keresztény iroda
lom a 19. század elejétől napjainkig egyre ritkább portéka lett. A
mítoszok elhalása és a 20. század utolsó évtizedeitől burjánzás
nak induló mítoszalkotás között flott húzódik az immanens,
szinte vallástalan művelődési humanizmus széles, tompa szelle
mű rétege, amely számára Goethe a Wilhelm Meisterban, számos
elbeszélésében, sőt részben a Faustban is mintát szolgáltatott, s
amely a kibontakozásnak induló pszichológiában és szociológiá
ban, a fejlődéstanban kezd bele »tudományos« diadalmenetébe,
míg a realista-polgári regényen keresztül elárasztja a művészet

területét: Scott-tólDickensig, Thackeray-ig, Galsworthy-ig, Frey
tagtól és Kellertől Fontanéig és Thomas Mannig, Balzactól Sten
dhalon és Flaubert-en át Zoláig, Puskintól Tolsztojig és Ham
sunig: az irodalom mindegyre azzal foglalkozik, hogyan nő bele
az ember társadalmi környezetébe, a természetbe és a művészet-
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Polgári irodalom 
polgári kereszténység

be, hogyan válik ki belőle, hogyan támadnak és simulnak el tár
sadalmi és egyéb feszültségei. Nyoma sincs már itt sem a felfelé
figyelmező középkori és kora újkori »balgaságnak«, sem a világ
fölé hatoló erósznak. Az előbbit kiiktatja a művelődéssel elérhe
tő emberi bölcsesség, utóbbi az emberi szerelem problémájává
fokozódik le: még a metafizikai erósz démoni-hősi jelensége
(Shakespeare szonettjeitől Kleist Penthesileájáig) is áldozatául esik
a pszicho(pato)lógiai analízisnek, amelynek útja Kierkegaard-tól
Dosztojevszkijen át Freudhoz vezetett: amit a Tentation de Saint
Antoine-ban Stendhal megkezdett, Rimbaud és Lautréamont
továbbszőtt, Thomas Mann és mások részletekbe menően fejteget
tek, az nem más, mint az immanens antropológia szétforgácsolódá
sa, azé az antropológiáé, amelynek önmagába záruló dialektikája
okán egyre inkább az emberi torzulásokkal kell foglalkoznia,
hogy egyáltalán valamilyen feszültséget tudjon kelteni" (Hans
Urs von Balthasar). A keresztény rokonszenvvel felvértezett iro
dalomtudósok vagy a keresztény olvasóközönség jelentős része
viszont visszás módon éppen a polgári regényben látja végső

mentsvárát, s Tolsztojban vagy éppen a lehangoló világú Má
raiban fedezi fel szövetségesét, nem sejtve, hogya polgári iroda
lom a polgári valláson át a kereszténység ijesztő karika túrája felé
egyengeti az utat, s miközben látszólag a torzulások elöl valami
ép felé segít, maga is lassan közéjük süllyed.

A kereszténység számára igazi provokáció és igazi bajvívótárs
többnyire nem várt helyről érkezik, és fog érkezni alighanem a
jövőben is. Ki tudná cáfolni például Hans Urs von Balthasamak
azt az állítását, miszerint az újabb szerzők közül a legszebb (és
egyben a legkeményebb) párbeszédet a kereszténységgel éppen
a kommunista Bertold Brecht folytatta?
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A művészet és a vallás
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Ha a művészeten azt értenénk, amit napjainkban is sokan gondol
nak, hogy egyszerű kikerülés, kilépés, vagy még inkább kijárae a
valóság világából, akkor ez az előzetes döntés két irányban is kap
csolódhat a vallás, a vallásos tudat, a vallásos művészi kommuniká
ció megítéléséhez. Egyrészt mondhatnánk, hogya művészethason
ló "menekülési út", mint a vallás - mindkettő a hétköznapiságból
próbál kiemelni, kimenteni, kivezetni, kiléptetni úgy, hogy sajátos
(rnűvészi, vallási) ajánlatokkal kecsegtet. Ebben az értelmezésben a
művészet és a vallás is (a Marx óta jól ismert) funkcionális értelmet
kap; a hétköznapi"valóság" talajáról értelmeződik? (Ahogyan a te
jeszacskó és a malteros vödör a hétköznapok feladatrendszerében
kapja meg jelentéseit, ugyanúgy a művészet, a vallás is ebben a hét
köznapi szükségszerűsítésben, funkció-tulajdonításban nyeri el
tisztségét, tisztességét.) Ez a funkció-tulajdonítás, hogy mindennek
megvan a maga feladat-jelentőségeaz ég alatt, kijelöli a művészet

és a vallás saját területét is. Két kijárat, két kapu, amelyeknek az a
funkciója, hogy a változó, hétköznapi világból, a valóságból kivezes
se az oda érkező (igen-igen kafkai, pascali, Simone Weil-i) embert.

Bármennyire is szép a feladat ilyen értelmű kijelölése, egészen
bizonyos, hogy mind a művészet, mind a vallás tiltakozna ellene
(ha tudna), még akkor is, ha ,,[mlindenki azt hangoztatja, hogy
»átmeneti korban« élünk. ... Ha meggondoljuk, lényegében min
dig is átmeneti korban élünk, a kor és az idő mindig is »átme
nóben van«, vagyis az »átmeneti kor« kifejezés lényegében nem
sokat mondó tautológia. Inkább azt kell mondanunk, hogy ko
runk mélyreható átalakulás kora, amely kihat mindenre, egész
kulturális rendszerünkre és minden úgynevezett alrendszerére
(ha éppen ezt a kifejezéskészletet használjuk): kihat tehát a gaz
daságra éppúgy, mint a politikára, a társadalomra és a kultúrára,
kihat a tudományra, a művészetre és a vallásra."? Ha pedig ezek
az "alrendszerek" is érintettek a mélyreható átalakulásban, ak
kor érdemes őket megkérdeznünk arról, hogy mit is gondolnak
az előbb említett funkciószerepükró1. Valószínű, hogy sem a művé

szet, sem a vallás nem azonosulna önszántából az újkorban rájuk
osztott szerepekkel. Ezért aztán, ha nincs elismert, vállalt (vallá
si-művészi) "funkció", akkor nincs önkéntes "eszköz" sem a
funkció elvégzéséhez. Ahogyan a művészek vagy a műélvezők,

úgy valószínűleg a vallásos emberek sem gondolják azt, hogya
művészet vagy a vallás eszköz, egy cél elérésének instrumentuma
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lenne. A művészek és műértők művészet-világa, valamint a vallá
sos emberek közössége, egyháza védi meg a művészetet és az
egyházat attól, hogy valamiféle funkciónak vagy instrumentum
nak tekintse magát. A vallás és a művészet tágasabb "üzenetével"
messzebbre hatol, mint az újkor emberének fejlődésorientált táv
lattalansága." A vallásos, a művészeti kultúra (a harmadik [al
rendszer], a bölcselet is ide értendő, de ezt most csak módszerta
nilag érintjük), kommunikáció, eredeténél fogva képes arra, hogy
ne érje be részfunkciók, vagyalrendszerként történő besorolások
kal, hiszen belső mozgásaik, kommunikációs struktúráik az egész
ember munkálását, képzését végzik a teljes valóság vonatkozásrend
szerében. "Minden absztrakt fejlődés- és humanitás-felfogással
szemben érvényre juttatott eszkatologikus fenntartása révén az
egyház megóvja a jelenben élő embert attól, hogy pusztán egy
technológiailag minden ízében racionalizált jövő anyagának és
eszközének tekinthessék. Kritikával illet minden olyan megközelí
tést, amely az individualitást meróben egy technológiailag irányí
tott társadalmi folyamat funkciója ként igyekszik felfogni."5 Ez az
eszkatológiai távlat, a jövő iránti már itt és most megnyilvánuló
várakozásteli bizalom (is) az, ami a teljes valósággal számot vető

bölcselők, a művészek-műértó'1< és a vallásos emberek közősségét,

az egyházat megóvja attól, hogy valamiféle eszközszereppel,
funkcióval beérje napjaink funkciótulajdonító pragmatizmusában.

Mindezért a "kijáratot" nem tekinthetjük mi sem eszköznek.
Inkább a fenti "kijára t"-problematika-magyarázatok közül a má
sodik - amely az előzővel szemben nem funkcionálisan gondolja
el magát, esetleg nem is gondolja magát "alrendszernek", és nem
is tekinti magát a hétköznapi világ, a valóságból való kilépés, ki
jutás "eszközének" sem - lesz az, amelyik mentén továbbléphe
tünk művészet és vallás viszonyrendszerének érintőleges áttekin
téséhez. Ha a kijárat lehetőség, adottság, képesség, akkor már
nem a gépiesített funkció-eszköz szerepben kell önmagát a vallás
nak vagy a művészetnek elgondolnia, hanem önnön "kijáratos"
tágasságnak engedve rábízhatja magát arra, ami, aki a kijárat túl
só felén, a kinn távlatában megmutatkozik. A kintinek ez a meg
mutatkozása lehetőséget teremt arra, hogy a kijárat maga is új
tartalmakkal gazdagodhasson, esetleg átváltozzon, és arra is,
hogya kijárat felé közeledők ki-kitekintve akijáraton belelássa
nak olyan valóságmozzanatokba, amelyek esetleg eleve kérdéses
sé teszik azt a látszólagos tényt, hogyabetonszarkofág alá he
lyezett, korlátozott valóság lenne egyetlen hétköznapiságunk ott
hona. A kijárat, ha valóban kijárat, kijárata lehet más hétközna
pok világainak, hiszen a kijárat egyben bejárat is. A bejárat pedig
más értelmezéseknek is teret adhat, nemcsak azoknak, amelyeket
a belső térből tudunk megfogalmazni, hanem olyanoknak is, ame
lyek a kűlső, a kinti világban fogalmazódtak meg. A lebetonozott
ég távlattalanságával szemben a művészet és a vallás kommuni-
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Béla et al.) T-Twins 
Pompei, Budapest 

Szeged, 1994, 35-65.

Jézuson keresztül
van "kijáratunk"

az Atyához

6Simone Weil: Amisze
mélyes, és ami szent.
(Ford. Pilinszky János

et al.) Vigilia,
Budapest, 1998,

123-143.

9Ennek a megközeütés

nek szép és sikerült,
ugyanakkor (éppen

ezért?) sokat (például H.
G. Gadamer által is) kri

tizált példája Romano
Guardini Rilkéröl írt mo
nográfiája (Sehol világ,

csak belül. Ford. Görföl
Tibor. Új Ember, Buda-

pest, 2003.), vagy az
elmúlt hetekben rnaqya
rul is megjelent Stephan
Lüttich: "Az volt ő mi én
vagyok". Gerard Manley

kációja, cselekedetei, alkotásai képesek arra, hogy a lebetonozott
eget megnyissák az égi magasok előtt.6 Az égi magasok harmata
nem érhet el hozzánk, ha bebetonozott horizont alatt élünk, ha
nem hagyjuk az eget nyitva, ha nem élünk nyitott ég alatt. (Nem
érintjük a misztika vagy a művészi zseniproblematikáját, hiszen
ezek az egyedi utak jelen esetben kevesebb evidenciával szolgál
nak, mint a "tenyeres-talpas" vallásos vagy művészi tapasztalatok
elemzései.) Ez a tapasztalat, a kintinek ez a bentivé válása, az
egek megnyílása az a hely és az a pillanat, ahol az igazság meg
mutatkozik? Az igazság megmutatkozását nem az emberi cselekede
tek, funkciótulajdonítások határozzák meg - az igazság megmu
tatkozása végelemzésben mindig egy olyan szándék, amelyik a
kint otthonosságát vezeti be a bentiek otthontalanságába. A meg
mutatkozó, a szent, az, ami, aki saját (elidegeníthetetlenül szemé
lyes) akaratából, szabadon lép közénk. Az epifánia, a szent meg
mutatkozása, ahol a kapu megnyílik; ahol az igazság teljessége
mutatkozik meg, ahol a kijárat többé már nem csak kijárat.

Ez a kijárat emlékeztethet bennünket Jézusnak arra a metafo
rájára, amikor önmagát az Atyához vezető ajtóként állítja elénk.
az Atya világához. A vallás, mint a hívő emberek közösségének
életpraxisa, olyan kommunikációs formák, gondolkodás- és cse
lekvésminták összessége, amely folyamatosan tudatosítja ezt a jé
zusi adottságot. A teljes valóság tétjével szembenéző művészek

Dantétől Van Gogh-ig, Monteverditől Csontváryig nem rettentek
vissza a szépség követelőzésétől. A szépségétől, ami egyetlen evilá
gi misztériumkénr arra szólítja, hívja az őt szemlélőt, hogy enged
jen szépsége erejének, és ne saját (pusztán emberi) horizontján fo
galmazza megt.Je") őt, hanem engedje szóhoz megjelenésében,
megjelenítésében a szépség nem csak evilágiként megmutatkozó
teremtő és kezdeményező sajátlagosságát. Ha nem bíznánk az ed
digiekben, művészettörténeti igazolgatások tömkelegével lehetne
az elóbbi állítást alátámasztani, ahol költők, zenészek, szobrászok
vallanak ars poetikájukban erről a követelőző hívásról. Mégis, a
költők, zenészek szépségről szóló vallomásos tudósításai csak
azért lehetnének egyáltalán idevágóak (relevánsak), mert a művé

szek még mielőtt szólni kezdtek volna, már létrehozták műveiket,

amelyek művészi ereje, sikerültsége másodlagosan, mintegy a
művészi teljesítményre tekintettel igazolhatja, magyarázhatja,
vagy csak inkább árnyall1atja a művész világhoz, valósághoz, nyi
tott éghez való viszonyáról szóló kijelentéseit. A művész művei

ben műveivel közöl, hírt ad. Művei nemcsak meditációs, hanem
kommunikációs objektumok is. Ennek az elsődleges (primer) kom
munikációnak az eredményeiről beszél akkor is, amikor erre az
elsődlegességre (a műre magára) következtető (szekunder) módon
hajlik vissza (reflektál). Éppen ezért igazolható az is, hogy mód
szertanilag miért helyénvaló a művész művein túl megszólaltatni,
elemezni, figyelembe venni a művész gondolatait, önreflexióit is."

669



Hopkins krisztoeentikus
költészete és gondolko

dása (Ford. Görföl
Tibor. Sík Sándor Kiadó,

Budapest, 2007)
című kis kötete.

A művészet ontológiai
értelmezése

lOErnesto Grassi: A
szépség ókori elmélete.
(Ford. Pongrácz Tibor.)

Tanulmány Kiadó, Pécs,
1997, 18-33; 74-95.

"A gondolat eredetije:
T. S. Eliol: Religion and

Literature. In uö:
Seleeted Essays.

London, 1969, 388-401.

A vallási művek

A művészet léttani (ontológiai) értelmezése az emberiség több
százezer éves, ugyanakkor egyre kevésbé magától értetődő alap
tapasztalata.l" amit Descartes, Hume, Baumgarten vagy Kant élet
műve és az utánuk következő 200-300 éve tartó egzaktságra törő

tudományos folyamat sem tudott elhomályosítani. A léttani értel
mezéssel szembeni függetlenségre törő, esztétikaként felfogott müoé
szetbölcselet a felvilágosodás egyik olyan vitathatatlan tudományos
eredménye, amely segít bennünket abban (is), hogy fogalmi keret
ben próbáljuk meg kibontani, kommunikálni a sokszor fogalmilag
megragadhatlan, ugyanakkor a teljes valósághoz tartozó figurá
kat, formákat, alakzatokat, alakokat (is). Az esztétikai nézőpont

igyekszik a valóságot az érzéki horizont ege alá betonozni, és lát
szólagos vakságot fogad minden részben érzéki és érzekfelettivel
szemben. Önkorlátozása, öncsonkítása abból az előzetes döntésé
ből fakad, hogy minden tapasztalat fölött az értelem (ratio) és az
ész (intellektus) ítélkezik - a vallási tapasztalat felett is. A léttani
értelmezésben viszont a szent, vagy a szépség ugyanúgy szerves
és ezért elidegeníthetetlen alkotóeleme az emberi valóság- és életta
pasztalatnak, mint a vágyakozás, a fájdalom vagy a halál. A létta
ni értelmezéshez az akarat világa is hozzátartozik, az akarat jóra
való törekvésével, ami végső soron gyönyörködni szeretne. Nem
lehet büntetlenül sem a szépet, sem a jót, sem az örömet, sem a
bánatot, sem a gyönyört pusztán önmagában vizsgálni, mint a
vi11ámlásos esóbe kirakott, a balkon fémkorlátjára függesztett am
putált békacombot. A léttani (ontológiai) nézőponthoz szervesen
tartozik hozzá a létezők, gondolatok, akarások, életmódok egymás
hoz rendeltsége, ugyanakkor hierarchiája. Aki közelebb van tudás
ban, érzésben, szenvedésben, hitben, akarásban a lét teljességéhez,
az a lét hierarchiájában közelebb van az ősforráshoz, az őseredet

hez, az archéhoz. Istenhez, aki a szeretet. Aki közelebb van, az fel
jebb van. (A hierarchia ellentéte az anarchia.) Az ontológiai néző

pontban heteronómia van, vagyis a törvényt más (a lét teljessége)
adja, ezzel szemben az autonómia azt jelenti, hogya törvényt én
magam adom. A heteronómia a másikból, az autonómia önmagá
ból építi fel a lét házát. Az ókori és a középkori zseni Istennek ad
hálát, a modern művész (többnyire) önmagának. Ha művészet

ként nézzük a szerit különböző kifejeződései megragadásának
eseteit, akkor a műalkotások három irányban tesznek tanúságot,
közölnek. kommunikálnak saját "istenközelségükről" .11

A vallási művek (jelesül a Biblia, de idetartoznak a szenttől ta
nulni képes misztikusok művei is, vagy a sugárzó alakot [Gestaltl
megfestő ikonok) önmagukban olyan alkotások, amelyek a vallá
sos tudat belső alakjának formát nyert kibomlásai. Igen vulgári
san kifejezve, tőlük (is) tudjuk, hogy vallásunk alapjai, vagyis
világfelfogásunk és életünk alapmozdulatai (szentsége) milyen
külső formák "segítségével" mutatják fel, közlik, kommunikálják
annak az alakját, aki minden forma (Form) alkotója, aki maga a
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12M. Lochbrunner:
Ana/ogia Caritatis.

Darstellung und Deutung
der Theologie Hans Urs

von Balthasars.
Freiburg - Basel

- Wien,
1981,173.

13Hans Urs von
Balthasar: A dicsöség

felfénylése. I. (Ford.
Görföl Tibor.) Sík Sán·

dor Kiadó, Budapest,

14UO.23.

A vallási
propaganda-müvészet

szép, a szent személyes ősforrása.V Ebben az értelemben, de
csakis ebben az (esztétikaiként felfogott művészetbölcseletiként)

értelemben formájuk másodlagos, hiszen ez a forma az alaktál (Jé
zustól) áthatott, az alak (Jézus) jelenlététől átitatott. Az alakétól,
akiben "Egyszerre van jelen a belső szféra valósága és annak kife
lé irányuló megnyilatkozása, a lélek és a hozzá rendelt test, a
nyelv törvényszerűségeinek és érthetőségének keretében történő

kifejezés. Ez a jelenségek őseredeti formája, s aki úgy véli, nem
képes látni vagy értelmezni ezt, aki nem fogadja el, hanem (azzal
az ürüggyel, hogy az alapjául szolgáló feltételeket kutatja) a kriti
ka jegyében valamely általa eredetibbnek tartott formát részesít
előnyben, az zsákutcába fut, vagy ami még rosszabb, a jó, illetve
az igaz ellentéténél köt ki. Az eredendő valóság sem nem testet
nélkülöző szellem, amely az önkifejezés szféráját kutatja, talál ma
gának egyet, a megfelelő formára hozza (ahogy egy írógépet állí
tunk be, majd gépelni kezdünk rajta), majd továbbáll. sem nem
lelket nélkülöző test, amely az anyagi erők kikutathatatlan játéka
(ha azt mondanánk: törekvései, azzal túl messze mennénk) nyo
mán így vagy úgy összeáll, majd aztán darabokra hull.,,13

Ebben az ontológiai nézőpontban (tehát) a forma elidegeníthe
tetlenül kapcsolódik az alakhoz, mintegy az alak erejében, az alak
felfényléséből születik, lesz érzékelhető formává. A vallási műben
a szépség alakja azonos önmaga formájával. De ,,[hla a szépség
olyan formává válik, amelyet már nem a léttel, a szellemmel és a
szabadsággal azonosként fogunk fel, akkor ismét az esztéticizmus
kora köszönt be, és a realisták jogosan emelik fel szavukat a szép
ség ellen. Joggal nyilvánítják semmisnek azt, ami kiüresedett, de a
létnek a forma létrehozásában megmutatkozó erejét semmivel sem
képesek helyettesíteni. És ha a forma valódi, azaz élő és hatást ki
fejtő forma, akkor szellemtől átlelkesített test, amelynek értelmét és
egységtörvényét a szellem szabja meg és méri ki."H A keresztény
vallási művészet kommunikációja Jézus Krisztus igehirdetése, aki
a hatást kifejtő forma, a szellemtől átlelkesített test, az Ige, min
den formát megvilágító fény, a megtestesült szellem hierarchiája.

Aíz esetünkben) vallási propaganda-művészet másodlagos, már
már kvázi-cselekvések tere; viszonyítgatások, elvárások teljesítése,
megfelelésvágy, az anyag és eszközök megválasztásának mérics
kélése, takarékossága, vagy épp azok eltúlzása, a belső tapasztalat
hiányosságai miatti formátlanság, kétes, elhibázott formák, csúsz
káló jelentéstartalmak létrehozatala. A (külső, látszó, érzékileg ér
zékelhető) forma ugyan utalásokkal van teli, de ezek az utalások
csak az (belső) alak iránti külső, tehát esztétikai hasonlóságukból
(inkább másoltságukból) nyerik el létjogosultságukat; mintegy ha
sonlítani akarnak. Másolnak, nem utánoznak. Ebben az értelem
ben pszeudoikonoknak is felfoghatók, ahol ugyan (még) az ábrázo
lat (kép) valamelyest hasonlít az ábrázoltra (személy), de a
kifejezés utáni vágy (propaganda) alaktalansága, homálya erősebb
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A kényszerítő erejű

és érvényű tapasztalat
hiánya

15UO.

Azesztétikai horizont
kifulladása

az ábrázolás alakzatai, formai összetevői, az alak felfénylésével
szemben. Az alak ereje, fénye helyett a forma gyengesége és ho
málya. Azonban, míg az ikonban az alak felfénylése történik meg
(Hiszen az ikonfestő festés közben is imádkozik, beszélget Istené
vel - értelmét, kezét Isten szolgálatába ajánlja. Testének, értelmé
nek, lelkének kommunikatív teljességével hangolódik a szentre és
így alakot hoz létre, alakít és maga is alakul, élete formálódik és
nem pusztán külső formákat másol, konstruál.), addig a propa
ganda-művészetmásodlagos, felelet-jellegű, különböző viszonyok
ban (megrendelők, szakmai tetszés - nem tetszés, kritikusokra
pislogás, egy templomi közösség látszólagos vagy valós igényte
lenségének műtárgyi kiszolgálása), már eleve értelmezett viszo
nyokban próbál formálódni, formát ölteni.

A formák halmaza önmagában csak stílus, ezért lehet képes egy
zeneakadémista, aki zeneszerzést tanul, barokk vagy impresszionis
ta korstílusban létrehozni akárhány zeneszerzés szemináriumi fel
adatát. Az alak felfénylése, a kibomló forma nem stíluskérdés.
ezért mondhatják teljes joggal, hogy, például, Dosztojevszkij nem jó
stiliszta. Valóban nem az. Az alak fénylik fel műveiben és a ki
bomló forma, akár (sikertelenül, vagy) formátlanul, mégis alakkal
(fénnyel) átitatott. Fénylik belülről - mintegy a szellem világos
sága formálja, ugyanúgy, ahogy Rembrandt festett Krisztusai is
belülró1 fénylenek a Golgotán. "Annyi kérdőjel és figyelmeztető táb
la elhelyezhető ezen analógia mentén, amennyi csak tetszik: ám
csakis - mindig közvetlen veszélyként fenyegető - téves alkal
mazására vonatkozhatnak, magára az alkalmazásra nem. Téves
alkalmazásról azoknál beszélhetünk, akik az alakban létező isteni
kinyilatkoztatást a metafizika és az (individuális vagy szociális,
szocíológiai) etika, ekképpen pedig egyben a világi esztétika tör
vényeinek rendelik alá, azaz nincsenek tekintettel az Isten által
végbevittekben kellő világossággal megmutatkozó felsőbbrendűség

re. Ez az esztétikán belül gyakrabban és könnyebben megtörténik,
minthogy a világi esztétika kényszerítöbb erővel ragad meg, mint
a mindig is kérdéses világi metafizika és etika: míg a legtöbben
nem mernek végérvényes kijelentéseket tenni a világ alapjainak
végső lényegéről és az emberi tettek végső igazságáról, azok, aki
ket lényük legmélyén megragadott a természetben, az emberi
életben és a művészetben megnyilvánuló világi szépség, sosem
állít ják, hogy nincs igazi fogalmuk a szépségról.r " Ezt a tapaszta
latot a propagandista csak másolja, mert nincs kényszerítő erejű

és érvényű tapasztalata a világot megsebző világfeletti szépségről.

Ebben az értelemben nem sokban különbözik a sznobtól - annak
negatív megfelelője. A sznob szentimentális, a propagandista naiv.

A propagandista tapasztalata a világból, a világ szépségeinek
(pusztán esztétikai) horizontjáról érkezik. A "kinti" (elrettentő

vagy megigéző) szépségtapasztalat vezet el az esztétikai horizont
kifulladásához, ahol a világi szépség(tan) már nem talál mértéket
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16UO. 37.

A propagandista
vallási múvészet

"értéke"

A vallásos múvészet

a szép tárgyhoz. "A szép olyan evidenciát von magával, amely
közvetlenül be- és felfogható. Ezért van, hogy amikor a szép ka
tegóriájával közelítjük meg Isten kinyilatkoztatását, mintegy ma
gától értetődően a szép világi kategóriájával indulunk útra, s
csak akkor méregetjük tanácstalanul, ha nem illik a kinyilatkoz
tatás mindenen túllépő alakjára, és lelkíismeretesnek lenni igye
kezvén, nem megyünk tovább. Két eset lehetséges: annak a ki
nyilatkoztatás szférájára történő alkalmazását, amit szépségként
vélünk (olykor egészen biztosan) ismerni, »reflektálatlan alkal
mazásnak« tartjuk, ami legfeljebb csak naiv és vallási ihletett
ségű lelkesültségről tanúskodik, olyan félreértésnek, amelyet épí
tő hatásai miatt talán meg kell tűrnünk. Vagy pedig (bár ez
lényegében ugyanaz) Isten Igéje, az Ige súlya és semmivel össze
nem hasonlítható fensége iránti tiszteletből eleve elzárkózunk az
esztétikai kategóriák alkalmazásától, hiszen az csak téves útra
vezet, és mindent Ietompít.r "

Ahogyan Balthasar is jelzi, a propagandista vallási művészetet,

a "reflektálatlan alkalmazást", a "félreértést" el kell viselnünk,
tudván tudva, hogy az legalább annyi újabb félreértést, jogos kri
tikát von maga után, mint amennyi örömet szerez nekünk, "naiv
és vallási ihletettségű" befogadóknak. Innen válik világossá, hogy
nem dobhatjuk ki válogatás nélkül az elmúlt hatvan év történelmi
szorításának templomainkban felhalmozódott, vallásinak nevezett
kétes és vitatott esztétikai értékű propaganda-alkotásait. Hiszen
egy gipszjézus, egy világító műanyag Mária nemcsak külsó1eg ér
zékelhető, evilági esztétikával megragadható formaegyüttes, hanem
egy (igaz, csak pszeudo, sikerületlen, de mégis) fényleni igyekvő

alakzat is. Alakzat, amelyik mégis, kívülró1 (egzisztenciális, szelle
mi, vallási, ima) nyert szellemi erejéből, kulturális és vallási össze
függések eredőjeként emberi örömök és fájdalmak művészi és val
lási kifejeződésű igényeinek megformált nyoma, pszeudo-alakzata
lehet. A dicsőség felfénylésének hitét az elmúlt hatvan évben még
iscsak azok őrizték, tartották fenn és adták tovább, akik ezen sze
génység-szülte gipszjézusok előtt imádták minden szépség forrását.
Amikor a jóval késöbb Szent Ágoston néven ismert művelt rétor
azon sopánkodott, hogy a keresztények milyen csúnya (kikötői)

görögöt beszélnek, még nem tudta, hogy ezek között a kikötői

munkások, falra pingált giccskeresztek előtt imádkozó prolik kö
zött lesz pásztor - a görögöt csúnyán beszéló1< pásztora.

Végül (továbbra is Eliot belátásaira építve) a harmadik kom
munikációs irány a vallásos művészeté. Ehhez kell a legkevesebb
magyarázat. Magától értetődik, mint a sírás, vagy a nevetés.
Szépségtó1 elszenvedett sebeinkre a vallásos alkotások ideig-óráig
tartó gyógyírral szolgálnak: kegyelmet közvetítenek, de fel nem
oldoznak. Másképp működik evilág szépészeinek logikája: mivel
a "transzcendentalitásától megfosztott szép a világ területére kor
látozódott, ahol már csak egyértelműségtől ölelt feszültségek és

673



17UŐ: Herrlichkeit. Eine
theologische Asthetik.

Bd. 111/1, Teil 2: Neuzeit.
Einsiedein, 19652, 928.

lBA pontos idézet helye
Jancsó Miklós Oldás és

kötés (1963) című filmjé
nek zérószöveqében.

19Hans Urs von
Balthasar: Herrlichkeit.

Eine theologische
Asthetik. Bd. 111/1, Teil 2:

Neuzeit. i. m. 928sk.

A szép ontológiai
helyének a kérdése

ellentmondások megzabolázása a feladat" ,17 az önmagát és a vilá
got korlátozó művészet belső vizsgálódásokba, az ellentmondások
(hegeli, kanti, heideggeri sib.) megzabolázásába kezd. A korlátozott
valóság tételezése, az ég lebetonozása beszűkíti a teljes esztétikai
valóság tágas ökonómiáját. Tévedés, ha napba nézve a napot
okoljuk látásunk elvesztése miatt." Balthasar szerint ezzel a "me
tafizikai eltévelyedéssel" magyarázható az egész európai művészi

gyakorlatra lassan kiterjedő "mérhetetlen ízléstelenség; az emberi
lét kellően körülírt lakának folyamatos megvilágítását ígérő látszat
elburjánzása - bár »odakint« már réges-régen mindent sötétség
borít". 19A kinti, az "odakinti" sötétség beborítása, az ég bebetono
zása: a nyitott egek kijáratai által hozzánk kapcsolt valóság leinté
se, atyáskodó helyreigazítása, közömbösítése, majd megszüntetése
(negligálása). Az az állapot, amikor nem engedjük szóhoz jutni azt,
ami, aki a kijárathoz, a bejárathoz az Úr nevében érkezik. A vallá
sos művészet nem általában, nem "ideológiájában", nem "program
jában", nem "hangoltságában", hanem konkrét, kidolgozott, alakí
tott, megformált, megszenvedett műalkotásaiban képes arra, hogy
szóhoz engedje, játékba hozza azokat a működéseket, üzeneteket,
mozdulatokat, hangokat, amelyek a kinti (egyúttal a legbenső) va
lóság kommunikációs struktúráira jellemzőek. A konkrét forma,
amit létrehoz a fénylő alak szellemi sugárzásának érzéki kibontása:
misztika és esztétika. Nem kell Istenről, üdvösségró1 direkt-zengedez
nie, elég, ha a kinti (egyúttal legbenső) valóság benti valóságot is
alakító szeretet- és fénystruktúráit, kommunikációs és dramaturgiai
kezdeményezőkészségét játékba hozza. A vallásos mű képes egy
húron pendüini a kint megszólaltatottal, a kintró1 (egyúttal a legbe
lülről) hangzó hanggal. Hangja, formája a kinti hangé, formáé 
szerétettől alakított forma. Odahallgatása a nyitott ég örökkévaló
hangjainak beszédére figyelmez. Ebben a "hangkészletben", dra
maturgiai és kommunikációs repertoárban egy törött műanyaglavór is
a passió alakítója, tárgya, résztvevője (sohasem eszköze) lehet.

Az egyházi teológiai hagyományban a szépségnek a lét igazsá
ga és jósága mellett kitüntetett helye van. Bölcseletileg csak a 18.
század óta kérdés (ontológiai) helyének a kérdése. Addig és azóta
sem a teológiai hagyomány nem mondhatott le a szépségró1, mint
a lét igazságának és jóságának észlelhető felfényléséró1, még akkor
sem, ha ez bölcseletileg különböző nehézségeket okoz. Bölcseletileg
a Szentháromság, vagy a feltámadás is olyan kérdésköteg, amelynek
hiteles kibontásához az egyház teológiai hagyományának ismerete
nélkülözhetetlen. Az egyház Isten vándorló népe. Művészeink, akik
vállalják a lét teljességének hívását, társaink a vándorlásban. Fra
Angelico, Andrej Rubljov, Van Gogh, Bach, Kodály, Dante, Hop
kins, Dosztojevszkij, Claudel, Eliot, Pilinszky és mások (vallásos)
munkáinak öntörvényűség-foka (autonómia-foka) egyenlő a más
tól-kapott-törvény (heteronomitás) vállalásának és akarásának fo
kával. Paradox módon: engedelmességűle intenzitásával.
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VASADI PÉTER

ét ú· mon ..,~at

'"asca ro
1.
A Legjobbat akartad elérni.
Nem, nem a legjobbat,
hanem az egyedül 16t.
S nemcsak elérni akartad,
az érthetetlent érteni is.
És nemcsak a j6 könyörög.
A rossz is. Akinek fáj. Aki
nem hisz. Csak titkol esetten.
Tényleg ragyog az esztergált
ágyúgoly6, de a szent is;
magára öltve a szürkét, s rá
a sötétet télikabátnak.
S nem tudni, mi forog mi
körül. Alighanem együtt
az egész - Benne.
A természet tényleg megszüri
az úri, de nem sz üri ki
belőle a hazugságot.
Hagyja, hogy kiderüljön.
Mert a konkoly nem ont búza
magot. A gyűlölet - fölélve
magát - meghal a márványon.
Fekve marad, egyszersmind
fölkel, elindul - igaz lett .
Szertedobál mindeni, mi
elterel, elválaszt, elzár.
Nagyra nő a szerelme. Egy
Makulátlanért mérget iszik.
Az meg elúzött téged,
hogy újra s újra keresd.
Kivetették őt a világb61.
De te látod: él a Halott.
Odahajtod fejed agerendához.
Nézed a nagyujját, hogy fut
le r6la vércsöppre a csöpp.
S öleled a fát . Öleled.
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2.
Mekkora fájdalom
döngeti homlokodat.
Mintha repedni akarna
az a csontbolt, mégis
lisztté őrlöd a teremtést.
Nem maradt, csak annyi időd,

hogy te, hallgatag az énekesek
közt, leborulj Mária előtt.

Összeterelted kínjaidat
s reszkettél odaadva.
Fejedben körbe menekült
minden ütés. Kaput keresett,
de halántékod' kulcsra zárta
egy rettenetes angyal. Akkor
lobbant föl benned a mondat:
Nem keresnél, ha már rám nem
találtál volna. A bizonyosság
megtép. kifeszít, fölfüggeszt,
de el nem hagy többé. Nénék
gajdoltak körülötted, buzgó
öregek mormoltak, toporogtak.
Szemenként forgott ujjuk közt
a titok.
Aztán jött a hegyomlás
koponyádban, leszakadtak
a fényloncos kerekek, meg
állt csontkupolás malmod.
Repedésekbó1 dó1t
az aranygenny.
Azóta jársz a Mezőn.
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SZAKOLCZAY LAJOS

1941-ben született Nagy
kanizsán. Irodalomtörté

nész, kritikus, a Kortárs
szerkesztöjeként dolgo
zott. Legutóbbi írását
2007. 7. számunkban kö
zöltük.

Jelentés a völgybó1
Egy költészet kilátója: Áprily Lajos Visegrád-szerelme

A huszadik századi magyar költészet egyik reprezentánsa Áprily
Lajos 0887-1967). Még ma is, halála után négy évtizeddel, alig
tudjuk, hogy ki is volt ez a tünemény. A természet, a fű és fa, a víz
mosásos domboldal és a bíborral beborított esti csend szerelmese,
aki csengő rímeiben - minő háborúkkal és más veszedelmekkel
sebzett, véghetlen törékenység - a halál iszonytató kapujára lá
tott? Lelkiismeretes, nemzedékeket fölnevelő tanár, aki mindenik
diákjában - sorsnövelő életpótlék - a jövő és az egyenes gerinc
majdani letéteményesét üdvözölte? Költő - és emberséges ember
-, aki nem kerülhette meg azt, ami ráméretett: a múlt századi,
sokszor modernnek mondott kor (ha az iszonyatot vesszük, ez is
igaz) borzalmainak a néven nevezését?

Személyiségébe ez is, az is belefért. Áprily végül is az ember
örömét és fájdalmát világgá kiáltó alkotó volt. Nem érhette akko
ra fájdalom, hogya muzsika ne dalolt volna a lelkében. Az iste
nek - mint Trianon utáni erdélyi menekültre - nem aggathat
tak rá akkora terhet, hogy baljós, a történelem által sokszor
megvert ember gyötrelmét kifejező verseiben is ne valaminő vi
gasz - a remény lámpása - világolnék.

Győri Jánostól, az Aprily Lajos-, Jékely Zoltán- és Kondor Bé
la-életmű apostolától tudjuk (aki Áprilyról a Szépirodalmi
Könyvkiadó Arcok és vallomások sorozatában életrajz-kismonográ
fiát is írt), hogy Kondor, a sajnos korán meghalt huszadik száza
di grafikus-festőművész zseni, a Megnőtt a csend borítójának a
tervezője, miként vélekedett a "magasra száll az ember dallama"
költőjéről. "Nem láttam emberben lefegyverzóbb tisztaságot. An
gyal-tiszta volt, és ebből az angyal-tisztaságból magas költészetet
csinált. Csak aztán el ne felejtődjön, hogy ilyen költő is létezett."

Látnoki szavak? A három és fél évtizede elhangzott "jóslat"
gazdájának csaknem igaza lett. Átrohant rajtunk, nem egyszer a
tankoszlopok hernyótalpainak a szigorával, egy posztmodern
kor, amelyben az ibolyaszínű vers - benne a lírikus valljon akár
mily megrendítően életről vagy halálról - szükségtelen kacattá
vált. Régiessége - szinte üldözendővé.

Csakhogy Áprily lírája a bedarálással riasztó gyomor számára
nehezebb falat. Akár tetszik, akár nem, modern vers, amelyben a
személyiség drámáján túl egy egész kor lüktet. Ugyan hangzás
beli tökélye - kedélyessége - el-elringathat, ám a zeneiség
(megannyi klasszikus fegyvere) senkit ne tévesszen meg: a fran
ciás és oroszos ízek (Verlaine, Jammes, Turgenyev) és a melankó-
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liával erezett meghittség, idilli hangulat mellett - épp azok ér
vényességi körét növelve - ott a természet katedrálisa előtt

térdeplő ember kiáltó, a zsolozsmát mindig átlépő jajszava is.
Néhány négysoros idézése - a völgyben lakozónak ez lesz soká

ig klasszikus formája - talán elég arra, hogy értsük is a történe
lem kataklizmáit megszenvedő költő kedélyállapotát. "Zúduljatok
meg, ősi záporok, / a világ tornyos lángokkal lobog. / Fullasszá
tok özönbe vad tüzét, / legyen békesség és legyen sötét." (Legyen
már vége!); "Korom, te véres-karmu szörnyeteg, / ne markold már
a torkomat tovább. / Ereszd ki hangom, hogy torz és beteg / hör
gésemet hallhassam legalább!" (Az elveszett hang); .Kíáltanék, de
nincs kinek. Az égnek? / Az eljövendő, kongó semmiségnek? /
Kínok rabszíján, pusztulásra érten, / ezerkilencszáznegyvenötben
ettem! (Ki hallja megi); "Most ős-idő van: átok, háború, / itt az ótes
tamentum szele fú. / De lelkünkben nem ég próféta-jel - /
Elpusztulunk. És Krisztus nem jön el" (Messiás nélkül).

A föntiek az Akarsz-e fényt? (1969) című posztumusz kötetéből

valók. A csilingelő vers elringató muzsikája? Inkább a Jeremiás
siralmaihoz hasonlító döbbenet átok-hangja! A személyiségen át
szűrt lírai kordokumentum. A költemények keserűségnél több,
perlő drámaiságát magyarázhatja az egyén kiúttalansága, a há
ború, az eddig biztonságot nyújtó lak - az erdélyi otthonok, a
brassói, a parajdi, a kolozsvári, a nagyenyedi után a szent
györgypusztai kis ház - lehetséges elvesztése. S az a - min
denkor depresszióhoz közeli, az ég kárpitjának megnyílásában is
vészt érzékelő - riadalom, amely szinte a kezdetektől fogva kí
séri útján. Ez a félénkség vagy önmagában kételkedő bizonyta
lanság az oka, hogy sokáig titkolta költő-voltát; hogy családi ne
vén, a Jékelyn - pár zsenge kivételével - alig publikált verset;
hogy fiatalkori párizsi kiruccanásakor nem mert Ady Endréhez
bekopogtatni (pedig szerette. tisztelte, s megvolt a címe is).

Kétségkívül, a pszichológiai súlyok nyomaszthatták - tudjuk,
a természet kozmikus csendjében lelt végsősoron nyugalomra,
találta meg lelki békéjét -, de minthogy önmaga elől el nem
futhatott. költészetének motorját is ez a filozófiai hajlamú, nyug
hatatlan búskomorság jelentette. A tető alatt, vagyis Áprily kopo
nyájában - alig kellett a lírikusnak-szerkesztőnek-nevelőnek ér
nie - Erdélyben már minden megvolt: a klasszikus műveltség, a
történelem és a nemzet (benne a kisebbség) iránti fokozott figyelem
és érzékenység, a tanári becsület, a közjó szolgálatának igénye.
Az erdélyi költő-triász - Áprily Lajos-Reményik Sándor-Tompa
László - megbecsült tagjaként már első kötete, a Falusi elégia
(1921) megjelenésével rangot vívott ki magának.

Itt volt olvasható korai remeke, Az irisórai szarvas is. Egy da
rab erdélyiség, egy, az összetettségében is izgalmas arány-mérték
játékban jelentkező szabadság-fuvalom. Nem véletlen a hazai lel
kes fogadtatás: "Gazdagok vagyunk, van Áprilynk. Néhány név

678



csak, amitől nő a dölyfünk, ha itthon írásról beszélünk, és Pest
tel feleselünk decentralizáltan. Sietünk mondani, tisztelet törek
véseinknek, mi adtuk Áprilyt. Íme, dús a bányánk, kincseket kí
nál, lelketek üvegét karcoló ércet, amilyen Áprilyé. Csiszoltak
vagytok? Formásan álljátok a versenyt más népek diadémjaival?
Nézzetek ide, ez a mi ajándékunk, erdélyi anyag és százados öt
vözés munka-remeke" (Molter Károly).

Lelkünk üvegét karcoló érc - vajon lehetne szebben monda
ni, mint ahogyan Molter írta? Ebben a képben akarva-akaratlan
benne van az érc nemessége, és a gyémántot észrevenni nem
akaró központ közönye miatti fájdalom is. Erdély Trianonnal
végképp elszakadt Magyarországtól? Ha így látszódik is, kincse
- mert esztétikailag mérhető - odaállítható más népek (s ezen
belül az anyaország) "diadém"-jai mellé. Ami érték benne, az 
minden egyéb mellett - a couleur locale-tól, a helyi szín től is
való. Nemcsak az anyag, ám az őt ringató tál, vagyis a módi
ugyancsak századok ötvözésének remeke, hiszen Erdély nem
más, mint különféle értékeket összegyúró melence.

A nem akárkihez, például Babitshoz is mérhető poeta doctus
érzi ennek a sajátságos, a műveltség-élményt szinte vérré avató
helyzetnek (magatartásnak, költői beszédmódnak) a fenségét. Az
Antigoné-motívum - amelynek itteni jelentőségéről a szakkriti
ka (Vita Zsigmond) bőven szólt - Áprily számára is metafora:
"Az isteni törvényre hallgató, testvérét temető Antigoné tiltakozás
egy gyűlöletet szító világ embertelen törvényei és kötelességei el
len." A lemondó hangulatnak, amely a strófazáró ismétlésekben
csúcsosodik - "itt meg kell halni, Haimonom" (Antigone) -, te
hát nagyon is érthető a melankóliája. A költő magányának, bús
komorságának, levertségének a személyi (általánosan emberi)
okokon kívül társadalmi okai is vannak. Szintén Vita ír arról,
hogy Reményikkel szemben - "hivatásom az örök fájdalom" 
Áprily a "produktív fájdalmat" vallja magáénak. Nem a szimbo
listák világfájdalmára helyezi a hangsúlyt, hanem "a reális fáj
dalmakból feltörő, fényt kereső lírára" .

A szépségre? Erre is gondolhatunk, amikor Láng Gusztáv
egyik régebbi kritikáját olvassuk: "Áprily nemzedékének értékfo
galmai között mindig is vezető helyen volt a szépség. A költészet
hatalma, humanizáló és eszmehirdető szerepe hit volt számuk
ra ... " (Utunk, 1973. október 19.). Szintén ő fejti meg a termé
szet-imádat összetettségét is. "A századelő szimbolizmusához
Áprily tájversei köthetők legerősebben. A táj, a leírt természeti
jelenség mindig jelentés- és közérzethordozó jelkép az Áprily
versben; benne a költő nem a természethez férkőzik közelebb,
hanem olyan felismerésekhez, igazságokhoz, amelyeknek csak
intuíciót serkentő jelképeit kínálja a természet. A vers tartalma
rendszerint a megismerés tágabb szféráiból való, mint amekko
rát a leírás átfog ... (. .. ) Áprily természet-'ábrázolása' távol áll a

679



mindenfajta alanyiságot elnémítani akaró tárgyiasságtól. Verse
szubjektív valóságérzékelés hordozója, a maga módján önkifeje
zés. Ám az önkifejezés az objektív törvény megismerésének és
felmutatásának álarcában jár e lírában; nem hangulatvilágot fe
jeznek ki versei, hanem világhangulatot. Ez a világhangulat
alapvetőert tragikumra hangolt" (uo.).

Miért is? - kérdezhetjük. Mert a költő látta a véget. A hábo
rút is, a szétszakított hazát is, a szülőföldet ott hagyó menekülé
sét is, unokájának halálát is - az Annának hívták 1-40 című

versciklusa a kiúttalan fájdalom remekműve -, saját öregedé
sét-tehetetlenségét is, s végül a "szinte már halálos" mély csendet
is. Íme a világhangulat, amelynek szerves része saját - a kifosz
tott tájban mint tükörben is önmagát látó - megvertsége. Vala
minő fokozhatatlan, egyetemes fájdalom.

Erdélyt, mert jobban fájt némasága, mint saját bedagadt torka,
ott kellett hagynia. Ott a tájat, a barátokat, a szerkesztőségeket, a
tanári - pedagógusi és írói - pódiumot. S ott az otthagyhatatlan
kisebbséget, amelynek mindent - erkölcsöt, kitartást, hírnevet
- köszönhet. Egy kis időszakaszt leszámítva - 1942-ben, a
visszacsatoláskor ideiglenesen visszaköltözött Parajdra - 1929
től valójában Magyarországon él. Budapesten, és 1944-es nyug
díjaztatását követően a Visegrád melletti Szentgyörgypusztán.

A szemébe villanó Nagyvillám és a völgy, amelyben juhnyájak
barangolása helyett a pásztori idill virágait (fáit, bokrait) látja, egy
kissé visszahozza korai fészkét. De nem annyira, hogy frissen
szállongó, minden tiszta áramlattal fölrepülni vágyó madárrá vál
jék. Viszont - miként Győri János fogalmaz - "magához köti a
táj, s megszereti a történelmi atmoszférát is, mely a római és a
magyar múltat egyszerre teszi átélhetően jelenvalóvá számára".

Az ötvenéves Kós Károlyt köszöntő versében (Tetőn) a titokza
tos szó, Erdély lentjének és fentjének magaslataira kalauzol 
1933-at írtak -, s alig telik el pár év, s máris a völgybó1 hangzik
folyamatos (vers)jelentése. Ám ez a völgy - nem csupán azért,
mert Visegrád közelében van - kilátó is. Bölcs mindentudással
foglalja el rajta - benne - helyét. Föloldást - föloldozást - is
tőle vár. Mintha a köd - paradox, ez a tej sűrű fehérség - át
látható volna. Kérdéseink áttetsző megválaszolója. Holott csupán
révületünket növelő - a halálon majdan átsegítő? - homály.

"Hol a homály-határ? A völgy-perem? I Az élen túl új köd
tenger terem. I S miről azt hitted: völgy-záró köröd, I világokat
sötétbe fojt a köd. I Mit rejt? Kórusban búg feléd a szó. I (Nem
egy ember vallatja: milliól) I A diadallal áttörő napot, I melyet
homállyal elzsibbaszthatott? I Egy tavaszodó, szebb világ hitét? I
Az 'emberüdvöt', Vörösmartyét? I Vagy kataklizmát, véres karne
vált? I Az ember poklát? Háborút? Halált?" (Mit rejt a köd?). De
ez a homály, mert a tiszta lélek úgy akarja, gyámola is egyben.
"A Nagyvillámról erdeinkre dől. I Jó köd: vadat rejt puskacső
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elől. / Itt omlik már a telkünk oldalán. / Elér - űzött szarvas
nak vél talán?" (Védő ködben).

Áprily Lajosnak 1939 és 1957 között - tizennyolc évig 
nem jelent meg verseskönyve. (Pedig valaha úgy gondolta, hogy
szabad hazába érkezett.) Majd az Ábel füstjét (1957) műfordításai

nak könyve, az Aranyszarvas (1964), egy próza-kötet, a Fecskék,
őzek, farkasok, és új verseinek gyűjteménye, a Jelentés a völgybó1
(mindkettő 1965) követte. A kor falára című válogatott versgyűjte

ménye 1967 könyvnapján látott napvilágot. A politika, vagyis a
cenzúra szigora ezt az életművet is végigkaszabolta, hiszen a va
lós magyarságképet s történelmi szemléletet tükröző versei
(Opitz Mártonhoz, A Fejedelemhez), valamint a sokáig kéziratban
szunnyadt Annának hívták csupán az 1985-ös kiadványban
(Áprily Lajos összegyűjtött versei és drámái) szerepelhettek.

Miként az ezt megelőző kötetek, a legteljesebb Áprily Lajos
verskollekció is Győri Jánosnak köszönhető. Az Aprily Lajos
összes költeményelben (2006) azon versek legutolsó darabja is he
lyet kapott - az 1990-es kötet, igaz, már jócskán törlesztett a hi
ányosságokból -, amelyeket a völgyi remete és költőfia, Jékely
Zoltán 1948-1949 táján Szentgyörgypusztán, otthonuk kertjében,
vízhatlan dobozba rejtve jó mélyre elásott. Áprily tiszta hangjá
tól már akkor is féltek a politika vámszedői. "Ki mondja meg,
Visegrád táján / A bágyadt alkony / Nem Zách Klárának meg
tört szelleme? / / Ki mondja meg, Visegrád táján / A vad, sötét
éj / Nem Zách Bódognak bosszús szelleme? / / Ki mondja meg
- tűnödöm Poétám / száz éve írt, borongó sorain - / meglelt
édenemben mért maradhat / örökhonos a bosszú és a kín. / /
Holnap véres hadszíntér lesz e táj, / öldöklés igázó tébolya dúl,
/ hadak tenger gép- és emberszörnye / kínt és halált hozva
ránk szabadul. / / Multunkból vagy jövőnkből özönlőn / pusztít
s gyaláz meg népet s szent romot, / s ki mondja meg, mért tűri

az Isten, / hogy itt a Rém is aljasodni fog" (Ki mondja meg.. .).
Kell-e ennél zseniálisabb Petőfi-megidézés - a Nemzeti dal

költőjétől minden kor zsarnokságának félnie kell, mert gyújtó
hangja mindig korszerű! -, szükségesebb-e a Rém aljasságait ily
világosan leleplező látlelet? Ez után valóban jött a feketeleves,
az évtizeden túli hányattatás. De a költő belső csöndjét - pedig
az ötvenes évek sivár valóságát az 1956-os forradalom leverését
követő megtorlás követte, s legkivált a felelős szó elhallgattatása
- semmi sem tudta megzavarni. Márványnál keményebb er
kölcs volt annak védőbástyája.

"Mindaz, amit a költő a természetben átél, az öröm, a mulan
dóság, a búcsúzás és az emberiség sorsáért való aggódás nagy
élményévé alakul" - írja Győri János már említett monográfiá
jában. És Áprily éli, tündéri elmével kottázza a rá mért, drámai
ságában is fölemelő sorsot. Szentgyörgypuszta a látható, élhető,

tapasztalható világ, de ösvényei - legalábbis képzeletben -
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mindig visszakanyarodnak Erdélybe ("A Maros a lelkemben
hömpölyög" - Gyurgyalagok). De a búcsút előrevetítő - "föld
rajzi" játékában torokszorító - vég, s a megnyugvás ilyesfajta
drámai csöndje alig leplezhető. Költészetében Erdély és Visegrád
sokadszorra kerül egymás mellé. .Erdó-koszorúből jött. Messze
vitt / a Házsongárd alól a hosszú út. / Erdélye helyett megtalálta
itt / a visegrádi erdő-koszorút. / / Hegyes hazája, hol világra jött,
/ így üdvözölte: Ave, újszülött. / Visegrád völgye így: Ave, ha
lott - / s megszenvedett testének sírt adott" (Epitáfium).

Fönti költeménye a Jelentés a völgybó1 című kötetében olvasha
tó. Most is, mint a korábbiakban, a zsong6 erdő tele van művelt

ségélménnyel. Ha naponta nem idézi is meg a völgy mában
ugyancsak élő hősét, Mátyás királyt <Visegrádi vadászat), a ma
gyar történelem jelesei ott sétálnak kertjében. Meg - tágítva a
kört - a pártosodás ellen harcoló Dante, a humánum szobra, Al
bert Schweitzer ("megérdemelted őt, emberiség?"), s Goethe 
"Én a halált is látni akarom!" (Faust és a Gond) - árnyalakja is.

És a r6mai őrvonal is kiegyenesedik (Aelia Sabina; Gaia Valeria
Nonia; Marcus Aurelius). Hogy ki volt az A gladiátor, nem tudhat
ni, de hogy az öregségnek, a halálnak, a kényszerűségnek ki
szolgáltatott költő - fák reccsennek meg így a viharban - mé
lyen átélte fájdalmát, ahhoz kétség nem fér. "A jel hív. Indulok,
de nem hevülten, / s igaz szót mondok végemhez közel: / én
légióidért nem Ielkesűltem, mégis más sors: csatában esni el. / /
Csak rab voltam, dicsőség száműzötte / s ma végzetem cirkusz
homokra vet. / S az oroszlán, forró hazám szülötte, / mohón le
nyalja csorgó véremet."

Áprily költészetében, ami a színvonalat illeti, nincs régi vers és
új vers, hiszen a lírikus már a kezdet kezdetén tökéletesen birto
kában volt a nyelvnek, a kifejezőerőnek. a formának S annak a 
természet orkeszterét a mindenség muzsikájára hangoló -, sza
vakban, szókapcsolatokban, s legkivált a formában megvalósuló
zeneiségnek, amely nem elfödi a vizuális elemeket, de épp kieme
lésük révén válik érzékelhetővé a hang különlegessége. Mindez 
korai és kései összetartozása - az Akarsz-e fényt? című, csak halála
után megjelent kötetéből is kitűnik. A régebbi verseket - Apám
nak; Kritika; Ismét viharban ("a szélnek is szabadság-szagja van");
Ómagyar Mária-siralom stb. - újabbak és újabbak követik, mintha
az elszaporodó négysorosok által megszelídíthető volna az embe
riség. A "leeresztett sisakrostéllyal győző lovagot" (Reményik
Sándor) nem bénítja sem az öregség, sem a magára maradottság,
sem a "nem mindig egy csapással sújtó" vég közeledése.

Mielőtt bekebelezné az ég homálya, kinyitja a bibliai jelképtá
rat, s ahogyan egész életében tette, elkezd tiszta hangon énekel
ni: "Szállj, Ábel füstje, terjedezve szállj, / mindenfelé, ahol
szivet találsz. / Szűnjék harag, gyűlölség és viszály, / a béke lel
két vidd, amerre szállsz" (Szállj, Ábel füstje).
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EZfogyott napok
(részlet)

Kopasz fák törzse, bokrok fakó, fonnyadt díszei fogadták a mene
külőt, a tegnap még kisdiákokkal körülvett tanító nénit: mikor lesz
itt az óra, amikor ennek is vége szakad? Madarak szálltak el fölötte,
a havas téltől rettegés szorította össze a szívét, és félni kezdett meg
határozhatatlan tárgyú borzalmaktól. Nincsen abban szeretet, aki
ben ennyi a félsz, motyogta magában, és elrettent, amikor szívéhez
ért a mondat. Még időben vette észre a férfit, aki olyan volt, akár
egy fa az erdő fái közül. Megérzik egymást a hasonlók: csak a bo
lond Józsi volt a faluból. A férfi megfogta a kezét, hő, hö, mondta,
és szeme fehérje fehérebb volt minden létező fehérnél, szembogara
a fekete kút mélye volt. Hídon ment odáig, keskeny sávon lehagyva
azt, aki azelőtt volt - mi előtt, nem fontos, mint ahogy a most se az,
semmi se az, ami időtó1 függ. János evangéliumát mondta föl han
gosan az úton, keresztet rajzolt az erdő fáinak törzsére. Hő, hö,
mondta újból, és az asszonyt megkínálta egy összeszáradt zsemlé
vel, akinek erről eszébe jutott egy nagyon régi, pesti emlék: elbocsá
tó alamizsna, leheletnyi csók a vonatban, azután vissza, a fekete
Vajdaságba, a magányba és a félelembe: haza. A lángoló bokrok
tüze lassan rózsaszínbe szelídült, az első fagy tól majd elengedi fáját
a levél, hogy teljesen befelé forduljon, önmagába az erdő. Mi az, ami
mindettől megvéd? Ki az, aki megvéd mindentől? Valóban ének
volt? Józsi elköszönt, és ment tovább. Egy óra, és sötét lesz, gondolta
a tanító néni, és sietni kezdett, ágakba akadva, fölfelé a hegynek.
Hová, azt csak sejtette, de ahonnét el, azt felejteni akarta mielóbb.

Tavasszal kezdett el betegeskedni, és mire ősz lett, teljesen lerom
lott az állapota. Orvos, gyógyszerek, betegszabadság következett.
Először még a teljesnek látszó gyógyulás is. Tünetmentes állapot
egy ideig, de azután elölről az egész. Már nyugdíjazást is emlege
tett az igazgatónő. Így már csak a gyerekek miatt sem lenne jó
folytatni, mondta, és jóindulattal megfogva a karját, mélyen a sze
mébe próbált nézni. Mindketten tudták, hogy fölösleges színjáték
az egész, neki itt örökre vége. Összeesküdtek ellene, úgy élte meg
a gondoskodásukat is. Mindenki hazudik: a fia, amikor telefonál,
az igazgatónő aggodalmaskodó gesztusaival, és még az orvos is
hazudik! Mert tulajdonképpen nincs is olyan nagy baja, és ha hir
telen elfárad, miért baj az, ha leül, és pihen kicsit?! Azt állítják róla,
hogy észre sem veszi, ahogy eltelik körötte az idő, alszik világnak,
a tanítás alatt is. A zsivaj altatja, mert őt soha sem zavarta a gyere
kek zajongása! Azt mondják, ez nem mentség. Kicsöngetnek, foly-
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tatná ott, ahol fölriadása előtt álmodta, de a valóság csökönyösebb
a szomszéd szamaránál, nem engedelmeskedik, a gyerekek nevet
nek rajta, hiába beszél, fogják a kabátot, a táskát, és elmennek
haza. Gonoszkodó vicceket mondanak róla, meghallja, fáj, de ne
kik könnyen megbocsát, mert a gyerekek kegyetlenkedése legalább
nem önző, nem övezi érdek, mint a fölnőttekét. Az iskolát sajnálja,
úgy számolt, néhány évet még dolgozik, amúgy is kevés a magya
rul tudó tanítónő. Kivizsgálások sorát vállalta ezért, ahol mindenért
fizetni kellett, a tanácsokért is a drága gyógyszerek mellé. Stressz
mentes élet. .. kikerülhető a végső romlás... minőségi öregség... Le
gyintett az utolsó mondatokra, és lassan behúzta az ajtót, a nővérke

mosolyát már félreértette, gúnyos, állapította meg magában, pedig
dehogy volt az, hiszen Sárika is a tanítványa volt valamikor. Hon
nét lett volna pénze utazásra, gyógyításra? Két hónap se kellett, és
már lábasba vizelve találta a Kölnből hazalátogató fia, akit a szorn
szédok értesítettek anyja furcsa dolgairól. Több heti mosatlan, iszo
nyú felfordulás fogadta a hazatérő férfit. Azonnal asszonyokat fo
gadott, akik elrendezkedtek körülötte, hiába tiltakozott, megmos
datták, tisztába öltöztették, és egy óra múlva már a kapuban vára
kozó mentőautóba segítették. Tuszkolták, három ember is alig bírt
vele. Az idegosztályra került, fia kérésére három teljes hónapig ott
tartották, a szomszédok szerint külön fizetett érte. Amikor végre ki
került, már nem volt meg a háza, a fia lebontatta, a helyén három
teherautónyi homok, sóder, és hosszú sor tégla állt. A fia röviden
intézte a dolgot: a házat, a papírokat, a gyámságot, mindent. Neki
már egy szava sem maradt a saját életéhez. Az ő fia! Mama, vissza
megy a bolondok közé, csak ne ugráljon sokat... Ezt mondta neki
az ő fia. A Szép Ősz, hangzatos nevet viselő otthonban saját ágya,
saját széke, saját ablaka lett. Az ablakon ráccsal, a kapun elektromos
zárral, portással és biztonsági őrrel. A szobaajtójához nem járt
kulcs. A tanítványokat is hiába várta, és inkább hitte, hogy nem en
gedték be őket, mint azt, hogy nem is jött el hozzá senki soha.

Vidák Maris volt az egyetlen, akivel szívesen beszélgetett. Használd
ki, amit a pillanat kínál, mondogatta Maris, és ő éppen ezt tette,
amikor megszökött. A pillanat nyújtotta lehetőséget is Vidák Maris
nak köszönhette: az öregasszony cigarettázva megszunnyadt, és
magára gyújtotta az ágyat, a szobát. A tűz pillanatok alatt beleka
pott minden éghetóbe, és mire segítség érkezett, már késő volt, Ma
risnak befellegzett. Az otthonban óriási rémület, lárma, kavarodás
támadt, a bentlakók egy része fejvesztve menekült a parkba, a ma
gatehetetleneket ápolók mentették, de voltak olyanok is, akik csak
álltak a gyorsan terjedő füstben, és mint a karácsonyi gyertyák 10
bogását bűvölten figyelő gyereket, alig lehetett kiráncigáini őket a
veszélyes, de végre nem hétköznapi helyzetükből. Gyorsan határo
zott, vészhelyzetben mindig élesen vágott az esze: kevés holmija
nélkülözhetetlennek vélt részét az egyetlen unokája, egyetlen láto-
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gatásakor ottfelejtett, százegy kiskutyás táskájába pakolta. A közős

konyhából ásványvizet, ennivalót lopott az útra. Magára kapta az
összes melegebb ruháját, hosszú kabátot vett föl, zsebébe gyűrt még
egy sapkát is, találomra leakasztva a fogasról. Kinézetre túl fiatal
volt ahhoz, hogy a nyüzsgő rendőrök, tűzoltók, hivatalos szemé
lyek közül bárki is föltételezte volna róla, hogy bentlakó és nem
egyike azon látogatóknak, akik az általános fölfordulásban elkever
ték a kijáratot. Sikerült, amit egy napja még remélni sem mert: ápo
lók, zárak, portások, éber őrök ellenére megszökött! De messze volt
még attól, hogy a szabadságának örülni is merjen ... majd otthon. És
akkor, csak akkor jutott eszébe, hogy bár a kijutás sikerrel járt, de az
már egyben a cél elérése, beteljesítése is, amin túl semmi sincs. Hová
mehetne? Szegény Vidák Maris, talán nem hiába halt meg, gondolta,
és egy istennyugosztalját mondott, de már csak akkor lassított, léleg
zett föl, amikor visszanézve végre nem látszott az otthon. Két-három
kilométert még lassuló tempóban, de kitartóan gyalogolt. Amíg la
kott területre nem ért, inkább a keskeny ösvényeket választotta, és a
településen is kerülte a fóbb utak mentét. A vízparti nyaralók láttán
már-már megállt, csábította a virágoskertek hervadtan, lesárgultan
is a régi otthonát idéző látványa. Az erdő felé vette az irányt.

Hosszan vitt fölfelé az út, sűrű bozótosban. A hegyhát kihúzta be
lőle a gyógyszerek maradék erejét is, kiizzadta a mérgeket, vagy
egyszerűen csak arról volt szó, hogy már az újabb adagnak lett
volna ideje. Az érett termésű bokrokról apró, színes madarak
szálltak föl, szétpukkantak a karikák, légbuborékok. Belenevetett
röptükbe, megirigyelte könnyűségüket. Megrázta magát: még
nem jött el a lazítás ideje! A jelekkel befestett fák nyugatnak veze
ték, a hegymászók otthona felé. Valamikor ott tanította meditálni a
tanár, aki azóta kiment... hova is? Mind kimentek valahova ... Úgy
hívták, hogy mester, hitelét nem vonták kétségbe, és azóta bizto
san új tanítványokat tanít élni, arra, ami a legnehezebben tanulan
dó meg, mert mindenki kívülről remél hozzá képletet, receptet,
készen kínált megoldást vár, ahelyett, hogy egyszer is magába mé
lyülne. Ha gyorsan a hegytetőre ér, még meglátja lemenő Napot,
azután nézheti a fényeit lassan gyújtogató várost, a Dunát, ahogy
megnyújtja, vízi lánggá mossa a part lámpafényeit. A tűz! Vidák
Maris testét most fürdetik. A vézna, fonnyadt testet tisztába öltöz
tetik. Füstszaga lesz a koporsóban is. Az öregapjára gondolt: csak
kórházba kerülni ne! Leszökött hozzá a pincébe, és fizetett érte,
hogy rendesen lemossák az öreg arcáról a vért. Kínjában összekar
molászta magát, mondta a szobatársa. Nem szenvedett, mondta
az orvos. Hová megy, mi felé menekül? Az egész élet pusztulás,
lassú elfogyás, rettegés a megváltoztathatatlantól. Szúrták az ágak,
nyomta a föléledő félelem. Haladékot! Csak amíg megérti, hogy
mi végre... hogy fölemelkedik, oda, a buborékok közé, hol se
szenvedés, se bűz, se vér, se mocsok! Tudta, hogy mit tesz, épp
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azért vette le a lábast a polcról, épp azért tett mindent, hogy a fia
megértsen valamit. De hiába volt. Nem értett meg semmit. Nem
bolond, és nem öreg még. Csak fáradt, és fél, és így csak aludni a
jó, semmi mást. Semmi mást, ha nincs, akihez szólhatna, ha nincs
aki melegítené. Kutyát is tarthatott volna. Az ura hova lett, a fia
mivé lett? Ne kutyát, embert! Úgy időzítette, hogy akkor végezze
dolgát, amikor a leselkedő Szabóné mászkál az ajtója előtt. Az út
törővasút felől gyerekzsivaj hallatszott. Nagyon messziről érkeztek
hozzá a hangok. Nem, az nem is itt ... az egy másik hegyen volt ...
Megint csak a káprázat játszott vele, mint mindig, ha kellemetlen
ség jár az eszében. Mint akinek valamit kioperáltak a fejéből. Hon
nét jött? Hová igyekszik? Épp elhitte magának, hogy egyedül van
az egész világon, amikor egy pittbullos csörtetett el mellette, meg
ijedni sem volt ideje, eltűnt gazda és kutya az elmúlt nyár zöldjéhez
makacsul ragaszkodó szederindák halmai mögött. Hirtelen vette le
lábáról a fáradság, húzta vállát a táska, a sok gönc miatt is egyre ne
hezebbnek érezte a járást. Csak egy percre ül le, gondolta, és már
karjára borulva aludt is az erdei asztalon. Túl korán vesztette tűrel

mét, mert száz lépésre már halványan látszott a hegymászók ottho
na. Aludt, közben lassan hullott rá az ősz, sárgásrózsaszín levelei
vel betakarta. Fülesnek szedni ibolyát. .. Malacka... az útnak ott az
eleje, ahol állsz ... motyogta, amikor hátát tapogatva ébresztgette az
erdész. Ibolya?! Ilyenkor?! A férfi egészen közelró1 hajolt arcába, és
megkönnyebbült, mert messziről azt gondolta róla, hogy halott.

Furcsa forgatag
Állát kuvaszként küszöbre téve
szundii az éjben a hajnal,
a napkeltét érleli búcsúzó éji szelleme,
a naplementét gyászolja a sötétben alvó pirkadat.

A hajnalban ott virraszt az éber éjjel,
a nappalt hivja szerelmesen az alkonyat,
s az éjjelt oszlatja a virradat.

Amikor homályosodik,
akkor már dereng,
s amikor dereng,
kezd már sötétedni.

A sötétség fényátbocsájtá fáklya,
szürkülő szövétnek.
A világosság visszfény,
elhomályosuló árny.
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Georgetown Egyetemén
tanult. 1975-ben a szege
di JATE-n szerzett dokto
rátust francia irodalomból.
1975-töl 1998-as nyugdí
jazásáig a Fujen Egyetem
tanszékvezetö professzo
ra. Mintegy 20 nyelven
beszél. Irodalmi tevé
kenységéért számos nem
zetközi díjat, kitüntetést
kapott. A World Academy
of Arts and Culture és a
World Congress of Poets
alelnöke. - A bevezetöt
írta és a verseket közre
adja: Turczi István.

Várandós, sóvárgó, vajudó szürkület.
A sötétedés sziporkázó szikra,
Fáradó, elmulni akaró esthomály.
A naplemente hasadó hajnal,
recsegve repedő, derengő pitymallat.

A múltban bent bújkál a bús, buja jelen,
a jelenben ott zakatol a mássá vált múlt.
A múltból nyögve tör elő a javulást igérő jövő.

A jelen jajgatva temeti a múltat,
s a jövő az elosonni akaró jelent.

Az időrágta múlt-jelen-jövő

Elnyütt, korrogó, ütött-kopott,
szinement szürkületében
születik meg szüntelen a vivódó,
homályt elüző hajnal.

Szívemben hordozlak
Szivemben hordozlak,
mint pecsétgyürü
az ékkövét,
amely ott áll
keményen beágyazva
a keretben,
közvetlen kapcsolatban
a kerettel,
és ha annak nem is
szerves része,
s a kő és keret minősége

mersben ellenkező is,
a kettő mégis egy.

Igy pecsétgyürü a pecsétgyürü.
Igy igazán drágakő a drágakő.

Igy igazán ékszer az ékszer.

Mint valaha,
amikor az ékköveket
nem értékük miatt,
hanem varázserejükért
becsülték,
úgy őrizlek

én is téged féltve
a szivemben.
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Varázsszerem vagy
csatározásaimban,
csalatkozásaimban,
csatlakozásaimban,
elkerülhetetlen,
de elviselt csapásaimban,
csalárd, semmirekeló'k
csalafintaságainak
mindennemü
csúfondáros csapdái között,
örök,
csalhatatlan I s t e n e m!

Beszédes hallgatás
Yancinek, a világszerte ismert magyar

pantomim művésznek tajvani szereplése után.

Hallgatsz,
amit mondasz,
az egy-két magyarázó
angol mondat
a szünetekben.
De csendes
gesztusaid
mindennél
többet mondanak,
mert müvésziek,
tökéletesek,
egyetemesek,
örök igazságokat
éreztetnek meg,
fejeznek ki,
sejtetnek,
elbüvölnek,
gyönyörködtetnek,
gondolkodásra késztetnek.
Ezért van az,
hogy ezrek,
százezrek
jönnek
s figyelnek
a gesztusaidra,
s valósággal
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újjászületnek,
megszépülnek,
megnemesülnek.
Megrökönyödnek,
hogy hosszú
újjaidnak vagy
kiugró, kificamitott
könyöködnek
minden sejtje,
izma, idegrostja
ennyire kifejező

tud lenni,
ennyire emberi,
ennyire müvészi.
Saját szemükkel látják,
megélik láttadon,
hogy a müvészetnek
ma sincs sehol
párja,
gátja,
korlátja.
Minden igaz müvész
Óriás,
Hős,

isten
a maga módján,
aki állandóan
teremt,
alkot,
sürget,
ösztökél,
inspirál,
hogy túlnőjjünk

önmagunkon,
több legyünk,
mint, ami valójában
avagy képzeletben
vagyunk.
Igazán ember
csak az lehet,
aki magából
müvészt farag, mimel,
csiszol, formál, fest,
aki túlmutat önmagán,
akiben az emberi mériék beteljesedett.
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HALMAI TAMÁS

1975-ben született Pé
csett. Egyetemi tanulmá
nyait a Pécsi Tudomány
egyetem magyar szakán
végezte. Jelenleg Kom
lón, a Nagy László Gim
náziumban magyartanár.
Legutóbbi írását 2007. 8.
számunkban közöltük.

Mérték, művészet,

szenvedély
Imre Flóra Allegória című verséről

"A/tol a szó helyesen történik, magasabb szintre
emelkedik a lét (e ez mindig azt jelenti:

az egymással együtt való lét)."
Gerhard EbeIing

" .. .mert ha a szót egy eredendéob jelentéseven
igeként. ígéretként, történésként, tehát valóban

szóeseményként értjük, akkor hatása,
kiterjedése, világteremtő ereje van."

Máthé Andrea

Imre Flórának az elsősorban az újholdas vershagyományból épít
kező költészete mindig is határozott hajlamot mutatott antik és kö
zépkori versformákhoz nyúlni, klasszikus műfajokat, toposzokat,
témákat értelmezni újra. A költő Nem tart soká című kötetének (Bé
késcsaba, Tevan, 2004) záró verse, amellett, hogy szervesen illesz
kedik e líra nyelvi-poétikai világába, a teljes életműnek is egyik
legfigyelemreméltóbb darabja.

ALLEGÓRIA

Nem is nehéz, ha tudjuk a trükköket.
Az észrevétlen, súlytalan indulást,
csak úgy épp holmi töltelékszót
dobva fel, és ahogyan kipengnek

a ritmusokban benneragadt kicsiny
visszhangok, árnyak, lassan erősödő

dallamba fogni, mely kitágul,
sokszinü árnyalatokba lódít;

akkor a téma könnyeden egy kicsit
körülcirógat, játszik a tárgy, alany,
helyet cserél, aztán alany, tárgy,
téma, melizma kibonthatatlan

fonatban eggyédallamosadna, ha
nem jönne most egy felfakadó, erős,
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világos crescendo, amelybó1
újra kiválik a ritmus, és már

csak pillanatnyi várakozás, csak egy
kis lendület még, mintha lelassulás,
hogy aztán tág terét betöltse
hosszu, lecsillapodó gyönyörrel.

A vers poétikai összetettsége alkalmasint abból származik, hogy
alkaioszi strófáinak önreferens nyelvi valóságában (a mesterségbe
li tudás önreflexiójában) az írás és a szeretkezés, a nyelvi ön
kívüllét és a szerelmi eksztázis válik, finom játékkal, egymás allego
riájává. Azaz a higgadt szakszerűséggelés szűkszavú tárgyilagos
sággal fogalmazódó cím olyan szöveget jelöl, amelyre - a sze
mantikum szintjén, illetve a tematika vonatkozásában - éppen
séggel a jelentés tágassága és a személyesség felső foka jellemző. A
míves formával fegyelmezett szenvedély kivételes súlyú esztétikai
esetével állunk szemközt. Fegyelemről s szenvedélyről értekezni
nem verselemző esszé dolga; a kivételes súly azonban talán e he
lyütt is megragadható, nevesíthetőelemekból áll össze.

Mindenekelőtt a mondattani megalkotottság egyedi alakulata
vonhatja magára figyelmünket. Az öt versszakból, húsz sorból
álló művet két mondat alkotja, meglehetős aránytalansággal. Az
első mondat egy, a második tizenkilenc soros (többszörös össze
tettséggel és gyakori soráthajlásokkal). E jelenség több módon
megközelíthető s több oldalról értelmezhető. Beszédszerkesztési
szempontból a nyitány rövidségében határozott, erős kezdés ar
tikulálódik; a tárgyat taglaló, a kifejtést színre vivő továbbiak
pedig joggal terjeszkednek túl a várható határokon is. Apróléko
san részletező beszéd veszi itt komolyan a tárgyát - apróléko
san részletes műgondtól vezetve. Tisztábban esztétikai, lírápoéti
kai értelemben a jelzett aszimmetriában a fokozásnak, a művészi

erély növelésének kompozíciós elvére ismerhetni rá. S az olvasat
számmisztikai távlatot is nyithat. Az 1 és a 19 mint prímszámok
az önmagába zárt, a magára utalt létminőség jelölői is lehetnek;
összegük viszont (20) a természetfölötti teljesség száma (10)
kétszerezett értékének is tekinthető - mintha az aritmetika e
nem is oly rejtett művelete azt példázná mindezzel: az egymás
tól elszakítva szükségszerű magányra ítélt létezők összeadód
ván, párba rendeződvén kétszeresen telítődnek a tökéletesség je
gyével; a részek, ha csonkák is, együtt a teljesség létkörébe
vonhatják egymást.

A mondattani szerkezet retorikusan is értelmezhető. (Avagy a
szintaxis rendje a szöveg retorikai fölépítését is meghatározza.)
A fölü tés (az első mondat) többes szám első személyű megszóla
lásmódja ("tudjuk") legalábbis kettős hatású: egyszerre alapozza
meg az általános alanyiság, a személytelen beszédérvény helyze-
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tét s kelti a bensőséges beszédmodor, a (valós vagy virtuális,
szűkebb vagy tágabb) közösséget feltételező intim beszéd képze
tét. A személyes tudásnál nagyobb bölcsességet ("Nem is ne
héz") s a bizalmas tudás közös élményét ("ha tudjuk a trük
köket") egyidejűleg juttatván szóhoz. E retorikai kettős játék a
második mondat nagyszerkezetében más alakban, de folytatódik,
s mind rétegzettebbé válik: az egyes szám harmadik személy tá
volító gesztusával (amelyet a megszemélyesítő igehasználat ellen
pontoz), a feltételes mód időtől függetlenített jelentésirányaival s
a főnévi igeneves szerkezetek leírás és felszólítás beszédfunkció
ja közt lebegtetett eszközével.

Azzal kezdtük: a vers poétikai megalkotottsága nyelvi és sze
relmi önreflexiót tükröztet egymásban. (Az önreferens jelleg
nemcsak a szövegegész szintjén érvényesül hibátlanul; az egyes
részek is e szervezőelv jegyében formálódnak: a "csak úgy épp
holmi töltelékszót" sorban például az első négy elem valóban töl
telékszónak hat; a "játszik a tárgy, alany, / helyet cserél, aztán
alany, tárgy" kitétel meg is valósítja a helycserét - ráadásul a
tárgy és az alany nyelvtani kategóriaként vagy személyes uta
lásként való olvashatóságát is nyitva hagyja; a "hosszu, lecsillapo
dó gyönyörrel" zárlata ritmusesztétikai értelemben is a .Jecsílla
podó gyönyör" élményét nyújtja.) Kár volna e ponton megáll
nunk. Két megjegyzéssel mindenképpen érdemes tovább
szélesítenünk az interpretáció lehetséges köreit. Egyrészt ugyanis
az írás és a nyelv önreflexiója, a költői mesterség önértelmező

szólama rendre kiegészül itt olyan motivikus elemekkel, ame
lyek a versíráson túl a művészi alkotói gyakorlatra s az esztéti
kai jelenség létmódjára általában vonatkozatják a szöveg által
mondottakat: a zene ("kipengnek", "visszhangok", "dallam",
"melizma", "crescendo"), a tánc ("körülcirógat, játszik", "helyet
cserél") és a képiség ("árnyak", "sokszinü árnyalatok") fogalmi
világából származó, gyakran beszédesen többértelmű ("világos",
"ritmus") kifejezésekre gondolunk. Másrészt, miután egy, a több
értelműséget tudatosítva példázó (őnreflexív módon demonstráló)
alkotásról beszélünk - amely így elsőrendűen a jelentés több
szörös rögzíthetetlenségéről, az esztétikai jelek szabadságáról tu
dósítana, azaz a művészi alkotás létmódjáról adna hírt, magát
kínálva föl egyidejű példaként -: a vers címe közvetlenül érthe
tő magára e jelölő-játékra is. A vers (e konkrét) eszerint azt pél
dázná, hogya vers (általában) példáz valamit; az allegorikus
megformáltság révén az allegorikus megformáltságot tárgyazó
költemény így válhat maga allegóriává. a műalkotás, a művészet

és a művészi szép allegóriájává ...
A költő polgári foglalkozása: középiskolai tanár. Olvasójának

lenni szeretünk; tanítványait irigyeljük.
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FINTA GÁBOR-
SZÉNÁSI ZOLTÁN

1957- től tudománvos
munkat ársa, majd k ü-

. lönböző tisztségekben
vezetője volt az MTA
Irodalomtudomdnyi In
tézetének. Egy beszél
getéssor án Ön akövet
kezőket mondta: ,,{Az]
Irodalomtudomdnyi In
tézet munkái ában az
Eötvös Collegium szel
lemiségefolytatMatt, és

igyekezett megual ásul

ni a tudom ánvos kuta
tdsban," Miben ragad
hat6 meg ennek a szelle
miségnek a lényege?

Bodnár Györggyel
II. rész

Ha tisztán használjuk a fogalmat, a liberalizmusban, szabadelvű

ségben. Az Eötvös Collegiumnak ez volt a jelszava . Utólag Keresz
tury Dezső, utolsó legitim igazgatója, így fogalmazta meg: "Szaba
don szárnyal a szellem." Nem volt semmiféle előítélet, ezzel szem
ben az ember állandó harc közepette tudta kialakítani a maga kon
cepcióját. Azt tudni kell, hogy magát az Intézetet 1955 decemberé
ben hozták létre egy kormányhatározattaI, s gyakorlatilag 1956. ja
nuártól működött. A rendszeres működést azonban a forradalmi
események módosították, s majd 1957-ben kezdhette újra a műkö

dését az Intézet. Tehát én fél évvel e második indulás után, '57 ok
tóberében kerültem az Intézetbe. Az ötvenes évektől kezdve a
párt- és akadémiai testületek, hogy úgy mondjam, voluntarista
koncepció alapján tervezték az Intézetet, s ez alakult át fokoza to
san egy önelvű kutatóintézeti rendszerré. Ez persze összefüggés
ben volt az '53 és '56 közö tti átmeneti id öszakka l. és ha vala ki ta
nulmányozni akarja a kapcsolódó dokumentumokat, most már
módja van rá, hiszen ezek, legalábbis az intézeti Archívumban,
rendelkezésre állnak. Ezekből kiolvasható, hogy ez a bizonyos sza
badelvűség, tehát a kutatás szabadsága, főleg a szemléletet illető

en azt jelentette, hogy az Intézet munkatársi gárdáját nagy szám
ban kitevő volt Eötvös Collegisták úgy akarták, hogy ez a szabad
kutatási szellem maradjon meg, és legföljebb az elvégzendő mu n
kák szé tosztá sánál vegyük figyelembe a közös teherviselést. Eluta
sították tehát a dogmákat, s a szocreál követelményét, keresték az
önelvű értékeket és szempontokat, s harmóniára törekedtek az in
tézményes feladatok és a kutatói személyiségek közö tt. De ezért a
koncepcióért az Intézet k űlönbö z ő szemléletű vezetőinek, sőt párt
titkárainak is mindig meg kellett küzdeniük részben a hiva talos
tudománypolitikával és kultúrpolitikával, részben pedig azokkal
az egyetemi érdekekkel, am elyek kezdettől fogva az intézetek és
az egyetemek összevonását akarták elérni.

A hivatalos kultúrpolitika hamar észrevette, hogy az Intézet
nem azt akarja elvégezni, amiért létrehozták, hanem hétköznapi
nyelven megfogalmazva, megy a maga feje után. Ezt például az
első nagy vállalkozássorozat története is bizonyította. Az
'50-'60-as évek fordulóján az Intézet vezetőségét maga elé ren
delte egy magas szintű testület. Hogy melyik volt az, azt nem
tudom, még a dokumentumokból sem tudtam kideríteni. Min-

693



denesetre, amikor visszaérkeztek erről az ülésről az Intézet veze
tői, akkor Sőtér István igazgató azonnal összehívta a plenáris
ülést, és ismertette, hogy három úgynevezett kollektív feladat
teljesítését várja el a tudománypolitika és kultúrpolitika az Inté
zettől. Egy: meg kell csinálnia végre a szintézist, az irodalomtör
téneti kézikönyvet, amit '50 óta terveztek. Kettő: létre kell hoz
nia az elméleti osztályt, és három: meg kell indítani a Kritika
című folyóiratot. Ha belegondolunk, mind a három mögött
egy-egy voluntarista követelmény húzódott meg. A később Spe
nótnak nevezett irodalomtörténeti szintézist azért sürgették, mert
úgy gondolták, hogy egy ilyen állami intézmény, mint a mienk,
meg fogja írni a hivatalos irodalomtörténetet. Ugyancsak ezt
várták az elméleti osztálytól, elméleti szinten. Tehát úgy vélték,
azért kell létrehozni az elméleti osztályt, hogy az akkor már
kezdődő elméleti vitákban a hivatalos álláspontot fogalmazza
meg. A Kritikának pedig ugyanezt a hivatalos véleménynyilvá
nítást kellett volna elvégeznie az élő irodalom közegében, a
napi kritikában. Az Intézet emberanyagától és szellemiségétől

függött az, hogy ebből a három voluntarista követelményből vé
gül mi lett. Azt kell mondanom, hogy az Intézet irodalomtörté
neti, történelmi elismerést érdemel azért, hogya három közül
kettőt éppen fordítva valósított meg. Tehát nem a voluntarista,
úgynevezett állami igények megfogalmazója lett, hanem az el
méleti területen a szükséges poétikai forradalom megindítására
használta fel az elméleti osztály megszervezését, a Kritikában
pedig a szabad kritikai véleménynyilvánítás fórumát teremtette
meg, úgyannyira, hogya Kritikát azután meg is szüntették, el
vették az Intézettől, és átadták Pándi Pálnak, aki aztán más szel
lemben és formátumban folytatta a munkáját. Egyedül az iroda
lomtörténeti szintézisben, az úgynevezett hatkötetes Spenótban
tudták elérni, hogy az állami, kultúrpolitikai beavatkozást érvé
nyesítsék, de ott is csak bizonyos kötetekben. Az első két kötet,
a Klaniczay által szerkesztett régi magyar szintézis és a 19. szá
zaddal foglalkozó, amelyet Sőtér szerkesztett, ma is használható,
még akkor is, ha az azóta eltelt több évtized újabb kérdésekkel
szembesítette őket. A harmadik kötet, amelynek Pándi volt a
szerkesztője, az ő művelődéstörténeti és irodalomtörténeti kon
cepcióját érvényesítette. S végképp állandó küzdelem függvénye
volt a 20. századi két kötet. Minél inkább közelítettünk az akkori
mához, annál inkább érintett ez a két kötet érzékeny politikai té
mákat, és a szerkesztő, Szabolcsi Miklós, annál inkább kénysze
rült kompromisszumokra, amelyek nem egy fejezetírót is külső

és belső konfliktusok elé állítottak. Azt kell mondanom, hogy
ma az 5-6. kötetben mindig meg kell nézni a fejezetek tárgyait
és szerzőit. Vannak tehát olyan fejezetek, amelyek az értelmezés
történet szempontjából ma is érvényesek, ideológiailag nem ter
heltek.
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Az akadémiai hat köte
tes magyar irodalom
történet (a "Spenót")
5-6. kötetében szerző

ként, a 6.-ban pedig a
szerkesztő munkaidrsa

ként is kiizreműkiidiiii.

Emellett több fejezet
szerzője az 1945 utáni
magyar irodalom törté
netét áttekintő össze
foglalásban is (A ma
gyar irodalom törté
nete 1945-1975). Az
Irodalomtudományi In
tézetben ismét elkez
dődtek egy új magyar
irodalomtörténeti szinié
zis megírásának a mun
kdlatai. Ma, amikor a
magyar irodalomtudo
mányban is az irányza
tok sokszínűsége figyel
hető meg, milyen esé
lyét és milyen nehézsé
geit látja egy új iroda
lomtörténeti kézikönyv
megalkotásának?

Készül az Irodalomtudományi Intézetben egy új szintézis, az utó
dom, Szörényi László igazgató úr főszerkeszti, és már a negye
dik-ötödik tudományos ülést szentelik az előkészítő munkálatok
nak. Tisztázni akarják az elveket, az irodalomtörténeti felfogást,
mert van olyan irányzat a világban, amely tagadja az irodalomtör
ténetet mint létező műfajt. Az Intézet tehát már elkezdte a mun
kát, s engem is felkért, hogy vegyek részt benne. Az üléseken. néha
meghallgatom a véleményeket, de már nyolcvan éves koromban
nem akarok egy újabb kézikönyv munkálataiba bekapcsolódni,
miután több mint fél életem két szintézis létrehozásának munkála
taival telt el. Ez rendkívül sok egyéni áldozattal járt, nemcsak szá
momra, hanem minden résztvevő számára, hiszen ha az ember
akár a hatkötetes Spenótba, akár az utána következő ugyancsak
hatkötetes irodalomtörténetbe írt, mely az 1945 utáni magyar iro
dalmat mutatja be, olyan, mintha nem írta volna. Ezeket a fejezete
ket nem tekintik személyes szerzői produkciónak, nem veszik ész
re, s nem is mérlegelik őket. Ezért az új kollektív munkában már
nem óhajtok részt venni, de természetesen én is gondolkodom
azon, hogy milyen lenne most egy új szintézis. Bizonyos dolgokat
könnyű kizárni. Például könnyű kizárni az új gondolkodásból a vo
luntarizmust, ami rányomta a bélyegét a Spenót hatodik kötetére.

Ami az új koncepció megalkotásának a nehézségeit illeti: a
hatkötetes Spenót után akkor azt gondolta az ember, hogy elég,
ha pusztán megszüntetjük az irodalmon kívüli szempontok eről

tetett érvényesítését. Azóta kiderült, hogy az úgynevezett poéti
kai forradalom, amely az Intézet elméleti osztályából indult ki
- mondhatnánk - permanens. A strukturalizmus honosítása
után két-három évvel fiatalon meghalt barátom és kollégám,
Bonyhai Gábor jóvoltából bekerült a magyar gondolkodástörté
netbe a recepcióesztétikai, hermeneutikai koncepció is. Ez a há
rom gondolatkör, illetve iskola azt bizonyította, hogya belső di
alógus folytatódott a szocreál koncepció megszűntetéseután is, s
ez alakíthatja ki azt az elvet, amelyre mai, korszerű szintézist le
het építeni. Ebben a folyamatban újra iskolák alakultak, amelyek
ugyancsak küzdenek egymással. Az Intézet majd egyik vagy
másik irányzatot, vagy éppen ezek párbeszédét látja domináns
nak az új szintézis megalkotásában, választását nyilván megfele
lő érvekkel alá fogja támasztani, s ezekből születhetnek meg az
érvényes következtetések.

Föltétlenül olyan koncepciót tudnék támogatni, és a magam
munkájában ezt igyekszem érvényesíteni, amelyben a következő

értékek találkoznak és épülnek egymásra. Az egyik az önelvű

ség, tehát hogya tárgyalandó anyag olyan értelemben legyen
irodalom, amilyen értelemben az önelvű belső törvények diktál
ják és lehetővé teszik. Végig kell gondolni emellett a műfajok

alakulását, és az irodalmiság paradigmaváltozásait. A másik,
amit mindenképpen figyelembe vennék, hogy nemzetközi, tehát
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Kutatói tevékenysége
mellett huszonöt éven
át az ELTE BTK-n ta
nított címzetes egyete
mi tanárként, jelenleg
pedig a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Pro-

egyetemes fogalomrendszerre és periodizációra épüljön a kon
cepció. Régebben arra törekedtünk, hogya magyar irodalom
hátterében és összefüggésében jelenjen meg a világirodalmi fo
lyamat, jelenjenek meg a világirodalmi iskolák, még akkor is, ha
mi azokhoz képest elmaradottnak látszunk. Ma úgy vélem, hogy
ne csak a magyar és világirodalom alakulástörténete harmonizál
jon, hanem a magyar és az egyetemes fogalomválasztás is. Eró1te
tés nélkül elkülöníthetjük a modernség három szakaszát, amellyel
korszakunkat önelvűen lehet tagolni. Figyelembe vehetünk egy
premodern szakaszt, amely a Kiegyezés után fokozatosan alakul
ki Ady megjelenése előtt. Azután figyelembe vehetünk egy esz
téticista modernséget, amelyet mások klasszikus modernségnek
neveznek, és számolnunk kell egy késő-modern szakasszal,
amely folyamat lényegét az én-felfogás változásában, a nagy
narratívák összeomlásában és a kisebb narratívák előtérbe nyű

mulásában látom. A legnehezebb lenne természetesen a kortárs
irodalom periódusának irodalomtörténeti megnevezése, s erre
nem is vállalkoznék, de figyelnék az örökölt paradigmától való
távolodásra, és leírásokban jeleníteném meg az új útkereséseket.

Ami pedig az előbb említett irodalomelméleti iskolák újabb
fejleményét jelzi, az a Kulturwissenschaft. Én évtizedek óta tagja
vagyok a Helikon szerkesztőbizottságának,és sokszor kezdemé
nyeztem, hogy az amerikai dekonstrukció után mutassuk be az
újabb elméleti fejleményeket is. Kálmán C. György segítségével
így született meg a folyóirat Cultural Studies-száma, és most,
remélem, Kulcsár Szabó Ernő irányításával meg fogjuk komponálni
a német ág, a Kulturwissenschaft bemutatását is. Bizonyára ennek
a tisztázása dönti majd el, hogy mennyiben kell módosítanunk a
korábbi irodalomelméleti iskolák tanulságait. Én úgy hiszem,
hogy az irodalom bizonyos létformáiban még a strukturalizmust
is lehet használni, elsősorban a műelemzésre gondolok, más lét
formákban viszont azokat az iskolákat kell preferáini, amelyek
elsősorban a folyamatra teszik a hangsúlyt. És ebből már kö
vetkezik, hogy szerintem a szintézisnek egyszerre kell épülnie az
irodalom legfontosabb létezésformájára. a művekre és a műelem

zésekre, és ezeknek kombinációjával kell kialakítani a folyamatraj
zot, amely egész más megközelítést igényel, mint a strukturalista.
Ehhez lenne nagyon fontos a gondolkodástörténet felhozatala
egészen a Kulturwissenschaftig.

Amikor én indultam, 1947-ben még valóban nem vált külön a ku
tatás és az oktatás. Én azok közé tartozom, akiket még Horváth Já
nos tanított, és emlékszem rá, hogy Horváth János óráin az éppen
készülő legújabb irodalomtörténeti szintéziskötetének anyagával
ismerkedtünk meg. Ez A reformáció jegyében. Tehát azt láttuk, hogy
az oktatás és a kutatás párhuzamos művelését, ahogy ezt Horváth
János tette, egyéni műhelyekbenis meg lehet valósítani, de marad-
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fesszor Emeritusa. Ho
gyan, milyen filozófia
szerint alakította ki ku
tatói és oktatói tevé
kenységének viszonyát?

nak olyan feladatok, amelyekhez intézményesen megszervezett
főhivatású kutatóhelyek szükségesek. Az viszont, ami a főhivatá

sú kutatóhelyek teljes kibontakozását lehetővé tette, az Akadémia
koncepciójával függött össze, és az én felnőtt életem már abban a
korban telt el, amikor az Akadémia fokozatosan létrehozta a maga
kutatóintézet-hálózatát. Ez olyan vitát provokált ki - amint már
említettem - amely fölöslegesnek bizonyult. A vita lényege az
volt, hogyakutatóintézeteknek feltétlenül az egyetemek berkein
belül kell műkődnie. E mögött részben az húzódott, hogya hivata
los kulturális politikának és tudománypolitikának nem sikerült a
kutatóintézeteket voluntarista célok szolgálatába állítani, sőt, for
dítva történt, azokat a nehéz embereket, akiket politikai vagy tu
dománypolitikai okokból mellőzni akartak, nem engedték be az
egyetemek keretei közé, de eltűrték, hogy tovább dolgozhassanak
a kutatóintézetekben, ahol nem érintkeztek az ifjúsággal. Az Iro
dalomtudományi Intézet munkatársai azért is ragaszkodtak az
önállósághoz, mert tapasztalták, hogy például más a véleményük
az irodalmi értékekről,mint a nagyobb társadalmi tekintélyt és ha
talmat megszerző egyetemi tanszékeké. És az intézményes össze
vonás ezt a pluralizmust szüntette volna meg.

Ezért néhányan elhatároztuk, hogy mi párhuzamosan tanítani
fogunk az egyetemeken is, ingyen és bérmentve. Én '65 óta vál
laltam ezt a párhuzamos munkát, amit, megmondom őszintén,

élveztem is. Tehát azért vállaltam az oktatást a kutatás mellett,
mert szerettem tanítani, másrészt közvetlenül részt vehettem az
új tehetségek felfedezésében és elindításában. Ezért kaptam meg
először a címzetes egyetemi docensi címet, majd később a nyolc
vanas évek elején a címzetes egyetemi tanárit. 1997-ben letelt az
igazgatói megbízatásom, és egyben az akadémiai törvények sze
rint nyugdíjba kellett mennem. Akkor használtam ki azt a vélet
len szerencsét, hogya Katolikus Egyetem a Ménesi úton az Inté
zet mellett alakult, és az akkori dékán, Maróth Miklós megkért,
hogy tegyük lehetövé a könyvtárunk használatát a hallgatók
számára. Késöbb ebből természetesen együttműködés lett, amit
ünnepélyesen alá is írtunk a Szentkirályi utcában Maróth Mik
lóssal. A következő lépésként oktatókat is kért a Katolikus Egye
tem, tekintettel arra, hogy új egyetemként nem rendelkezett tel
jes saját tanári karral. Néhányan szívesen vállaltuk az oktatói
munkát, és az intézeti megbízatásom lejárta után nagyobb kere
tet kaphatott a saját életemben és programomban is a tanítás, és
élveztem, hogy ezt egy új egyetemen, kötetlenül és szabad kon
cepcionális alapon művelhettem. Külön szerenesém volt, hogy
az a tanszék, ahova én bekerültem, a Katolikus Egyetem Magyar
Irodalomtudományi Intézete, hasonló szellemű volt, mint ami
ben én éltem korábban az Irodalomtudományi Intézetben. Úgy
annyira, hogy például két kiválósága, a jelenlegi dékán, Nagy
László, vagy Hargittay tanár úr, a mi főnökünk, a "Klaniczay-
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istállónak" voltak a tagjai, tehát a Klaniczay körül szerveződött

REBAKUCS, reneszánsz-barokk kutatócsoport tagjai voltak, és
jóval a Katolikus Egyetem megszervezése előtt bekapesolódtak
az Intézet munkájába. Így a velük való együttműködés - leg
alábbis ami a szellemi alapot jelenti - semmiféle problémát
nem okozott egyikünk számára sem.

Intézetvezetőként nagy jelentőséget tulajdonítottam az elméle
ti osztályunkból kiinduló poétikai forradalomnak, és személy
szerint is arra törekedtem, hogy ennek tételeit és fogalmait elő

hívó gondolatokként használjam a műelemzésekben ugyanúgy,
mint a folyamatrajzokban. Követem tehát az elméleti iskolák bel
ső dialógusát és történetét, s alkalmazom is tanulságaikat, de
nem akarom olvashatatlanná tenni szövegeimet azáltal, hogy
olyan fogalmakkal zsúfolom tele őket, amelyek csak elméleti
összefüggéseikben érthetők. Számomra nem a fogalmi fogalma
zás a fontos, hanem a fogalmi gondolkodás. S számolok vele,
hogya fogalmi rendszerek teljesen csak önmagukban érvénye
sek, s a valóban kreatív, életszerű szépirodalom teljes egészében
rendszerbe foglalhatatlan. Mindezen kívül nem akarok megállni
a poétikai leírás nál. Szerintem a poétikai elemzésnek is mindig
el kell jutnia a műértelmezésig. Visszatekintve megállapíthatom,
hogy kívül maradtam az elméleti iskolák vitáin. Találkoztam
olyan kollégával, aki a strukturalizmus idején mint elszánt struk
turalista azt vallotta, hogy az irodalomtörténet-írás nem tudo
mány, hiszen a történelem nem is létezik. Ugyanő később egy
nagydoktori értekezést azon az alapon vetett el, hogy szerzője

még mindig strukturalista. Én ebben nem óhajtok részt venni,
nem is volt szükségem erre. Nyugodtan megengedhetem ma
gamnak, hogy - amint az elóbb mondtam -, hogy az iroda
lomnak azokban a műfajaiban és azokon a területein, ahol egyik
vagy a másik iskola működhet, továbbra is alkalmazom vala
mennyi iskola eredményét és módszertanát, más műfajokban és
más területeken viszont azokat az iskolákat és koncepciókat ve
szem tekintetbe, amelyek ismét az irodalom nagyobb egységeire
irányítják a figyelmet, és azoknak a nagyobb egységeknek a fo
galmi, elméleti átvilágítását teszik lehetővé. Azt vallom, hogy
nincs szükség kirekesztő vitára, s főleg hitvitára, hanem azt a di
alógust kell folytatnunk saját munkásságunkban is, amely ezek
között az iskolák között létrejött. Mert az igazság a tudomány
történetében sem a történeti folyamat egyik vagy másik pontján
helyezkedik el, hanem magával a folyamattal azonos. Ezt neve
zem én hermeneutikai gondolkodásnak, tehát igyekszem mind
az oktatásban, mind a kutatásban és a tanulmányaimban a dia
logikus szemléletet megőrizni.
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Bár nincs olyan jelen
tős szerző a modern
magyar irodalom törté
netében, akivel ne fog
lalkozott volna, az Ön
elsődleges kutatási te
rülete mégis a modern
magyar próza törté
nete, valamint Knffka
Margit és Juhász Fe
renc életművének mo
nografikus feldolgozá
sa is az Ön nevéhez
kapcsolódik. Milyensze
mélyesmotiváció vezé
relte a témaválasztás
ban? Kaffka Margit
iránt igen élénkérdek
lődést mutatabontako
zó hazaifeminista iro
dalomtudomány is,Ju
hász Ferenc személyét
és költészetét viszont
mintha az utóbbi két
évtizedben egyre na
gyobb csend venné kö
rül. Hogyan látja "vá
lasztottainak" helyét a
magyar irodalmi ká
nonban?

A személyes viszonyomat tekintve a legszemélyesebb tárgyválasz
tásom a Juhász Ferenc-életművolt. Az eddig elmondottakból is ki
derült, hogy Juhász Ferenc nekem nemzedéktársarn. ő 1928-ban
született, én pedig 1927-ben, és ez nem különbség. Ugyancsak közel
hozott bennünket, hogy mindketten szegény családból jöttünk, és
mindketten szellemi self-made manként próbáltuk megszerezni azt
a műveltséget, amivel érvényesen tudtunk gondolkodni a világról.
Az első olyan kötetéról, amely az ő fordulatát jelezte a Tékozló ország
mellett, én már az Új Hangban írhattam egy hosszabb kritikát, amo
lyan tanulmányfélét. És onnantól kezdve úgy éreztem, hogy ezt az
izgalmas kísérletet folytatnom kell, és minden Juhász-kötetrőlírtam
kisebb-nagyobb tanulmányigényű recenziót. Amikor aztán odaér
kezett az anyag, hogy nagyobb egységben el lehetett rendezni, ak
kor én erre is vállalkoztam, már a hetvenes években.

Ebből a párhuzamos kritikai és rendszerező irodalomtörténeti
kapcsolatból alakult ki az 1992-es rendszerező monográfiám Ju
hász Ferencről. A 10 évvel későbbi átdolgozásra pedig azért volt
szükség, mert szerencsénkre Juhász Ferenc tovább írta életművét,

és én, már ha akartam volna se hagyhattam abba követését, hiszen
izgatott, hogy ez az életmű hogy alakul az új társadalmi és törté
nelmi viszonyok között. Erre igyekeztem válaszolni a második bő

vített kiadásban, de máris jelzem, hogy most van a kezemben Ju
hász legújabb kötete, s amelynek tördelt levonatát megkaptam a
szerkesztőtől. Most éppen ezen dolgozom. Nem valószínű, hogy
harmadik kiadást fog megérni a monográfiám, de az is biztos,
hogy én továbbírom, úgy ahogy a költői anyag alakulása ezt rám
kényszeríti.

Nagyon érdekesen és ugyancsak anekdotikusan tudok vála
szolni a Kaffka Margit életművéhezfűződő kapcsolatomról is. Én,
amint említettem, az Eötvös Collégiumban a "szabadon szárnyaló
szellem" hatásán kívül még egy hatást átéltem, és ez az aszkéti
kus, maximalista munkának az erkölcse volt. A kollégiumi tagok
nak erkölcsi kötelességük volt egész nap a könyvtárban ülni és
dolgozni. Amikor jöttek a vizsgák, mindig a maximalizmusra
igyekezett törekedni az ember, tehát nemcsak azt a kötelező mini
mumot tanulta meg a tananyagból, amit mondjuk általában a diá
kok feltételeznek a vizsgákon, hanem a tárgyhoz tartozó teljes
anyagot. Persze vannak olyan nagy életművek, amelyeknek a
puszta elolvasása is képtelenség volt egy-egy szigorlat előtt. Ott
volt azonban Kaffka Margit, aki 38 éves korában meghalt a spa
nyol nátha áldozataként, és kiderült, hogy én az egész Kaffka-élet
művet a második szigorlat előtt el tudtam olvasni, és beleszeret
tem a Kaffka-életműbe. Már akkor tudtam, hogya Színek és évek a
magyar próza egyik remekműve, amely egyben világirodalmilag
is up-to-date volt. Ez a derék tanítónő,majd tanárnő belső szenve
délyből válaszolni akart minden kihívásra, ami a századelő ma
gyar modernségének alakulástörténetében az írókat foglalkoztatta.
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Az összes stílust és kísérletet végig lehetett vizsgálni a Kaffka
életműben, és én ezt kezdtem korán, úgyhogy már az első irodalom
történeti összefoglalásban, a téglaszínű irodalomtörténeti sorozatban,
ami az ötvenes években indult, én kaptam a nagy, háromíves beve
zető megírását Kaffka Margitról. Úgyhogy nemcsak a meglevő publi
kált anyagokat dolgoztam fel és szemléltem részben műelemző, rész
ben történészigénnyel, hanem közreműködtem a kiadatlan művek

feltárásában is. Például már az ötvenes évek végén kiadtam a legke
vésbé hozzáférhető írásainak korpuszát. Ez az esszék, kritikák, pub
licisztikák és az arcképek gyűjteménye, a Hullámzá élet (1959).

Mikor aztán az intézeti igazgatóság mellett koncentrálhattam
a nagyobb egyéni feladatokra is, elővettem az óriási felhalmozó
dott régi Kaffka-anyagot, és későbbi tudásommal újra megvilá
gítva igyekeztem monografikusan összefoglalni azt. S világos,
hogy ha valaki Kaffka Margittal kezd foglalkozni, akkor a szá
zadelőt is meg kell ismernie, ami közismerten a magyar mo
dernség kibontakozásának volt az ideje. S itt megint volt olyan
feladat, ami részben intézeti megbízásaim közé tartozott, majd
személyes ügyemmé vált. A Spenot ötödik kötetében ugyanis én
írtam a nagy bevezető fejezetet, amely magába foglalta az esz
metörténetet, a társművészetek történetét, a világirodalom-törté
netet és a műfajok alakulástörténetét. Ez egy terjedelmes fejezet,
amelynek névtelenségét nagyon sajnálom, mert senki nem tudja,
hogy én írtam, hacsak nem kezdi böngészni a monogramok fel
oldását. De ebből már kiderült, hogy engem szenvedélyesen
vonzott a magyar modernség alakulástörténete, és ennek több
vonatkozása volt. Az egyik magának a modernségnek a definíci
ója. Én a munkáimban és az oktatásban is igyekezem mindig
megfogalmazni, hogy a magyar modernséget, ha a puszta fogal
mi megnevezésen túl szeretnénk jutni, két törekvéssel kapcsol
hatjuk össze. Az egyik az irodalom autonómiájának, azaz önel
vűségének az érvényesítése, a másik a társadalmi fejlődésként

kialakult polgárságban az egyén, az individuum ábrázolásának
vállalása. A korábbi iskolák ugyanis mindenekelőtt az embert
mint társadalmi, illetve történelmi egyedet vették figyelembe, de
magának az embernek a biológiai, pszichológiai és ontológiai ér
telmezésével nem nagyon foglalkoztak. Én ennek a nyomában
igyekeztem folytatni a kutatásaimat. Ez elvezetett részben a kor
szak irodalomszemléletének, vagyis annak a vizsgálatához, hogy
mit gondoltak magukról a modern magyarok. Az összegyűjtött

tanulmányaim között ezért található hosszú tanulmány Babits,
Móricz, a Nyugat irodalomszemléletéről,és így tovább.

Majd elkezdtem foglalkozni a műfajok történetével, és tulaj
donképpen itt már kész kérdésekkel találkoztam egyetemi hall
gató koromban is, hiszen az irodalomtörténészek korábban felis
merték, hogya modern magyar irodalom megszületése ugyan
az irodalomtörténeti konvenció szerint a lírai műfajhoz, ponto-
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sabban Ady Új versekjének megjelenéséhez kapcsolódik, de ha
tüzetesebben vizsgáljuk az előtörténetet, akkor kiderül, hogy a
kisepikai műfajokban a modernizáció korábban lezajlott, mint a
költészetben. Tehát már A Hétben, illetve A Hét előtt is megje
lentek olyan írók, akik új paradigma szerint fejezték ki mondani
valóikat a novellákban. Ezek Peteleitől egészen Gozsduig, Chol
nokyig, illetve Csáth Gézáig sorolhatóak. Ezt igyekeztem egy
nagy műfajelméleti munkában összefoglalni, természetesen már
figyelembe véve a narrációelméleteket is, és a műfaj történetének
modern megvilágításait is. Erről szól A .mese" lélekvándorlása
című könyvem, s ezt akartam voltaképpen folytatni, úgy, hogy
legalább akisepika történetét végigkövetem a Nyugat hőskorá

ban, majd erre ráépítem a regénytörténetet is. Ennek tanulmá
nyokban megvannak az alapjai, és remélem, hogy a Jóisten még
ad időt arra, hogy ezt az összefoglalást is megírjam. De van még
közben egy kitérő, amit roppant izgalmasnak tartok, és ez pedig
a magyar korrajzregény.

Ennek a munkának a félidejénél tartok. Ugyanebből a korból,
tehát a magyar modernség kialakulásának idejéből való számos
olyan regény, amelyek mint szépirodalmi műalkotások nem kor
szakalkotók, ezért az első kiadáson ritkán jutottak túl. De rop
pant izgalmasak, mint a magyar élet modernizációjának egyidejű

tanúvallomásai. Ezeket nevezem én korrajzregényeknek, idegen
szóval Zeitromannak, és már a mű tervezett címében is jelezni
tudom a koncepciót. Ez az egész korrajzregény-történet Molnár
Ferenc Éhes városával kezdődik és '19-ben Szabó Dezső nagy
művével, az Elsodort faluval fejeződik be. Mindenki tudja, aki be
leolvasott, hogy mindkettő korrajzregény, tele van zsúfolva való
di, dokumentált vagy pedig fikcionált korrajzzal. Ez mutatja a
magyar modernizációnak először a boldog indulását, azután a
tragikus kettétörését, majd a visszazuhanását egy falumitológiá
ba. Tehát Az éhes várostól Az elsodort faluig című félig kész mono
gráfia húsz-huszonöt regény feldolgozását jelenti. Ez csakis úgy
lehetséges, ha külön műelemzésekbensorra veszem ezeket a re
gényeket és minősítem őket úgy, mint a korabeli társadalmi fo
lyamatokra reflektáló dokumentumokat, és úgy is, mint poétikai
alakzatokat, tehát arra is választ kapok, hogy miért nem jók
ezek a regények. Ha valamelyiknél azt látja az ember, hogy poé
tikailag nem találta meg a maga hiteles alakzatát, akkor előbb

utóbb kiderül arról a műről, hogy az eszmetörténeti folyamat
rajzban sem találjuk meg az érvényes válaszokat. Ezért azután
ilyen műelemzésekre épülnek ezek a vizsgálatok, és a műelem

zések előkészítik azt a keresztmetszetet, amely azután már elve
zet a 20. század valamennyi eszmei problémájáig.

Azt a szomorú tanulságot foglalják magukban ezek a művek,

illetve a róluk szóló tanulmányok, műelemzések, folyamatrajzok,
hogya magyar élet, a magyar társadalmi és szellemi fejlődés ma
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is ugyanazokkal a problémákkal kínlódik, amelyekkel már a szá
zadelő szembenézett. Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy meg
írjam, nem is beszélve arról, hogy sok elfelejtett regényre irányít
hatom a figyelmet. Vannak olyan szövegek, amelyeket mindenki
emleget, de senki sem olvas, mivel alig lehet hozzáférni. Csak né
hány példát hadd mondjak, amit nekem sikerült már új kiadáshoz
segítenem. Ilyen Molnár Ferenc műve mellett Kóbor Tamás regé
nye. Ritkaság, hogy megjelenik egy Budapest-regény, amely már
címében is vállalja az urbánus témaválasztást. Vagy például ilye
nek abevallottan korrajzok, mint Ritoók Emmától A szellem kalan
dorai, vagy például a teljesen elfelejtett Vulkán Benedek Marcelltől,

amelyben egyszerre van jelen aThália-társaság története, a szabad
kőműves mozgalom, a Tisza-ellenes tanármozgalom és a Párizsba
járás kultusza. Ha ezt a munkát - mondjuk egy-másfél éven belül
- be tudom fejezni, akkor visszatérek ehhez a bizonyos említett
epika történethez, amelynek elemei rendelkezésemre állnak már kö
teteimben, csak meg kell találni a szintetikus közeget hozzájuk.

A kánon kérdésére visszatérve: az a benyomásom, Kaffka Mar
git jelen van az irodalomtörténeti kánonban, legalábbis annyira,
amennyire az irodalomtörténet alakjai. Mindegyikró1 lehetne el
mélkedni/ hogy nem kapja meg igazi rangját a mai figyelemben,
de mint irodalomtörténész, azt kell mondanom, hogy Kaffka
Margit jelen van. A feminista kérdésfelvetés pedig, valószínű, új
érdeklődőket fog előhívni a fiatalabb generációkból, akik nem
mindig fognak egyetérteni az én véleményemmel, már csak
azért sem, mert a kiindulópontjuk tudatosan és szándékosan fe
minista lesz. Éppen a múltkoriban hívták fel a figyelmemet egy
interneten megjelent szövegre, nevet nem akarok mondani, ez a
hölgy engem azzal vádol, hogy úgyannyira nem veszem figye
lembe a monográfiámban a feminista szempontot, hogy valósá
gos hímsoviniszta és macsó vagyok. Én nyolcvan éves öregem
berként akár elismeréssel is fogadhatnám ezt, ez azonban nincs
így. Én természetesen a femininizmusnak nemcsak a hagyomá
nyos szociológiai értelmezését fogadom el, hanem feltételezem
azt is, hogyafeminizmusnak van sajátos irodalomszemlélete,
vagy legalábbis az irodalomszemlélet alapkérdéseit színezi, ha
az író nő. Ezt elismerem. Azonban abban, hogya feminizmus
önálló irodalomelméleti rendszert tudna alkotni, kételkedem. Va
lóban kételkedem, de szerencsére ezt nekem a Kaffka-monográfi
ában nem kellett felvetnem, és abban téved a recenzens, hogy
Kaffkát állítja szembe velem, holott én Kaffka-levelekre, a férjé
vel folytatott levelezésre tudok támaszkodni, amikor azt mon
dom/ hogya feminista mozgalomból, és itt még csak társadalmi
mozgalomról van szó, Kaffka Margit egy idő múlva kiábrándult.
Idézem a monográfiámban Bauernak azt a feleségéhez intézett
levelét, mikor ő tartózkodik Pesten és Kaffka távol van Buda
pesttől. Azt írja, hogy megérkezett a feministák lapja és szoká-
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suk szerint a papírkosárba dobta. Ez azt jelenti, hogy ekkor már
Kaffka nem vonzódott a feminizmushoz. Ez a recenzens azt a
bizonyos előadását idézi velem szemben, amelyről Szabó Dezső

beszél az önéletrajzában. Először is itt Szabó Dezsőnek a szub
jektív megvilágítását felül kell bírálni, ő tudniillik nem jóindu
lattal beszél Kaffka Margitról, de most ez nem ide tartozik. A
lényeg azonban: azt, hogy Kaffka Margit ezen a feminista elő

adáson mit mondott, nem tudhatjuk, mert nem maradt fenn.
Annyi azonban bizonyosnak látszik, hogy ez nem a feminista
irodalomszemléletet előlegezte meg, hanem még a korabeli tár
sadalmi feminizmus kérdéseit vetette fel. Ezt is elismerem, én is
fontosnak tartom, hiszen azt hangsúlyozom, hogya Kaffka-élet
mű sajátsága három élményre épült. Egyfelől a dolgozó nők első

generációjának az élménykörére, másfelől a dzsentrikérdésre,
amellyel mint a dzsentriből kiszakadt szegény lánynak és értel
miséginek ugyancsak szembe kellett néznie, és harmadrészt,
mondjuk így, a Nyugat "irodalmi forradalmára". Ennek a há
romnak a kombinációja egyben három dimenzió is, és én ezt a
három dimenziót igyekszem úgy bemutatni, hogya dimenziók
egymást feltételezik. Érdeklődéssel fogom várni az újabb feldol
gozásokat, sőt, megvallom, hogy mint tanár, minden évben fel
ajánlom azoknak, akik érdeklődést mutatnak, a Kaffka-téma fel
dolgozását feminista nézőpontból. Ez az egyik.

A másik: Juhász Ferenc és a kánon. A rendszerváltozás utáni
átmeneti korszakot most elfelejtve, Juhász Ferenc az utóbbi idő

ben nagyelismerésekben részesült, minden nagy díjat megkapott,
ami Magyarországon létezik. Más kérdés, hogy a mai kritikák
tükrében alig jelenik meg. De itt összehasonlító munkát kellene
végezni, s megvizsgálni, hogy milyen a mai fogadtatása a többi
kortársnak, mit és mennyit írnak Juhász Ferenc egykori mesterei
ről vagy nemzedéktársairól, például Illyés Gyuláról, Vas Istvánról
és Nagy Lászlóról. Csak az összehasonlító vizsgálat dönthetné el,
hogy ma Juhász valóban feltűnőbben hiányzik-e a kánonból, mint
kortársai. S az összehasonlító vizsgálatnak bizonyára azt is figye
lembe kell vennie, hogy legújabb korszakunkban az egész iroda
lom örökölt szerepvállalása ugyancsak megváltozott. De megvál
tozott a kritikáé és az irodalomtörténeté is. Sem a közegek, sem
pedig az alkotóik nem mozdulatlanok. Mindnyájan történelmi fo
lyamat szereplői vagyunk, amit - mint sokszor ismételtem 
leghitelesebben párbeszédnek nevezhetünk. Engem egy-két évvel
ezelőtt felkért egy nagyvonalú kiadói szerkesztő, hogy nyolcvana
dik születésnapomra állítsak össze egy válogatást tanulmánya
imból. A szerkesztő időközben meghalt, tehát nem tudom, mi
lesz a kötet sorsa. Ezért legalább a címét most ide idézem: Pár
beszéd az idővel. Ebből következően úgy vélem, a most folytatott
beszélgetések viszont párbeszédek egy párbeszédről.
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Vajon
transzcendentálé-e
a szép a skolasztikus
bölcseletben?
Úgy tűnik, hogy a skolasz tikus bölcselők műveiben a szé p transz
cendentálé.

1. Umberto Eco a középkori esztétiká t tárgyaló könyvében k ü
lön fejezetet sze ntel a szé pségnek mint transzcendentálénak , aho l
számos középkori szerzőtól ve tt idézet segítségével bebizonyítja,
hogy a szépség a lét egyetemes és álta lános tulajdons ága.' Szent
Tam ás esz tétikájának sze nte lt könyvében Eco ugyanezt állítja .2 A
szépség tehá t transzcenden tálé.

2. Jacques Mari tain azt írja, hogy a szépség az összes
transzcendentá lé együttes ragyog ása.l F. J. Kovach szerint a szép
Szent Tamásnál "a leggazdagabb, a legnem esebb, mindent magá
ba foglaló transzcendent álé" ." A szép tehát nemcsak transz
cendentálé, hanem a transzcendentálék között is a legfőbb

transzcendentálé.
3. Hans Urs von Balthasar szerint "az 1230 és 1270 közötti év

tizedekben a szépség transzcendentalitásán ak a kérdése álta lános
érdeklődés tárgyát képezte, bá r sokféle válasz született rá: egye
sek sze rint a szépség azo nos a jósággal va~y az igazsággal, má
sok szerint önálló, végső tran szcendentálé" . Ez ut óbb i nézet leg
mérv ad óbb képviselője sze rinte Tam ás, aki "a létről feltételezni
meri, hogy önmagában egy, igaz és j ó-sz ép", illetve a ferencesek,
akik " először merték kijelent en i", hogy "a lét önmagába n sz ép"."

Ezzel sze mben áll, hogy amikor Szent Tamás felsorolja min 
den l étező általános tulajdo nságait (mod us generalis consequens
omne ens), amit mi egy későbbi, a 16. században elte rjedt kifeje
zéssel transzcenden táléknak nevez ünk," akkor a következőket

említi: a létező (ens) önmagához való viszonya szerint: "dolog"
(res) és "egy" (unum); a létezőnek valami ön magán kívülihez
való viszonya szerint: "valami" (aliquid), "igaz" (uerum) és "jó"
(bonum); a szépet tehát nem tekinti transzcendentá l énak." A szép
Bonaventu ra szerint sem transzcendentálé. A ferences mester a
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tizedik kötetében sze-

következőket írja legismertebb művében: "Az önmagában vett
létet (ens per se) nem ismerhetjük meg, csak akkor, ha azokkal a
hozzá tartozó alapfeltételekkel (cum suis conditionibus) ismerjük
meg, amelyek az egy (unum), az igaz (verum) és a jó (bonumr/t"
Ezen túl Jan Aersten a középkori transzcendentálékról írt köny
vében kimutatja, hogya szép a skolasztikus bölcseletben nem
transzcendentálé, nemcsak, mert sem Tamásnál, sem Bonaven
turánál. sem más jelentős skolasztikus szerző műveiben nem
szerepel a transzcendentálék között.l" hanem azért sem, mert "a
szép nem fejez ki olyan léttartalmat, amelyre más transzceriden
tálék ne utalnának".'!

Válaszul azt kell mondani, hogya szép sem Tamásnál, sem
Bonaventuránál, sem más fontos skolasztikus gondolkodónál
nem transzcendentálé. Ez filológiai tény.12 A kérdés innentől fog
va csak az lehet, hogy miért nem tartották a szépet transzcen
dentálénak ezek a gondolkodók, illetve hogy egyáltalán van-e
értelme a szépről mint transzcendentáléról beszélni?

A skolasztikus filozófiában a transzcendentálék azokat a léttu
lajdonságokat fejezik ki, amelyek a lét fogalmával minden eset
ben megegyeznek, noha a lét szó maga nem mondja ki őket

(exprimunt modum ipsius entis qui nomine entis non exprimitur). A
transzcendentálék a létezőket nem a másiktól való kűlőnbőzósé

gük szerint határozzák meg, hanem eredendő és végső azonos
ságukban. Lényegi jelleget fejeznek ki, amely nem változik, és
nem múlik el, amely minden létezőre mindig, minden kűlső-ér

zéki adottságtól függetlenül ugyanolyan erővel igaz. Így például
azt mondjuk: a hazug ember "jó" és "igaz", attól függetlenül,
hogy hazudott. Tette, mint érzéki valóság rossz, de teremtett léte
- mulandó tettétől függetlenül - jó, amennyiben minden, ami
létezik, jó. A jóságnak van ugyanis ontológiai értelme is: min
den, ami van, létében jó, mert a vágy, a szeretet, az akarat tár
gya vagy célja lehet (nem utolsósorban a teremtő Isten akaratá
nak a tárgya, aki azt akarta, hogy ez a valóság legyen). Az
igazság esetében a transzcendentális-ontológiai értelem azt jelen
ti: minden, ami van, igaz, a hazugság is, amennyiben egyáltalán
a megismerés tárgya lehet (epísztemolögíaí optimizmus: ami
van, az megismerhető, mert az isteni értelem rendjébe illeszke
dik). Hasonlóan a jó vagy az igaz transzcendentalitásához, a
szépnek is kellene rendelkeznie egy olyan kiterjesztett ontológiai
értelemmel, mely egyetemes, minden érzéki viszonytól független
valóságot fejez ki: ezáltal lehetne transzcendentálé, azaz olyan
lét-tulajdonság, amely mindenre érvényes, ami van, függetlenül
az adott időtől, helytől, kortól vagy nézőponttól. A szépnek
azonban nincs és nem is képzelhető el ilyen transzcendentális
értelme. A transzcendentálékkal mint végső, általános és egyér
telmű - értelmezésre nem szoruló és tovább már nem is értel
mezhető - léttulajdonságokkal ellentétben a szépség lényege
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Deum, I, 14.

15VÖ. K. Ruh: A nyugati
misztika története II.
(Ford. Görföl Tibor.)

Akadémiai Kiadó,
Budapest, 2006, 471.

16Lásd: Vallomások X,
34,53.

17A megkülönbözletéshez
lásd: Beauty:

a Forgotten
Transcendenta/?,

i. m. aD.

éppen érzéki, egyedi, nem-egyértelmű és értelmezésre hívó jelle
gében van: a szép kifejezetten és hangsúlyozottan mulandó je
lensége a világnak, mely az egyes létezőket elkülöníti nemcsak
másoktól, hanem az idő folyásával akár önmaguktól is. A
transzcendentálék a lét egyetemes tulajdonságai, amelyeket a
szellem erejével ismerhetünk meg, elvonatkoztatva emberi érzé
keinktől és érdekeinktől, mintegy Isten szemével nézve a vilá
got, a szépség viszont a létezők egyedi és kifejezetten az érzékek
számára hozzáférhető tulajdonsága. Tamás megfogalmazása sze
rint a szépség az, ami a látásnak tetszik, mivel a szépség a he
lyes arányokban áll, és az érzék (sensus) az, ami gyönyörködik
az ilyen dolgokban.P Bonaventura szerint pedig a szépség Isten
nyoma a látható dolgokban, mely Istenhez vezet, de Istenhez, az
első léthez képest másodlagos és esetleges, éppen azért, mert
par excellence időbeli, érzéki, teremtett valóság.' Igaz, hogy Ta
más, és főleg a ferences Bonaventura megértóbben fordult az ér
zéki világ szépsége felé, mint a monasztikus aszkézis nagy alak
jai, akik hajlottak arra, hogya világot az ördög portyáinak a
színtereként fogják föI,15 ez az érzéki státuszát érintő megértóbb
álláspont azonban nem jelentette azt, hogya szép transz
cendentálé. A középkorban ennek még a feltételezése is képte
lenség lett volna, hiszen a szépség fogalmának nincs olyan onto
lógiai értelmű kiterjesztése, amely lehetövé tenné számára, hogy
a lét általános tulajdonsága legyen: a lét mint olyan nem szép,
csak az egyes létezők lehetnek egymáshoz képest szépek vagy
rútak. A skolasztikában a szépség nem transzcendentálé, tehát
nem lényegi és elidegeníthetetlen léttulajdonság, hanem az érzé
ki világ egyik lehetséges alakja, és aki a szépségben látja meg
vagy akarja meglátni az isteni teremtés legalapvetöbb mozzana
tát, az Tamás és Bonaventura szerint nem ismeri az isteni lét és
teremtés önmagában elképesztő, minden szépségen messze túl
mutató csodáját. Ez persze nem jelenti a szépség elítélését vagy
megvetését. A skolasztikus gondolkodók - azokban az elszórt,
szinte véletlenszerű megjegyzésekben, amelyekben érintik a
szépség kérdését - egyetértenek azzal az ágostoni-platonikus
elmélettel, hogya szépség részesedés eredménye," és hogy az
egyes létezők szépsége transzcendens eredetű (a teremtettként
felfogott világban van-e, ami nem az?), ettől azonban még nem
gondolják azt, hogy a szépség transzcendentálé volna. A része
sedés tana a szépség transzcendens - isteni - eredetét hangsú
lyozza, a szépségről mint transzcendentáléról szóló beszéd azon
ban a létről mint olyanról jelent ki valamit." Amikor tehát azt
mondjuk: a szép nem transzcendentálé, akkor sem azt nem ta
gadjuk, hogya világ legtöbb létezője szép és szeretetreméltó,
sem azt, hogy a szépség - mint minden, ami van - Istentől

ered, hanem egyedül azt, hogya szép a lét érzékfeletti, egyete
mes és közvetlen tulajdonsága volna. A szépségnek a skolaszti-
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18"Vita maxime in motu
manifestatur: moventia

enim seipsa vivere
dicimus." Summa Contra

Gentiles IV, 20. n.6.

19VÖ. Művészet és szép
ség a középkori esztéti

kában, i. m. 47, 50
és 55.

2DUO.

2111 preb/erna estetico...,
i. m. 67.

kus filozófiában betöltött helyzete talán világosabban látszik, ha
mellé állítjuk a maius (mozgás, változás) példáját. Tamás 
Arisztotelész nyomán - a természetet magát a mozgás őselve

ként határozza meg, és az életet a mozgás által definiálja." Min
den, ami él, mozog. A mozgás Tamás számára azonban mégsem
transzcendentálé. A transzcendentálé ugyanis a lét érzékfeletti,
egyetemes tulajdonsága, nem pedig az élet vagy a természet
bármennyire is általános, érzéki jellege. Ugyanígy a szép is,
amelynek fontosabb volna a mozgáshoz, például a befogadás
hoz, érzékeléshez fűződő "fizikai" viszonyát vizsgálni, mint a
transzcendentálékhoz fűződő metafizikai, ismeretelméleti kap
csolatát; de arról Tamásnál szó sincs, hogy a szépség, mint a
mozgás, a természeti létezőknek minden további nélküli, általá
nos jellege volna.

Az első pontra azt kell mondani, hogy U. Eco egyetlen olyan
idézetet sem tud hozni, amelyalátámasztaná állítását. Érvelése
szerint ennek vagy az az oka, hogya skolasztikus bölcselők szá
mára a szépség "hallgatólagosan" transzcendentálé, vagy hogy
"óvatosságból" nem nevezik annak.!" Eco könyve ebből a szem
pontból egészen komikus: miután megjegyzi, hogy "Philippus
Cancellarius Summa de bona című munkája az első kísérlet a
transzcendentálék pontos meghatározására és osztályozásuk ki
dolgozására", azt írja, hogy "Philippus soha nem beszél a szép
ről". A további elméleteket így kommentálja: "A Hilduin és
Sarracenus közötti időben a szépet - hallgatólagosan - már a
transzcendentálék közé sorolják ilyen vagy olyan módon... Ezen
a ponton [Eco a Summa fratris Alexandri-ról beszél] az sem látszik
már elengedhetetlennek, hogy a szépet egyértelműen a transz
cendentálék közé sorolják A három ferences Summá-ja abból a
jellemző óvatosságból kifolyólag nem teszi ezt, mellyel a sko
lasztikusok elzárkóztak bármilyen filozófiai újítás apertis verbis
történő elismerésétől. A későbbi filozófusok többé-kevésbé
ugyanilyen óvatosak voltak.r " Másik könyvében Eco odáig
megy, hogy bár nem tudja egyetlen szöveggel sem alátámasztani
azt, hogya szép transzcendentálé volna, kijelenti, hogy Tamás
azért nem nevezi a szépet transzcendentálénak, mert ez olyan
nyilvánvaló volt, hogy már nem is kellett szóba hozni. Sőt, Ta
másnak "jobb volt elhallgatnia" a szép transzcendentalitását,
hogy ne beszéljen "túl sokat a szépségről, amire mindenféle
újplatonikusok túl gyakran hivatkoztak" (Eco nem nevezi me9,hogy kik volnának a 13. században ezek az újplatonikusok). l

Eco szerint tehát vagy azért nem beszéltek a középkoriak erről,

mert túlságosan nyilvánvaló volt, vagy azért, mert olyan veszé
lyes újításnak tűnt, hogy óvatosságból csak utalni mertek rá. Ez
zel szemben tudjuk, hogya középkoriak egyáltalán nem voltak
sem "hallgatagok", sem "óvatosak": tény, hogya transzcen den
tálék tana folytonosan és kimondottan változik a skolasztikában.
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nA transzcendentálé-tan
arab és görög filozófiai
forrásaihoz, valamint a

középkorban folyamato
san változó felfogásai

hoz vö.; Historisches
Wörterbuch der

Philosophie, Sand X.,
1362-1364.

23Eco például azt írja:
"Ha a szép állandó tulaj

donsága az egészében
vett létnek. akkor a vi
lágegyetem szépsége

metafizikai bizonyossá
gon nyugszik, nem pe

dig a csodálat egyszerű

költői érzésén." Lásd
Művészet és szépség a
középkori esztétikában,

i. m., 48. (Sz. Márton
Ibolya fordítását

módosítottam)

Elég itt arra az óvatosnak egyáltalán nem nevezhető újdonságra
utalni, hogy Tamás a jó és az igaz transzcendentalitását a megis
merő lélek mozgásából vezette le, ami addig ismeretlen megol
dás volt, vagy hogy Eckhart a lét, az igaz, a jó és az egy fogal
mát a Szentháromság teológiájára alkalmazta (a szépségről ő

sem beszél)."
A második pontra ugyanazt kell mondani, mint az elsőre: ha

a szép nem transzcendentálé, akkor nyilvánvalóan nem lehet az
összes transzcendentálé együttes ragyogása sem. Hozzá kell ten
ni, hogy az a tény, hogya szép nem transzcendentálé, az állító
lagos "skolasztikus esztétika" egész felépítményét megingatja,
hiszen Maritain - Ecohoz hasonlóan - a középkori és az általa
ihletett modern esztétika bölcseleti alapját és hitelét a szép
transzcendentalitásában találta meg. 23 Ami az úgynevezett to
mista művészetfilozófiát és szépségbölcseletet illeti, annak kap
csán mindenesetre érdemes felhívni a figyelmet három alapvető

tényre. 1. Tamás legismertebb és legátfogóbb alkotása, a Summa
theologiae 512 kérdést és azon belül 2669 alkérdést tartalmaz,
ezek közül azonban egyetlenegy sem foglalkozik külön a szép
ség vagy a művészet problémájával. A szépség Tamás gigantikus
méretű művében véletlenszerűen vetődik fel itt-ott, egy-két
mondat erejéig: a szépség teljesen másodlagos fogalom, amit ala
posabb tárgyalásra méltatlannak tart. Ennek fényében talán nem
túlzás azt mondani, hogy van valami képtelenség abban, amikor
egyes tudósok Tamás esztétikájáról vagy a skolasztikus szép
ség-felfogásról írnak könyveket. 2. A neotomista irányultságú ér
telmezők általában elismerik, hogy Tamás valóban nem beszél a
szépről a Summa theologiae-ben, ez azonban szerintük azért van,
mert Tamás itt csak utal arra, amit Az isteni nevekró1höz írt kom
mentárjában fejt ki, és ami "esztétikai" nézetei legjavát tartal
mazza, beleértve a szépről mint transzcendentáléról gondoltakat
is. Ez azonban tévedés. Először azért, mert Tamás műve saját
használatra készült kommentár, amelyben megpróbálja leírni,
miképpen értelmezhetőek Dénes gondolatai, nem pedig érteke
zés, amelyben a maga nézeteit fejti ki. Másodszor pedig azért,
mert Dénes, akinek fogalma sincs, mi fán terem az "esztétikai
szépség", soha nem állította, ahogy Tamás sem, hogy a szépség
transzcendentálé volna. Isten neveiről beszélt, de Dénes szerint
például a szeretet, a béke, a bölcsesség vagy a fény is Isten neve,
anélkül, hogy transzcendentálé volna. Isten nevei nem azonosak
a lét egyetemes és közvetlen tulajdonságaival, bár nem is feltét
lenül különböznek tőle. 3. Az esztétikatörténetekben oly gyakran
idézett tamási meghatározásnak, mely szerint a szépségnek há
rom összetevője van, teljesség, összhang és ragyogás, semmi
köze az esztétikai-művészeti tapasztalathoz, és a szép transz
cendentalitásához sem. A híres definíciót a Summa theologiae-nek
abban a részében találjuk meg, amely színtiszta teológiai, azon

708



23,A szépséget nélkülözö
világban... a jóság von
zereje is megfogyatko

zik, s már nem olyan
evidens, hogy az ember-

nek meg kell tennie ...
Abban a világban, amely
már nem tartja képesnek
magát a szépség elfoga-

dására, az igazságot
igazoló bizonyítékok már
nem olyan következete

sek." A dicsőség felfény
lése. Teológiai esztétika

I. Az alak szemlélése.
(Ford. Görföl Tibor.) Sík

Sándor Kiadó, Budapest,
2004, 21.

24ST I, 5, 4., ad 1.

25A dicsőség

fe/fény/ése /, i. m. 20.

belül is trinitárius kérdéseket vizsgál: a Szentháromság mibenlé
tére keresi a választ Tamás, ennek során pedig, Hilarius gondo
latait átvéve, a Fiúval a species, azaz a szépség fogalmát társítja
(ST I, 39, 8.). Nincs szó itt sem a művészi szép definíciójáról,
sem Krisztus szépségéről, Tamás mindössze annyit állít, hogy
amint egy képet akkor mondunk szépnek, ha megfelel a való
ságnak, úgy nevezhetjük "szépnek" a Fiút, aki Istennek teljesen
megfelel, Istent tökéletesen kifejezi (Filius habens in se vere et
perfeete naturam Patris). A hangsúly nyilvánvalóan a Fiú és az
Atya egylényegűségén,nem pedig a szépségen van, ami itt csak
a teológiai magyarázat eszközéül szolgál. Jellemző egyébként,
hogya szép harmadik összetevője, a ragyogás (claritas) kapcsán,
amit Maritain vagy Balthasar oldalakon keresztül elemez és tár
sít az intellektuális ragyogáshoz vagy valami misztikus fényes
séghez, Tamás sommásan annyit mond: "A ragyogás is a szép
ség összetevője, mert azokat a dolgokat, amelyek kellemes
színűek, szépnek mondjuk."

A harmadik pontra ugyanazt kell mondani, mint az első ket
tőre. Kiegészítésül hozzá kell tenni, hogy Balthasar - Maritain
hez hasonlóan - nem történészként, hanem teoretikusként állít
ja ugyanazt, amit Eco, ezért nemcsak történészként, hanem
filozófusként is a tévedés veszélyének teszi ki magát. Balthasar
az állítólag a középkoriaktól származó transzcendentálé-tannal
végső soron mentőövet kíván dobni a legfőbb jó, vagy az első

igazság vonzását egyre kevésbé érző és értő modern ember szá
mára. A szép itt a jó segítőjeként jelenik meg, annak megfelelő

en, hogy az egyik legalapvetőbb ókori és közégkori alapelv sze
rint a szép, csakúgy, mint a jó, "magához hív". 3 A jóság vagy az
igazság konkrét esztétikai menedzselése azonban tévút, ahogyan
minden esztéticizmus az. A skolasztikus gondoikozók ma épp
azért lehetnek számunkra fontosak, mert tisztán látták, hogy a
szép és a jó kapcsolatában nem a szép az, ami megmenti a jót,
hanem az ontológiai értelemben vett "jó" az, ami által a szépség
(és a rútság) részesülhet az isteni létben, ezért rendelik a szépet
a jó, a jót pedig a lét fogalmához.i" Ez azt is jelenti: minden do
log akár szép, akár rút, akár művészi, akár művészietlen, lété
ben "jó", "egy" és "igaz". A szépség nem vált meg, nemcsak,
mert nem ez a rendeltetése, hanem mert ennek a megváltás-logi
kában nincs is helye: a világ a keresztény hit szerint már eleve
megváltatott, és a transzcendentálék bizonyos fokig ennek a
megváltottságnak az ontológiai nyomai. A szépség, a művészet

eljuttathat olykor oda, ahonnan ez a megváltottság megsejthető,

de nem ő váltja meg a jóra már képtelen embert, hanem éppen
saját létbeli jósága váltja meg őt eleve, függetlenül attól, hogy rút
vagy szép dolgokról, remekművekről vagy csapnivaló fércművek

ről van szó. A középkoriak számára mindenesetre egyáltalán nem
igaz, amit Balthasar hét kötetes, nagyszabású és lenyűgöző műve
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26Jean·Louis Chrétien:
La beauté dit-elle adieu?
ln: L'arche de /a para/e.

PUF, Paris, 1998,
109-110.

elején ír, hogy "a szépség az a sz ó, amit legelsőként kell kimon
danunk".25 Meg kell találni a szépség sajátos helyét, de biztosak
lehetünk benne, hogy - legalábbis a keresztény gondolkodás
számára - a szépség nem elsődleges sem a l ét-, sem a világta
pasztalaton belül. Ahogy [ean-Louis Chrétien írja : " És ha Krisz
tusra gondolunk, hogyan felejthetnénk el, hogya fájdalmak fér
fia, akinek eljövetelét Izajás próféta megjövendölte »nern volt
sem sz ép, sem ékes, a külsejére nézve nem volt vonz ó?« (Iz
53,2) A szépséget jelölő görög »kallosz« sz ó egyetlenegyszer se m
fordul elő az Újszövetségben, és ha a »kalosz« jelzőt gyakran
megtaláljuk a szövegben, azt nem a »sz ép«, hanem kizárólag a
»jó« értelmében használják, ugyanúgy, ahogy franciául azt
mondjuk egy jó cselekedetre, hogy az egy szép tett volt. Még az
Úr Átváltozásá t leíró jelenetben sem történik utalás a szépségre,
pedig ez egy olyan he ly, ahol az ember szinte várja, hogy szó
essen a sz éps égr öl.v'" Az embernek, akit gyönyörűséggel tölt el
a teremt ett világ szépsége, va lami egyetemeshez és örökkévaló
hoz kell kö tnie létét, mert az egyes dolgok szeretetében sz étfor
gácsolódik az élete: az örökkévaló és egyetemes lét azonban
nem "szép", ahogy Isten sem az, legföljebb "jó" és "igaz".

A VIGILIA KIADÓ AJÁNLATA
A különbö.tő , i l[

vidíok rn

Válu zúton
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EGY ELFELEDETT MIND5ZENTY
ZAG ON PRO MEMORIA

Mészáros István professzor úr a Távlatok 2007.
szent péterpáli számában forr ésk özl ésemhez!
fűzött megjegyzésében ezt írja: "Ez utóbbiban
egy harmadik Pro Memoriáról is szó esik
(ame ly - a sza kirod alomból tudjuk - 1971. jú
nius 25-27-én keletkezett a budapesti amerikai
k övets ég én)" .2

Mindszenty József bíboros hercegprímás ez
álta lam közölt. 1971. október 19-én, a Vatikán
ban kelt Pro Memoriájában valóban említés t
tesz egy előző, egy harmadik Pro Mernori ár ól,
am ely az 1971. június 25-27-én, Mons. Zágon
nal történt tárgyalásainak eredmény ét rögzíti.
Ez a Pro Memoria valóban fonto s, Mindszenty
később ismételten visszatér rá, így Eml ékira
fmban is.3

Két megjegyzést tenn énk ehh ez: Idáig a
szakirodalomban az 1971.. június 25-26-27-én
kelt Pro Memorián ak a szövegé t csonkán olvas
hattuk. Mind Mészáros TIbor napi jegyzetei,
mind Adrián yi Gábor forrásközlései, bár a cím
ben helyesen , 25-26-27-ét jeleznek, a lehozott
szövegben hiányzik az utol só nap, 1971. június
27-én kelt följegyzés másfél oldala," Javasoln ám
megtekinteni a budapesti Mindszenty Archí
vum 40/a iratgyűjtőjét, amelyet a Mészáros Ist
ván és mások által összeállított Mindszenty lrat
kata/6gus és Bibliográfia 266. olda lán hivatkozik.'
Remélhetően ot t föllelhető lesz a föl jegyzés hi
ányzó befejező r észe."

Másod ik megjegyzésünk az, hogy Mészáro s
TIbo r napi jegyzetei fénymásolatb an közölnek
ism ételt Zágon Pro Memoriákat, amelye k
ugyan azon év következő hónapján , júliu s folya
mán készültek, szintén a budapesti am erikai
követ ségen, július 14-én és 16-án .7 Ebben a föl
jegyzésbe n feltűnik egy újabb pro mernoria,
ame lye t Mindszenty átad Zágonnak. és
ame llyel kapcsolatosan Zágon a következőket

mondja. "Az Eminenciád pro-m emoriájában
említett kérd ések jól ism ert ek a Sze ntszé k előtt

s más ügyekkel egy ütt ism ételten tárgyalás tár
gyát kép ezték. C,.) A megoldatlan problém ákat
a Szentszék nem terjeszth eti elő feltételként
Emi ne nciád ügyének megold ásával kapcsolat
ba n. Ebből a jelen helyzetben több hátrán y sz ár
mazn ék, mint előny. Ha a teljes kérd éskomple
xu m gyors megold ását cond itioként fogjuk fel,
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ez hatálytalanná tenné a Szentatyához írt leve
lében kifejtett készs éget, hogy jelenlegi tartóz
kod ási helyét feladja ."

Erről a két följegyzésről a szakirodalom
mintha megfeledkezett voln a. Fontossága miatt
Mészá ros TIbor nyom án újra közöljük a teljes
szö veget.

'Sornorjaí Ádám: Mindszenty bI1JOros 1971 -es me
maranduma és Pro Mem6riája. Távlatok, 76. szám
(2007/2), 226-231.

2Mészáros István: Megjegyzések emlékeztetóiil (=
pro memoria). Uo. 231- 232.

3Mindszenty József: Emlékirataim, Budapest,
1989. 4. kiad. 474-476. részletek.

4Adriányi Gábor: Miért és hogyan hagyta el
Mindszenty J6Z5ef a budapesti amerikai nagykövetsé
get? In: Mindszenty J6Z5ef emlékezete (In memoria di
József Mindszenty) , (A cura di Török [ ózsef.) (Stu
dia Theologica Budapestinensia, 13. Budapest,
1995) 73-89. itt: 81-85; Mészáros Tibor: A száműzött

bíboros szolgálatában. Mindszenty J6zsef titkárának
napi jegyzetei (1972- 1975). (S. a. r. Hetényi Varga
Károly. Abaliget, 2000, 181-184; Gabriel Adriányi:
Die Ostpolitik des Vatikans 1958-1978 gegen űber

Ungarn. Der Fall Kardinal Mindszenty. (Studien zur
Geschichte Ost- und Ostmitteleuropas, 3.) Herne,
2003, 70-74: Vő: A Vatikán keleti politikája és Ma
gyarország 1939-1978. A Mindszenty-ügy. Budapest,
2004, 89-95.

5Mindszenty lratkatal6gus és Bibliográfia. (Össze
állította: A történész bizottság.) Budapest, 1995.
Kézirat, 386 lap. Előszavá t írta: Mészáros István,
ennek kelte: "Budapest, 1995. október 7-én, Mind
szenty bíboros esztergomi érseki székfoglalásának
ötvenedik évfordulóján." - Lásd még Mészáros
István összeállítását: Mindszenty-leveleskönyv. Gon
dolatok a btboros leveleibo1 1938-1975. (Budapest,
1997), amely válogatás MIB-ből 56. lapon, 274/b
szám alatt részleteket közö\.

6Előfordu lha t, hogy nem. Ez esetben van még
egy reménysugár. Hetényi Varga Károly hagyaté
kában lehet, hogy megtalálható a hiányzó följegy
zés, hiszen ő rendezte sajtó alá Mons. Mészáros TI
bor napi jegyzeteit. Neki köszönhető az itt újra
közreadott július 14. és július 16. dátummal ké
szü lt Pro Memoria közlése is.

7Mészáros Tibor: i. m. 185-187.

SOMORJAI ÁDÁM

***



Mons. Zágon József pápai meghatalmazott
Pro-Memoriája, 1971. július 14, július 16. 3 lap.

Fénymásolatban közzétette: Mészáros Tibor:
A száműzött biboroe szolgálatában. Mindszenty Jó
zsef titkárának napi jegyzetei (1972-1975). (S. a. r.
Hetényi Varga Károly.) Abaliget, 2000, 185-187.

PRO MEMORIA

Felvéve Budapesten. az amerikai nagykövetség
épületében, 1971. július 14-én, d.u. 7 órakor.

Mons. G. ZÁGON átadja, Mons. G. Cheli jelen
létében, MINDSZENTY JOZSEF bíboros, prí
más esztergomi érseknek VI. PAL PAPA
OSZENTSEGE levelét, valamint J. VILLOT bí
boros-államtitkár sorait.

Mindszenty bíboros érdeklődéssel olvasta a
leveleket s kérte MOIls. Zágont, hogy tolmácsol
ja hálás köszönetét Oszentségének és a bíboros
államtitkárnak.

Rövid beszélgetés után Mons. G. Cheli eltá
vozik s Mindszenty bíboros kifejti a következő

ket:
Amint a június 24-27-én felvett Pro-memori

ában (sic! Helyesen: június 25-27-én) már hang
súlyozta, a Szentatyával közölt elvi döntésének
gyakorlati végrehajtására megfontolási időre

van szüksége. Ennek célja, hogy jelenlegi lak
helyének feladásából a Szentszék

a) minél nagyobb engedményeket harcolhas
son ki az Egyháznak

b) a minimumra csökkenthesse ennek a hely
változtatásnak negatív kihatásait.

A biberos e célból átad egy Pro-memoridi, mely
összefoglalja azokat a legfontosabb kérdéseket,
melyeknek megoldását távozásával kapcsolat
ban elengedhetetlennek tartja, még a püspöki
kinevezésekkel szemben is. A püspök jelentősé

ge a vasfüggöny mögött nem azonos azzal a
fontossággal, mellyel a világ többi részében bír.
A pro-memoriában foglalt kérdéseknek gyors
megoldása siettetheti a Szentatyával közölt el
határozásoknak végrehajtását. "Az én távozá
som nagy valuta a rendszer részére, amit meg
felelő ellenértékkel kell érvényesíteni." A köz
vélemény csalódással látná, ha a bíboros távo
zásának ilyen szempontból való értékelését sem
a Vatikán, sem ő nem kívánná. "Eddig mindig
így cselekedtem, következetlenség volna, ha
most nem tenném."

Mindehhez járul, hogy húgának műtét utáni
betegsége akadályozza, hogy tőle elbúcsúzzék.
Meg kell várnia, amíg ez lehetővé válik.

ZÁGON: Az Eminenciád pro-memoriájában
említett kérdések jól ismertek a Szentszék előtt
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s más ügyekkel együtt ismételten tárgyalás tár
gyát képezték. Egyeseket sikerült megoldani,
másokra igéretek vannak egy közeli megoldás
ra, ismét mások az állam merev magatartása
miatt egyelőre megoldhatatlannak bizonyultak.
A Szentszék ezeket nem felejtette el s időnként

visszatér tárgyalásukra, megoldásuk sürgetésé
re. Az Egyház, sajnos, kénytelen tudomásul
venni, hogyavasfüggöny mögött nem tud el
veinek 1000/0-ban érvényt szerezni.

A megoldatlan problémákat a Szentszék
nem terjesztheti elő feltételként Eminenciád
ügyének megoldásával kapcsolatban. Ebből a
jelen helyzetben több hátrány származnék. mint
előny. Ha a teljes kérdéskomplexum gyors meg
oldását conditioként fogjuk fel, ez hatálytalanná
tenné a Szentatyához írt levelében kifejtett kész
ségét, hogy jelenlegi tartózkodási helyét feladja.

Eminenciád úgy fogalmazhatná meg Pro
rnemoriáját, hogy tényként leszögezi a megol
datlan kérdések sorát, kifejti, hogy ezek megol
dását elengedhetetlennek tartja és kéri a Szent
atyát, hogy minden eszközzel siettesse ezek
rendezését.

Kérheti továbbá azt, hogy a Szeritszék meg
felelő módon hozza a világ tudomására, hogy
Eminenciád távozása nem jelenti azt, hogy a
magyar egyház problémái rendeződtek, mert
alapvető kérdések sora még megoldásra vár.

Eminenciádnak különben is módjában lesz a
Szentszék figyeimét ezekre a problémákra fel
hívni, megoldásukat sürgetni, ehhez tanáccsal
és felvilágosítással szolgálni.

Nem érheti tehát Eminenciádat az a vád,
hogy mintegy megfeledkezve az Egyház és a
nemzet problémáiról, szó nélkül távozott. Ezek
nek megoldása azonban nem a Szentszéktől

függ, ezért nem fogadhatja el megoldásukat fel
tételként, legfeljebb igényként.

MINDSZENTY: A rendszer ígéretei neIl) ér
nek semmit. Erről tapasztalataim vannak. Igér
tek már 1964-ben engedményeket pl. a hitokta
tás körül s azóta a hitoktatás meghalt!

A közvéleménynek tudnia kell azt, hogy a
prímás távozásával kapcsolatban az összes
megoldatlan kérdések előtérben voltak és a prí
más mint mindig, azok megoldását az Egyház
érdekében elengedhetetlennek tartja. "Lénye
gesnek és elengedhetetlennek tartom, hogy ez
az egyházi helyzet napirendre kerüljön."

ZÁGON: Ami a rokonoktól való elbúcsúzást
illeti, ezt a Szentszék [áthúzott szavak] bizonyá
ra megértéssel fogadja.



MINDSZENTY: Van még egy probléma: az
emlékiratok biztonságos átszállítása Bécsbe. E
célból a követség segítségére lenne szükség.

ZÁGON: érintkezésbe lépek a nagykövettel
s holnap tájékoztatom Eminenciádat az ered
ményről.

Az átköltözés módja ez lehetne: Eminenciád
vatikáni diplomata útlevelet kap. A bécsi apos
toli nuncius úr Mons. Cheli és az én kíséretem
ben két gépkocsival Budapestre jönne, hogy
Eminenciátiat Bécsbe kísérjük. A holmik átszál
lítását akár egyszerre, akár részletekben nehéz
ség nélkül le lehet bonyolítani. Ennek módját a
követséggel együtt tanulmányozni fogjuk. Az
út állami biztosítása rendben lesz, gondoskodás
történik, hogy Eminenciádnak ne kelljen a hatá
ron várakoznia vagy a kocsiról leszállnia. Bécs
ben egy nővér mint gépírónő Eminenciád ren
delkezésére áll. Ugyancsak segítségére lesz egy
pap is, aki a szükséges titkári teendőket látná el.

Az átköltöztetés idejére vonatkozólag a
Szentszék szeretné, ha ezt augusztus utolsó
vagy szeptember első hetében lehetne lebonyo
lítani, tekintettel arra, hogy szeptember máso
dik felében kezdődik a püspöki Synodus, mely
a Szentatya idejét nagyon igénybe veszi.

Feltéve, hogy a három feltételt: a közvéle
ménynek az említett módon való tájékoztatását,
a rokonoktól való elbúcsúzást s az emlékiratok
nak a követség útján való biztonságos átszállírá
sát meg lehet oldani, bíztathatom-e a Szent
atyát, hogy Eminenciád jelzett terminust elfo
gadja?

MINDSZENTY: Úgy remélem, hogy szep
tember, legkésőbb október folyamán.

***
1971. július 16, d.e. 10 óra

ZÁGON: még tegnap este beszéltem a nagy
követtel, aki biztosított, hogy az emlékiratokat
diplomáciai kurír-postával, tehát hivatalosan le
zárt diplomata-csomagban, részletekben átszál
líttatja a bécsi amerikai követségre, ahol Eminen
ciád azokat átveheti. Ugyancsak segítségére lesz
Eminenciádnak egyéb holmija elszállításánál.

Befejezésül még közölhetem, hogy az iskolai
és iskolán kívüli hitoktatás, a kispapok katonai
szolgálata, a szerzetesi numerus clausus meg
szüntetése egyéb kérdésekkel együtt a folyó tár
gyalások napirendjén szerepelnek.

Hogy pedig a Szentatyának az átköltözés
terminusáról legalább megközelítő időpontot

jelenthessek, legyen szabad megismételnem a
tegnapi kérdést: feltéve, hogy a fent jelzett há
r.9m feltételt sikerül teljesíteni, biztosíthatom-e
Oszentségét, hogy augusztus végén vagy szep
tember elején várhatja Eminenciádnak Bécsbe
való átköltözését s hamarosan utána látogatását
Oszentségénél?

MINDSZENTY: Mint fent, azaz úgy remé
lern, hogy szeptember, legkésöbb október folya
mán.

Dr. Zágon József [s. k.l

A VIGILIA KIADÓ AJÁNLATA

Gabriel Marcel: A misztérium bö1cselete 1.900,-
XVI. Benedek pápa: Bevezetés a keresztény hit világába 2.700,-
Avery Dulles: A kinyilatkoztatás modelljei : 2.500,-
Avery Dulles: Az egyház modelljei. 1.800,-
Balassa Péter: A"{- egyszerűség útjai, sötétben 1.300,-
Máthé Andrea: Útvesztőben 1.100,-
Beney Zsuzsa: Möbius-szalag 1.500,-
Innen és túl. Versek az Isten-kereső emberről 2.900,-
Wolfgang Beinert: A katolikus dogmatika lexikona 3.600,-
Th. Schneider: A dogmatika kézikönyve 1 2.600,-
Th. Schneider: A dogmatika kézikönyve 2 2.600,-
Bozsóky - Lukács: Az elnyomatásból a szabadságba 1.900,-
E. Kübler-Rcss - D. Kessler: Elet-leckék 1.600,-

A kiadványok megvásárolhaták vagy megrendelhetó1< a Vigilia Kiadóhivatalban:
1052 Budapest, Piarista köz 1. IV. em. 420.
Telefon: 317-7246; 486-4443; Fax: 486-4444
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KRmKA

"ARANYKOR HAGYATÉKA"
Halmai Tamás: Amsterdam bille

"Ez a vetés és a nemzés, az építés és a rend, a
kép és a költészet értelme, hogy bennük a nagy
mű ad magáról hírt, mint színes üvegből való
tükrökben, amelyek hamarosan eltörne k" 
idézi Halm ai Tamás Erns t Jünger sorai t Költőien
lakozik az ember című - s címével Hö lderlinre és
Heid eggerre utaló - szövegében. S valóba n,
kötetének, ennek a kiváló első kötetnek minden
darabjában ott érződik a vágy és a törekvés,
hogy egy nagy műről adjon hírt. Ez a nagy mű

pedig Halm ainál nem csu pán a teremtéssel azo 
nos, hanem, mint látni fogjuk, egy olyan költé
sze ttel is, mely manapság, a hu szon egyedik
század első évtizedében nem vagy aligha meg
alkotha tó. Halm ai írásművészetét - és itt a kö
tet alcímében jelölt"versek, pr óz ák" szövegcso
portjai mellé bát ran oda helyezhetjük esszéisz
tiká ját és kimért, arányos és átgondo lt írásokból
alaku ló kritikai munkásságát is - ép pen az te
szi egyedivé és figyelemreméltóvá, hogy soha
sem feled kez ik meg a fent i idézetben olvas ha tó
kettősségről, a "nagy m űr ől" és ön maga töré
kenységéről.

De ne szaladjunk ennyire előre! Lássuk, ho
gya n épül föl ez a kötet! Talán csodálkozásra
ad ha t okot, én legalábbi s először meglepődtem

rajta, hogy az Amsterdam bille egya ránt tar tal
maz verseket és próza i szövegeket. A k ülönb ö
ző műfajú írások azo nban kapcsolatba n va nnak
egy mással, erősítik egymás t, és így hozzák létre
a kötet összefüggő szövegegészét. A kötet egy
Simo ne WeiItől szá rmazó idézett el kezdődik, és
szá mos po nton ajánlásoka t, mottókat tartalmaz.
Többek között Walter Benjam in, Borbé ly Szi
lárd , Albert Camus, Ferencz Győző, Kierk e
gaard, Mészöly Miklós és Vörös Istvá n alakja és
munkássága idéződik meg ily módon; mások
kal egy ü tt ők, illetve az ő műveik alkotják a tá
jékozódási pontokat, melyekkel, melyek köz ött
Halm ai szövegvilága kijelöli a maga helyét. De
m ctt ónak tekinthetjük a gyűjtemény első darab
ját, A Ciiel/-park című prózai szöveget is, ezt a
kissé talán túlságosan di rektre sike rü lt. de szép
írás t egy elképzelt helyről, melyet mind en bi
zon nya l a mennyországgal azo nos ítha tu nk. "A
betűk gyö ngék szó lni arról a világról" - olvas
hatjuk a nem éppen eredeti megállap ítást,
melynek a folytatása azonban már sokkal izgal
masabb : "A kép zelet pedig a betűknél is gyö n
gébb." A képzelet, az emberi elme tehát nem a
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betűk, a nyelv fölött álló: így lehetséges, hogy
az elbeszélő az írás végé n "a nyelv faku ló he
lye"-kén t határozza meg önmagát. Jó döntés
volt a kötet élére helyezn i ez t a szöveget, hiszen
a gyűjtemény két fontos alapélmé nye szólal
meg benne, a transzcendenciaigény és a nyelvi
létezés tap asztalata.

Ez a két meghatározó elem elsősorban a ver
seket tar talmazó, Rembrandt öregkora c ím ű cik
lusban válik termékeny, izga lmas ered mények
re vezető szövegalakító erővé. A kötet legjelen
tősebb része ez a ciklus: eddigi pá lyájá t tekintve
Halm ai Tam ást elsősorban költőként - és kriti
kusként - kell szá mon tart an unk. (Ezt nem
csupá n az Amsterdam blue értékeléseként mon
do m, hanem figye lembe veszem az újab b Hal
mai-költem ényeket is, melyek köz ül hárm at ki
kell emelnem: a Hieropnanidc, a Napba öltözöt/et,
a leghan gsúlyosabb an pedig A császári hírnö
köt.) A harmincnégy darabb ól álló, három ró
mai szá mma l tagolt ciklus fölépítésében nem
találtam szigorú rendező elvet. Ezt nem bírálat
ként említem, hiszen költői alka t kérdése, hogy
egy szerző feszese n komponált ciklusokban
vagy lazább an egy más mellé helyezett sz öve
gekben gondolkodi k - Halm ai láthatólag az
utóbb iak közé tart ozik, legalább is ami első kö
tetét illeti. Az első vers, a Hasonlat helye mégis
indokoltnak tetszik, hiszen ebben a "léten / kí
vül eső dolgoknak" nevet adó emberről van
szó, aki "a tükörben / csak a tükör arcá t látta",
tehát egyfaj ta költői erede tmíto szt olvasha tunk .
Ebben a darabb an megmutatkozik a Hal
mai-versek és -prózák egy ik izgalmas szöveg
formáló eljárása, a megfordítás, az újraírás, a
tükröztetés, a szövegekben rejlő k ülönb öz ö le
hetőségekkel való játék. A vers ugyanis így kez
dődik : "Mint az ember, aki / megszámlálta a
végtelent, / az tán nevet adott a léten / kívül
eső do lgok nak .. ." - hogy azután egy üres csa
var révén így fejeződjék be: "aztán a dolgok /
nevet ad tak neki, aztá n / megszámlálta a végte
len" - tud niillik az embernek, az embert.

A megford ításon, a cserén alapul a kötet leg
jobb versei közé tartozó EmlékezésgtJakorlat
(stockholmi elégia) és ]6slat (portllgál szonett) is. A
k ű lő n ős pá rve rs első darabját ide másolom:

Emle1cszel? 6 sz lesz.
Kosztolányir61besz él ün): majd,
svéd útijegyzeteit
emlékezetből id ézzük.
Rémlik, a kötetet



én felejtem otthon.
De nem lesz baj, Stockholmban
semmi sem baj. Ott
azt hiszik, lehet
élni. Hiszékeny svédek.
Akkor mi is hiszékeny
svédek leszünk. Emlékszel?
Akkor majdnem nincs
visszút.

A vers párja így kezdődik: "Megjósolom: ott jár
tunk." A jövőre emlékező és a múltat megjósoló
lírai alany az időbeliség tapasztalatával szembe
sül ezekben a szövegekben, s teszi ezt a legna
gyobb harmónia jegyében. Kosztolányi említése
nem véletlen, hiszen Most harminckét évesvagyok
című versének párhuzamos időszerkezetemin
denképpen a Halmai-vers előképei között emlí
tendő. Csak míg Kosztolányi beszélőjét az el
képzelt haldoklás távlatából szemlélt lét véges
sége és a monologikusság teszi megrendültté,
addig Halrnai "elégiájának" és "szonettjének"
derűjét a megszólított, a "te" jelenléte adja. A
szerelem és az idő összefüggését értelmezi a
ciklus egy további darabja is, a Szerelem.

Az idézett párvers nagyon kiegyensúlyozott,
dísztelen nyelven szólal meg, ereje leginkább az
áthajlásokban rejlik. Halrnai azonban más re
giszteren is nagyon biztos kézzel ír. Az (erdő)

című darab, amilyen rövid, olyan gazdag
metaforikájú szöveg: "még éjszaka van amikor
/ virradni kezd a föld alól/világosodni vak
kövekben / / de a többi már hihetetlen" - első

sorban az újholdasokéhoz lehet hasonlítani ezt
a versnyelvet. A negyedik sorról mondhatnánk,
hogy fölösleges, sőt mi több, elrontja a verset,
de úgy is értelmezhetjük, mint annak belátását,
hogy nem magától értődő az említett költői ha
gyomány folytathatósága - mint a nyelvben
való törés, törtség jeiét. Igen sűrű, feszes a
Ferencz Győzőnek ajánlott Mikor nem hiszi nyel
ve; kár, hogyacsattanószerű zárszó elrontja (és
most tényleg elrontja) ennek a szép versnek a
végét: "Ragyog a rémület: / a tárgyaké, a teste
ké, a tőrnbé, / ami az élő, mikor nem hiszi / a
túlvilág anyagtalancseréjét." Az "anyagtalan
csere" - feltételezem, hapaxról van szó - bár
mily szellemes fordulat is, a makulátlan szöveg
ben idegenül hat. Ezt az idegenséget, ennek a
nem létező szónak a jelenlétét talán olvashatjuk
úgy is, mint annak metaforáját, "mikor nem hi
szi ... rr Arra gondolok, amire írásom elején utal
tam: a transzcendenciaigényre és ennek örökös
eltávolítottságára, eltávolodására. Ha az előbbi

vers nyelvét sűrűnek neveztem, akkor nem
hagyhatom említés nélkül a kötet egyik leg
szebb darabját, az Egy japán fametszet alá címűt,
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melyből írásom címét is választottam. Ezt a
gyönyörű ekphrasziszt részletesen nem elem
zem, csak utalok az ismétlés alakzatának meste
ri használatára, és arra a kecsességre, melynek
bemutatására álljon itt az első nyolc sor: "Boká
don könnyű díszek, / bukás előtti pompa, / a
házat körbevették / hallgatag szamurájok, /
utolsó pohár bort tölt / a rettenet nyugalma, /
szemedben könnyű fények, / aranykor hagya
téka ... " De nem minden Halmai-vers ilyen jól
sikerült. Hogy hommage-verseiről szóljak, a
Petri György emlékének szóló Hősök egészen ki
váló, de a Bartókot semmiképpen sem válogat
tam volna be a kötetbe: "egy higgadtan elha
gyott ország" - ez a zsurnalisztika hangja,
melynek ilyen formában nem volna helye a köl
tészetben.

Amiképpen az első vers megválasztása na
gyon szerenesés. ugyanezt mondhatjuk el az
utolsó darabról, a Szavakról is, melyet most egé
szében ide idézek:

Hiába beszélt: csak szavakat mondott.
"Ko', mondta,
de nyelve nem forgatott követ.
"Virág", mondia,
de a hangoknak nem volt illatuk, szinuk.
"Te", mondia,
de te nem voltál ott.

Szavak voltak ott, s amire nincs szó (ezek se):
összegyűrt fények
egy tekintet októberében.

Míg az első vers a dolgok megnevezéséről,ad
dig az utolsó a megnevezés problematikus vol
táról, a jelentő és a jelentett közötti szakadásról.
a nyelv és a költészet alapvető megbízhatatlan
ságáról beszél. A szöveg tragikuma mellett jelen
van önmaga felfüggesztése, a kimondhatóság
kétségbe vonása is: "ezek se".

Ez a vers átvezet bennünket a kötet utolsó
részéhez, a Szkriptóriumhoz, annak is Szócikk
című darabjához. Halrnai jellegzetes posztmo
dern gesztussal megalkotott egy fiktív szerzőt,

Gabriele Elstert. vagyis Szarka Gabriellát. (Szar
ka Gabriella egyébként létező személy Halrnai
környezetéből.) Szócikkében, melyet például
Szabó Magda A pillanat című regényének ha
sonló "hamisítványával" állíthatunk párhuzam
ba, közli az osztrák költőnő életrajzát, így említi
azt a levelét is, melyet nem küldött el Paul
Celannak. Ugyanitt idézi Halrnai a (fiktív) kől

tőnő Worte című (fiktív) versét, majd megadja
nyersfordítását is, mely természetesen nem
más, mint a Szavak. Ez az önironikus játék sajá
tos színezetet ad a versnek. és - egy, a Remb-



randi öregkora poétikájától gyökeresen eltérő

költészetszemlélet talajáról - megerősíti a szö
vegnek a nyelv esendőségére, az irodalom fik
tív voltára vonatkozó megállapítását. Megjegy
zem, egy kritikájában Halmai az Egy utca Berlin
bennel játssza el ugyanezt a játékot. Hasonló
"remixelése" a Tübingen című próza a Tübingen
című versnek. (Elster nélkül.) A tizennégy "ha
misítványt", leginkább a posztmodern szöveg
játékok logikájára épülő rövid írásokat tartal
mazó Szkriptóriumból ki kell emelnem az Apok
rit című egymondatos, szubverzív szöveget:
"Abel már halott volt, amikor Káin rátalált." De
nem hagyhatom említés nélkül a Rezümét sem,
mely Edes Anna történetének radikális átírásá
val valójában a Kosztolányi-regény eredeti ér
telmezését adja: "Pletykák keringenek a szívte
len cselédről és legendák gazdáiról, akik egy éj
szaka, belopózván szobájába, megölik őt."

A Halmai-prózák egyik fő kérdése a hagyo
mányra vonatkozik: "Poimén atya mondta: Za
kariás atya mondta: János atya mondta: Paszkál
atya mondta: nem én mondtam" - írja az Amit
Istenen kívül mindenki tud első darabjában. Ezen
a ponton azonban szólnom kell a kötet fel
építéséről. Mint említettem, az első ciklus a ver
seket tartalmazza, az utolsó pedig a Szkriptórium.
Ezeken kívül még két nagy szövegegység talál
ható a kötetben: A felébresztett alvó és az Amster
dam blue. A felébresztett alvó két kisebb szöveg
együttest tartalmaz, a hasonló című elsőt, és az
Amit Istenen kívül mindenki tud címűt. (Egyéb
ként nem vagyok benne biztos, hogy indokol
ja-e valami a Mészölyre utaló címadást a puszta
tiszteletadáson kívül - tudniillik ő az a bizo
nyos magyar író, akiről Halmai elmeséli, hogy
fölébresztett alvónak tartotta magát.) A koanok
ból és koanszerű rövid szövegekből fölépülő

szövegfüzéreknek azok a legelevenebb pontjai,
ahol Halmai az egyes darabok újraírásával kí
sérletezik. Kiemelkedően jónak tartom az első

sorozat 50. és 51. darabját, melyek esetében
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tényleges átírásról nem beszélhetünk, hiszen
csak egy tagmondatnyi a különbség a két szö
veg között. Ezek arról szólnak, hogy megkérde
zik a mestert, mit lehet tenni "valójában a gyer
mekek szenvedése, az anyák kései magánya, a
fűszálak hajnali remegése és a vágóhidak apo
kalipszise ellen". (Kiemelés az eredetiben.) A
válasz mindkét esetben - harminchárom év
után - a következő: "Semmit." A szenvedések
kel, a szenvedőkkel való együttérzés szólal meg
abban a gesztusban, hogya szerző valójában
kétszer is kimondja ugyanazt a választ erre a
fontos kérdésre. Ugyanakkor Halmai tudja,
hogy szövege nem válhat közvetlen etikai meg
nyilatkozások terévé. A koan veszélyes műfaj,

mert bölcsessége könnyen átválthat bölcseike
déssé. Eppen ezért azok a jó Halmai-koanok,
melyekben csak távolról, közvetve található
meg valamiféle igazságra való utalás.

A koanokat követi az Amsterdam blue című

fejezet. Ennek első, címadó darabja Spinozáról
szól, anekdotikus, a koanokhoz is köthető rövid
szövegek sorozata, melyben a szerző ügyesen él
az intertextuális technikák nyújtotta lehetősé

gekkel. (Például Spinozát megteszi egy Or
kény-egyperces szereplőjévé.) Ezután egy fiktív
Kafka-levél és két fiktív Krúdy-novella követke
zik. Ezeket érzem a kötet leggyengébb írásai
nak. Különösen a Szindbád levele esetében zava
ró, hogy az elbeszélő nem teszi egészen vilá
gossá, "egyszerű" Krúdy-imitációt olvasunk-e
vagy paródiát. Ahhoz ugyanis, hogy imitáció
nak olvassuk a szöveget, túlságosan sok benne
a parodisztikus elem; ahhoz azonban, hogy pa
ródiának, túlságosan kevés.

Azonban, mint említettem, Halmai Tamást
- egyelőre - elsősorban költőként kell szá
mon tartanunk. Költőként pedig az Amsterdam
blueval igen figyelemreméltó alkotást hozott lét
re. Várjuk a folytatást! (JAK - L'Harmattan, Bu
dapest, 2005)

KRUPP JÓZSEF



SZEMLE

KENDEFFY GÁBOR: MIRE JÓ
A ROSSZ? Lactantius teológiája

A 250-ben Észak-Afrikában sz ületett, és fel
nőttként megtért Lactantius keresztény írói
munkássága gyakorlatilag arra a meghatározó
történelmi időszakra esik (Diocletianus és Cons
tantinus uralkodása, 3. század vége - 4. század
eleje), amikor a kereszténység a megtűrt, de
helytől és időtől függően üldözött vallásból
hivatalosan is elismert, sőt a császári hatalom
által támogatott vallás lett. Ebből kifolyólag
életműve a latin Nyugaton mintegy lezárja az
apologetikus (hitvédelmi) korszakot, jóllehet
azt szinte teljes egészében Keleten, Nikom édi
ában, mégpedig a legtöbb áldozatot követelő

keresztényüldözés idején alkotta meg (304 és
314-315 között) .

Kendeffy Gábor monográfiája - a rossz kér
désére, vagyis annak az isteni tervben elfoglalt
helyére és értelmére - összpontosítva, ezt az
életművet veszi górcső alá . Annak érdekében,
hogy az olvasó mind időben, mind pedig kul
túrtörténeti szempontból elhelyezhesse Lactan
tiust, munkája első fejezetében vázolja a ke
resztény szerző életét, és röviden ism erteti a
műveit. Ezt követően tér ki a dualizmusnak az
ókori gondolkodásban játszott szerepére és tör
ténetére. Ezen kitérés feltételezhető célja feltárni
Lactantius dualista (és millennarista) gondolko
dásának pogány (Platón, a sztoicizmus), illetve
keresztény (Irenaeus, Órigenész, Pszeudo-kle
mentinák) gyökereit. Ebben a kérdésben talán
érdemes lett volna sokkal nagyobb figyelmet
fordítani a Didakhéra és a Barnab ás-leoélre.

A monográfia k öz épponti ában Lactantius 
megítélésem szerint magyarul tévesen elneve
zett - Rendszeres teológiájának (Divinae Instituti
ones) az elemzése áll. Ebben a művében ugyanis
a keresztény szerző nem annyira a keresztény
tanítást fejti ki, mint inkább szintézisbe foglalja
a pogányságot és a kereszténységet - a téve
désből mintegy az igazságra próbálja vezetni az
olvasót - egy új, most már keresztény kultúra
megalapozása céljából, amely Krisztus ezeréves
birodalmában fog majd kiteljesedni; az emberi
történelem végén. Lactantius alapvető célja a
keresztény vallás értékének a bizonyítása, vála
szul a pogány értelmiség által megfogalmazott
vádakra. Ezért Istenre összpontosít, és egy
olyan istenképet jelenít meg, amely a római jog
ban jártas olvasóit a pater familias-ra emlékeztet
te: atya és úr, eltartó és ítélőbíró.
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Mindezek fényében szinte természetes, hogy
Kendeffy Gábor figyeimét a lactantiusi lsten
természete, a Gonosz Lélek teremtése (a két lé
lekről szóló tanítás), valamint a kozmológiai (az
anyag és lsten különbözősége) és az antropoló
giai (lélek és test viszon ya az emberben) dualiz
mus köti le. Ezt követően tárgyalja a szenvedé
lyek , a "két út" (a sátáni és a mennyei), illetve
az erények (például igazságosság) kérdését;
majd műve utolsó fejezetében a keresztény
szerző célközönségét igyekszik meghatározni.

A számos idézetet és gazdag szakirodalmat
felvonultató monográfia jól érzékelteti azt a ko
rabeli, Lactantius álta l felvállalt intellektuális
kihívást, amelyet a pogány értelmiség szellemi
tám ad ása jelentett az üldözött kereszténység
számára. A kötet értékét növeli a Rendszeres teo
lógia későbbi kivonatának - tu lajdo nképpeni
rövidebb újrafogalmazásának - Kendeffy Gá
bor által készített magyar fordítása. Ezt az írá
sát Lactantius a következő, ma is elgondolko
dásra késztető szavakkal zárja: "Ki-ki nevelje
lelkét igazságosságosságra, oktassa mértéktar
t ásra, szoktassa küzdelemre, eddze vitézségre,
hogy ha majd egyszer az ellenség hadat üzen, a
helyestől és a jótól semmilyen erőszak, semmi
lyen megfélemlítés vagy kínzás ne tántorithassa
el. Senki se boruljon le érzéketlen szobrok előtt,

hanem mindenki ismerje el egyenes derékkal az
egyetlen igaz Istent, szakítson az élvezetekkel,
melyek csábítása a földre taszítja a magasba
törő lelket, maradjon hű az ártatlansághoz,
használjon minél többeknek, gyűjtsön magának
jó cselekedetekkel romolhatatlan kincset, hogy
erénye jutalmaként elnyerhesse Isten ítélőszéke

előtt mind a hit koszorúját, mind a halhatatlan
ság díját. " (300.) (Kairosz , Budapest, 2006)

JAKAB AITILA

JEAN -PIERRE TORRELL: AQUINÓI
SZENT TAMÁS ÉLETE ÉS MŰVE

A skolasztika fejedelme, a középkor legna
gyobb filozófusa és teológusa, és persze a Sum
ma theologiae - elsőre ilyesmik jutnak esz ünkbe
Aquinói Szent Tamással kapcsolatban. Es ha ez
a red ukció túlsúlyos is, jól megadja azokat az
alapvető hangsúlyokat, amelyek szerint a tamá
si életműről gondolkodunk. A jelentős Tamás
kutató, Jean-Pierre Torrell (a fribourgi katolikus
egyetem tanára) nem vitatja ezeket a súlyponto
kat , ám szeretné elmélyíteni és kiszélesíteni lá-



tásmódunkat. Tágítani igyekszik mind Tamás
életéről, személyéről, mind műveiről alkotott
képünket. Célja, hogy az angyali doktor szemé
lyiségét, a teljes embert ragadja meg, és kiemel
je, hogy az elvont filozófus a lelki élet mestere is
volt egyben, teológiája a lelki életbe torkollik.
Torrell szerint sok magyarázó nagyobb gondot
fordít a logikára, mint maga Tamás és "nagy
kár (. .. ), hogy általában csak legelvontabb filo
zófiai és teológiai írásait ismerjük". A Chenu ál
tal elkezdett utat folytatja: a tudós teológust az
életkörülményeit figyelembe véve kívánja meg
érteni: a művek csak a teljes élet kontextusában
érthetők. Ugyanakkor Torrell szerint "nem ért
hetnénk meg életét anélkül, hogy ne ismernénk
műveit". Aquinói Szent Tamás élete és művei

tehát kölcsönösen értelmezik egymást, elvá
laszthatatlanok egymástól.

Tamás elvét - "nem illik az igazság hirdető

jéhez, hogy ellenőrizhetetlen mesékre veszte
gesse idejét" - Torrell is maximálisan követi:
forrásait megválogatja és értelmezi, a legenda
képző folyamatokat felismerve gyakran mí
tosztalanítja a szent alakját, ugyanakkor azzal is
tisztában van, hogy minden anekdota, legenda
mélyén ott lapul valamilyen történelmi igazság
is, a sokszor jámbornak, érzelgősnek tűnő be
számolókból és leírásokból kihámozhatók való
di tények. Nagyon gazdag és színes kép tárul
elénk a skolasztika fejedelmének személyéről:

az egyetemi tanár, a nagy teológus, a vad polé
mis ta, a néppel törődő prédikátor, a megszállott
író, a lelkes szerzetes, az ízig-vérig domonkos, a
türelmetlen, feszült, temperamentumos, ugyan
akkor önmagán uralkodni tudó és fejlődő em
ber és a szemlélődésbe merült szent. Mikor
Torrell a lelki élet mesterét állítja elénk Tamás
ban, akkor sem barokkos szentképet mutat fel,
hanem a történeti igazságok iránti hűséggel a
hús-vér ember hiteles portréját szemlélteti, aki
nek - Weisheipl szavaival - "egész életműve

- beleértve az Arisztotelész-magyarázatokat is
- természeténél fogva apostoli jellegű, és ez így
van, bármibe fogjon is". Torrell műve azt is ki
hangsúlyozza, hogya Summa theologiae bár két
ségtelenül Aquinói Szent Tamás legfontosabb, de
korántsem az egyetlen műve, sőt igazán csak a
többi írás ismeretében érthető meg. A szerző

ezért nagy figyelmet szentel az egyes művek be
mutatásának, melyeket általában párhuzamba is
állít, illetve összevet a Summa tanításával. Ezen
kívül az életrajz után Tamás műveinek rövid ka
talógusával is megörvendeztet minket: keletke
zési körülményeikkel, rövid összefoglalással, il
Ietve a kiadások és fordítások jegyzékével vo
nultatja fel az egyes írásokat.
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Torrell történetírása precíz és kristálytiszta,
és ahogya könyv hátlapján olvashatjuk, tökéle
tesen megalapozott: a mű "az Aquinói Szent
Tamás életével és munkáságával foglalkozó
tanulmányok és kutatások referenciakötete" .
Nemcsak életrajzot ír, hanem kutatástörténetet
is felvázol. Nagy figyelmet fordít az évszámok,
helyszínek pontos feltérképezésére, bemutatja a
tudományos polémiákat, a különböző kutatók
álláspontjait, a problémára vonatkozó tanulmá
nyok megadásával, bemutatja a művek keletke
zéstörténetének filológiai kutatástörténetét a
legújabb eredményekig. Legfontosabb hivatko
zási pontjai: Gauthier, Weisheipl, Dondaine és
Mandonnet. Tamás szerint a bölcsesség kutatá
sa, szemlélése (studium) két szempontból is ha
sonlít a játékhoz: egyrészt mert "élvezetet okoz",
másrészt pedig mert "önmagában találja meg
célját". Torrell történeti kutatása is "játékos" ko
moly játékába pedig olvasóit is bevonja; bemu
tatja, hogyan alakul a tudományos kutatás, tiszta
következtetéseiből megláthatjuk, miként kőzelít

hetünk egyre inkább az objektív igazságokhoz.
Olykor viszont félreteszi kutatóit és évszámait, s
nagyobb teret enged saját - lendületes és magá
val ragadó - hangjának. A fénypont azonban
mindig az, mikor a konferanszié félreáll, a kép
zeletbeli függönyök elgördülnek és megszólal az
angyali doktor ebben az angyali könyvben.
(Ford. Kovács Zsolt; Osiris, Budapest, 2007)

BORBÁS PÉTER

PUSKELY MÁRIA: ÁRPÁD-HÁZI
SZENT ERZSÉBET

Minket, magyarokat, világszerte három Árpád
nembeli szentről, Szent Istvánról, Szent Lászlóról,
valamint II. András és meráni Gertrudis kereken
800 éve született leányáról, Árpád-házi Nagy
Szent Erzsébetről szoktak azonosítani. A mind
össze 24 évet élt Erzsébet a sugárzó hitvesi, anyai
és szolgáló szeretet ragyogó példájaként ismert
nemcsak a Kárpát-medencében, hanem Itáliától
Eszak- és Dél-Amerikáig, Esztországtól az afrikai
Togóig, Hispániától Indiáig és Ausztráliáig.

A magyar és nemzetközi jubileumi év alk~\l

mából jelentette meg a Kairosz Kiadó az Ar
pád-házi Szent Erzsébet című pompás kiállítású
könyvet. A szerző, mellőzve a később megjele
nő legendás elemeket, 13. századi, 1232 és 1236
között keletkezett hiteles dokumentumok alap
ján rajzol történeti portrét Erzsébetről, népes
családjáról és leszármazottjairól. A tiszteletét
őrző magyar hagyományt néhány közép- és
kora újkori irodalmi szöveg idézi fel, illetve
részletes történeti kronológia, valamint össze-



foglaló genealógiai táblázat segíti az olvasót a
13. századi Európa politikai, egyháztörténeti és
szellemi összefüggéseinek áttekintésében.

A kötet 65 színes képpel illusztrálja Szent Er
zsébet közel nyolc évszázados kultuszának vi
lágméretű terjedését. Az összeállítás művészeti

tanácsadójának igényes feladatát Prokopp Má
ria, az ELTE professzora látta el. (Kairosz, Buda
pest, 2007)

FEHÉRIMRE

KODOLÁNYI GYULA: A HULLÁM
TARAJA

A nemzedék, amelyhez Kodolányi Gyula is tar
tozik, gimnazistaként élte át az 1956-os forrada
lom lázas napjait, pályakezdésük idején a Ká
dár-rendszer kétarcú politikájának negatív s
olykor pozitív jellegzetességeit élték át, s szelle
mi fejlődésüket jótékonyan befolyásolta, hogy
fel-felnyíltak az addig szigorúan leeresztett so
rompók, megismerhették a nyugati kultúra fon
tosabb irányzatait és alkotásait. Megrontásukra
különféle kísérletek történtek, megpróbálták be
szervezni őket - voltak, akiket sikerült -, de a
fogékony és kísérletező szellem szabadságra
való törekvését mégsem gátolhatták meg telje
sen. Epp e szellemiség ösztönzésére vált e nem
zedék a rendszerváltás mozgatójává (és elöké
szítőjévé), majd megcsalatottjává, hisz nem
olyannak hitték, amelyen az elmúlt több mint
tizenöt esztendő során lett, s Kodolányi Gyula
számára különösen fájdalmas lehetett az a felis
merés, hogy Antall József halálát követően az er
kölcs és higgadtság kiveszett a politikából.

Tapasztalatait módja volt összevetnie a nem
zetközi trenddel. Költői és gondolkodói fejlődé

sére óriási hatást tettek a modern amerikai és eu
rőpai lírikusok és a modernizmus bölcselete.
Atélte, hogy Amerika "nagy ideje" válságba for
dult, de látta és látja azt is, hogy e válságnak po
zitív következményei is lehetnek, így például új
közösségi formák és célkitűzések megjelenése
(közéjük sorolja a II. Vatikán zsinatok megújító
egyházképét is). Sokan a modernség utóvédhar
cának tekintik ezt a korszakot. amelyet posztmo
dernnek is neveznek, érdemes azonban ezzel a
fogalommal Kodolányi Gyula álláspontját szem
besítenünk: " ... a posztmodern kifejezést megal
kotója, Charles Olson, az amerikai költő és gon
dolkodó éppen arra a korszakra értette, ami
majd ezután fog eljönni - egy átláthatóbb, köz
vetlenebb világ, amelyik gyökereket keres az ar
chaikushoz és az emberiség nagy hagyományai
hoz. Az emberi testhez és pszichéhez. mint az
általunk megismert és élhető valósághoz." Amit
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tehát ma posztmodernnek nevezünk, nem az,
"talán csak az ökologikus szemlélet az."

Fontos olvasmánya volt Kodolányi Gyulá
nak (is) Francis Fukuyama A nagy szétbomlás
című elemzése, amely voltaképp a sokat emle
getett hatvanas évek kór- és kortörténete. Fuku
yama a modernség három hullámát különböz
tette meg, a romlás tetőpontját 1992-re tette,
kezdetét pedig a 19. század végén érzékelte, a
relativizmus felbukkanásának korára, amikor
Nietzsche és William James erősen befolyásolta
az értelmiségi gondolkodást. Az ipari társada
lomba történő robbanásszerűátmenetet lefékez
te az első világháború, majd a gazdasági világ
válság, de energiáit nem semmisítette meg,
azok a '60-as években felrobbantották a szilárd
nak látszó erkölcsiséget s annak intézményeit.

E szétbomlás jeleit Kodolányi Gyula a '60-as
évek magyar valóságával szembesíti. Ennek
válsága súlyosabb volt, mint a Fukuyama által
megjelenített, hiszen "a forradalom leverésének
traumája hirtelen felnyitotta a gátat a fogyasztói
pótfelszabadulás erői előtt - onnan süvít be a
fogyasztói szimbólumok kultusza a hatvanas
évek elején, ahonnan 1956-ban a politikai és
személyes szabadság friss szelének kellett volna
reményeink szerint megérkeznie" .

Kodolányi Gyula természetesen nem min
denben ért egyet Fukuyama elemzéseivel. Szá
mára is a legizgalmasabb kérdés, vajon a hazai
történések szinkronban vannak-e az amerikai
tudós meglátásaival, netán fáziskülönbség mu
tatkozik-e a közép-kelet-európai országok és a
nyugatiak fejlődéseközött. A magam fajta dilet
táns úgy érzékeli, hogya rendszerváltással a
személyes szabadság sem valósult meg teljesen,
a fogyasztói szimbólumok kultusza pedig vál
tozatlanul meghatározója életünknek. A kibon
takozás egyik esélyét épp az archaikus értékek
újra felfedezése adná. A feltételes mód haszná
lata azért indokolt, mert például a népi iroda
lom ugyanolyan válságát éli, mint a kultúra
egyéb ágai. Jogosan veti fel a kérdést Kodolányi
Gyula: mi lett a sorsa Kodály elképzeléseinek,
hová lett az "éneklő Magyarország"?

Fukuyamával a tudósnak egy új típusa jelent
meg, aki nem elmélyült kutatómunkájával, ha
nem gyors, a korszellemnek megfelelőmeglátá
saival keltett osztatlan figyelmet. Közvetve
ugyan, de a médiumokhoz történő alkalmazko
dása azok felelősségénekproblémáját is felveti.
Egyrészt a közvélemény formálása terén, más
részt abban a vonatkozásban, miként teszi ezt.
Aligha véletlen, hogy tanulmányaiban Kodolá
nyi Gyula újra meg újra felveti a kifejező, pon
tos nyelvhasználat követelményét, s ebben is
Bartók és Kodály példájára hivatkozik, más-



részt míni-esszéiben a művészi nyelvhasználat
igényes emelkedett megvalósításával ragadja
meg az olvasót.

Végezetül érdekes szembesülnünk a globa
lizációval kapcsolatos gondolataival. A globali
záció nem azonos az európai integrációval,
hangsúlyozza. Az európai integráció során meg
erősödött a nemzetek kulturális azonossága:
"Nyugat-Európában mindenki ráébredt arra az
egyszerű igazságra, hogy nem az országhatár
adja egy nemzet valódi önazonosságát, hanem
a virágzó helyi kultúra", amelyet az újonnan
alakuló lokális szervezetek és mozgalmak tesz
nek igazán hatékonnyá. Mindez döntően fontos
lehet a jövő értékteremtésében, s ezért is ag
gasztó, hogya televízió különböző csatornáit
amerikai filmek és dél-amerikai szappanoperák
árasztják el, s a hazai produkciók előállítására

mind kevesebb pénzt juttatnak az illetékesek.
Hosszan lehetne még szólni e kötet írásairól.

Szinte mindegyik megvilágítja korunk történe
tének legfontosabb eseményeit és összefüggése
it, s emellett - ez talán még fontosabb 
megnövekedett felelősségünkreés küldetésünk
re ébresztenek. (Nap Kiadó, Budapest, 2006)

RÓNAY LÁSZLÓ

PÉTERI PÁL: ELMÉLKEDÉSEK AZ
EGYHÁZI ÉVRE

A bibliai szövegek értelmezése több tudomány
ág közös feladata. Dr. Péteri Pál könyvsorozata
a szentírási szövegmagyarázat teológiai ágának
praktikus vonulatához kapcsolható,amennyi
ben a szerző homíliáit - a vasárnapi szentmi
séken felolvasott bibliai szövegrészeket magya
rázó prédikációit - gyűjti egybe. Az egyházi
évet átfogó könyvsorozat első három kötete a
kereszténység fő ünnepeinek megéléséhez, va
lamint az ünnepet megelőzővárakozás hasznos
kitöltéséhez ad lelki útmutatót. A címválasztás
nagyon találó, hiszen a lelkigyakorlatos szőve

gek sajátosságait idéző gondolatébresztő írások
nem csupán az elhangzott szentbeszédek írott
változatai, hanem a keresztény élet egészét átfo
gó dogmatikai és erkölcstani tanítások is.

Az első kötet (Minden ember meglátja az üd
vösséget> az adventi és karácsonyi időszak meg
élésében segít, és advent első vasárnapjától víz
kereszt ünnepéig kíséri el az olvasót. Az
ünnepkör központi gondolata a várakozás és a
beteljesedés, amit az adventi vasárnapokon el
hangzó bibliai szövegek igen sokrétűen készíte
nek elő. Az egyházi év kezdete és a polgári év
vége egyaránt a várakozással szorosan össze
függő idó'beliség problémájára irányítja figyel-
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münket. "Az újszövetségi Szentírás eredeti gö
rög szövegében két szót találunk, amely egy
aránt az időt jelenti. Az egyik szó a kronosz, a
másik a kairosz. Mindkét szót időnek fordítjuk,
pedig jelentésük lényegesen különbözik. A
kronosz a tőlünk függetlenül hömpölygő idő,

amiben minden esemény történik. Ezzel szem
ben a kairosz a személyes, engem illető, általam
felhasználható idő." Az adventi időszakgazdag
gondolati tartalma abban is segít, hogya höm
pölygő időfolyamot hogyan tudjuk személye
sen megélt, saját idővé alakítani. Ennek egyik
alapja az adventi készülettől elválaszthatatlan
bűnbánat - életünk és gondolkodásunk gyöke
res átalakítása - amit a Szentírás a virrasztás és
készenlét fogalmával kapcsol össze. A várako
zásba belefáradt ószövetségi népnek Isten a
próféták szava által vigasztalást nyújtott, ami a
mai ember számára is aktuális üzenet, hiszen a
szerző meglátása szerint "igazi vigaszra az szo
rul, aki átéli az emberi lét alapvető problémáit:
a bűnt, és a bűnből fakadó lét kilátástalansá
gát." A evangéliumi kinyilatkoztatás értelmé
ben azonban az ember nem kárhozatra, hanem
üdvösségre teremtetett - ez karácsony ünne
pének legfontosabb üzenete és örömteli ígérete.

A könyvsorozat második és harmadik köte
tében (Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük; Való
ban feltámadt) a szerző a nagyböjt első vasárnap
jától pünkösdvasárnapig elhangzó szentírási
szövegek kapcsán elmélkedik a kereszténység
legnagyobb misztériumáról, Krisztus haláláról
és feltámadásáról. A két kötet beszédei szoros
egységet alkotnak, mivel a szenvedés és a meg
dicsőülés kizárólag egymás fényében értelmez
hető. Az elmélkedéseket olvasva világossá vá
lik, hogya kereszténység még ma is az öröm
vallása. "Ebből fakad minden Krisztus-hívőem
ber legfőbb kötelessége. A kegyelemmel együtt
működve élnünk kell Isten gyermekeinek bol
dog életét. (... ) Napjainkban, amikor annyi az
elkeseredett ember, nekünk kell a világba belesu
gároznunk az örömet, hogy Krisztus feltámadt."
A szerző megvilágító szövegértelmezései és taní
tásai minden hívő embemek segítségére lehet
nek a kereszténység alapját képező örömhír tu
datosabb megélésében, a nem hívőknek pedig
betekintést nyújthat a kinyilatkoztatáson nyug
vó keresztény életbe.

A sorozat befejező részeinek megjelenése 
melyek az évközi vasárnapok és ünnepek be
szédeit, valamint a hétköznapokon ünnepelt
szentekhez kapcsolódó elmélkedéseket adják
közre - még ebben az évben várható. (Szent
Gellért Kiadó, Budapest, 2007)

ÉRFALVY LÍVIA



12. évfolyam VIGILIA

SOMMA/RE

Religion - Art

Szeptember

KÁLMÁN JÓZSEF VOLTER:

ALOIS M.HAAS:

HENRIETT SISKA:

TIBOR GÖRFÖL:

ÁKos t..AZAA KOVÁCS:

ÁKOS CSEKE:

•
INHALT

Lettre de Saint Ignace d'Antioche aux musiciens chrétiens
Mystique et litterature
La religion fl l'époque baroque et baroque tardif
Littérature et christianisme
L'art en tant que communication religieuse
Est-ce que la beauté est un transcendantal dans la philosophie
scholastique?
Entretien avec György Bodnár

Religion - Kunst

KÁLMÁN JÓZSEF VOLTER:

ALOIS M. HAAS:

HENRIETT SISKA:

TIBOR GÖRFÖL:

ÁKOS t..AZAA KOVÁCS:

ÁKOS CSEKE:

•

Sankt Ignatius von Antiochien's Brief zu den christlichen Musikem
Mystik und Literatur

. Religion in der Kunst des Hoch- und Spatbarocks
Literatur und Christentum
Die Kunst als religiöse Kommunikation
Ob das Schöne in der scholastischen Philosophie Transzendentale ist?
Cesprach mit György Bodnár

CONTENTS

Religio" - Art

KÁLMÁN JÓZSEF VOLTER:

ALOIS M. HAAS:

HENRIETT SISKA:

TIBOR GÖRFÖL:

ÁKOS lÁl.ÁR KOVÁCS:

ÁKOS CSEKE:

•

Letter of St. Ignace of Antioch to Christian Musicians
Mysticism and Literature
Religion in the Art of Mature and Late Baroque Art
Literature and Christianity
Art as Religious Communication
Is Beauty really Transcendental in Scholastic Philosophy?
Interview with György Bodnár

F őszerkesztő ésfelelós kiadó: LUKÁCS LÁSZLÓ
Munkatársak: BENDE JÓZSEF, DEÁK VIKTÓRIA HEDVIG, HAFNER ZOLTÁN, t..AZAA KOVÁCS ÁKOS, pusKÁsATTILA
Szerkesztóbizollság: HORKAY HÖRCHER FERENC, KALÁsz MÁRTON, KENYERES ZOLTÁN,
KISS SZEMÁN RÓBERT, POMOGÁTS BÉLA, RÓNAY LÁSZLÓ, SZÖRÉNYI LÁSZLÓ
Szerkesztóségi titkár és t ördel ő : KÁLMÁN ZOLTÁNNÉ
Indexszám: 25921 HU ISSN 0042-6024; Nyomás: Veszprémi Nyomda Zrt, Felelós vezetó: Fekete István vezérigazgató
Szerkesztóség ésKiadóhivatal: Budapest,V., Piarista köz, 1. IV. em. 420. Telefon: 317-7246; 486-4443; Fax: 486-4444. Postacím: 1364
Budapest.PI.48. Internetelm:hllp:/iIwffl.vigilia.hu;E-maiicím:vigilia@vigilia.hu.Elófizetés, egyházi éstemplomiárusltás:VigiliaKiadóhi·
vatala.Te~eszti aMagyar Posta Rt.Hírlap Üzletág,aMagyar Lapterjeszt ő Rt. ésalternatív terjeszt ők, AVigiliacsekkszámla száma:OTP.
VII. ker. 11707024-20373432. Elófizetési dij: 2007. évre 3.240,- Ft, fél évre 1.620,- Ft, negyed évre 810,- Ft. Elófizethetó külfóldón a
KKV-nál (H-1389 Budapest, POB 149.).Ara: 55,- USD vagy ennek megfeleló más pénznem/év.
SZERKESZTÖSÉGI FOGADÓÓRA:KEDD,CSÜTÖRTÖK 1(}-14 ÓRA. KÉZIRATOKAT NEM ÖRZÜNK MEG ÉS NEM KÜLDÜNK VISSZA.




	Cím
	Tartalom
	Lukács László: Hangzavar vagy új harmóniák?
	Volter Kálmán József: Szent Ignác levele a keresztény muzsikusokhoz 
	Alois M. Haas: Misztika és irodalom
	Eckhart mester
	Siska Henriett: A vallás az érett és a kései barokk művészetében
	Görföl Tibor: Irodalom és kereszténység 
	Lázár Kovács Ákos: Nyitva hagyott ég. Művészet mint vallásos kommunikáció
	Vasadi Péter: Két új mondat Pascalról 
	Szakolczay Lajos: Jelentés a völgyből. Egy költészet kilátója: Áprily Lajos Visegrád-szerelme
	Nagy Farkas Dudás Erika: Elfogyott napok (részlet)
	Zsoldos Imre versei
	Furcsa forgatag 
	Szivemben hordozlak 
	Beszédes hallgatás 

	Halmai Tamás: Mérték, művészet, szenvedély. Imre Flóra Allegória című verséről
	A Vigilia beszélgetése
	Finta Gábor – Szénási Zoltán: Bodnár Györggyel (II. rész)

	Mai meditációk
	Cseke Ákos: Vajon transzcendentálé-e a szép a skolasztikus bölcseletben?

	Dokumentum
	Somorjai Ádám: Egy elfeledett Mindszenty-Zágon Pro Memoria

	Kritika
	Krupp József: „Aranykor hagyatéka”. Halmai Tamás: Amsterdam blue

	Szemle
	Jakab Attila: Kendeffy Gábor: Mire jó a rossz? Lactantius teológiája
	Borbás Péter: Jean-Pierre Torrell: Aquinói Szent Tamás élete és műve
	Fehér Imre: Puskely Mária: Árpád-házi Szent Erzsébet
	Rónay László: Kodolányi Gyula: A hullám taraja
	Érfalvy Lívia: Péteri Pál: Elmélkedések az egyházi évre

	Sommaire, Inhalt, Contents

