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LUKÁCS LÁSZLÓ Fényedre vágyam
Tíz évvel ezelőtt halt meg Kalkuttai Teréz Anya, akit már életében
szentként tisztelt a világ. Ő volt "a 20. század lelkiismerete", "a vi
lág leghatalmasabb asszonya", "a szegények angyala". Neve még
sem elsősorban emiatt került most az újságok címoldalára, hanem
egy most megjelent könyv miatt, amelynek címe: Jöjj, légy a világos
ságom: a Kalkuttai Szent bizalmas írásai. Teréz anya szerzőtársa P.
Brian, aki 1977-ben ismerkedett meg vele, és akivel húsz éven át
rendszeres levelezést folytatott. Brian, aki 1984-ben az elsők között
lépett be a Szeretet Misszionáriusai Szerzet papi közösségébe, most
közzé tette Teréz anya bizalmas följegyzéseit és hozzá írt leveleit.

A világszenzációt az váltotta ki, hogyalevelekből kiderül:
akit a törhetetlen hit, a megnemalkuvó felebaráti szeretet szent
jeként ismertünk, az évtizedeken át a hit sötétjében tapogatózott,
küzdve az elhagyatottság szorongatásával. "Amikor megpróbá
lom gondolataimat az ég felé emelni, akkor olyan félelmes üres
séget élek át, hogy ezek a gondolatok éles késként visszatérnek,
és lelkem legmélyét sebzik fel" - írja. A hitével tudta, hogy Is
ten a szeretet - de ő maga belülről csak sötétséget és ürességet
érzett imádság közben. Tudta, hogy Isten szereti, titokban mégis
arról panaszkodik, hogy a lelke jégtömbbé fagyott. Hívőknek és
nem hívőknek sokszor és sokat beszélt Istenről és Isten művéről,

hogy bátorítsa, lelkesítse, erősítse őket. De gyóntatójának meg
vallja: "Én azonban mindebből semmit sem érzek. Bennem min
den sötét, és úgy érzem, hogy teljesen el vagyok vágva Istentől."

A könyvből olyasvalakit ismerünk meg, aki egész erejével vá
gyódott az Istennel való misztikus egységre - és annál fájdal
masabban tapasztalta meg Isten távollétének élményét. Egyeseket
talán csalódás tölt el ennek hallatán: önbecsapásnak, szemfény
vesztésnek tartják mindazt, amit Teréz anya másoknak mondott.
Valójában azonban sokkal közelebb kerül hozzánk alakja. Ember
közelivé válik az ő életszentsége és magának a hitnek az útja, hi
szen a legnagyobb misztikus szentek életéből ismerős a "lélek sö
tét éjszakája", a lelki szárazság élménye.

Teréz anya valóban "a szegények legszegényebbjeivel" vállalt
sorsközösséget. Az összes szegényekkel: nemcsak a haldoklókat, az
elhagyottakat, a nincsteleneket, a nyomomegyedek lakóit vette körül
gondoskodó szeretetével. Hanem egész lelkéből azonosult mind
azokkal, akik hiába vágynak szeretetre és megértésre, akik értel
metlennek látják életüket, mert hiába keresik a boldogságot és a
békét. Teréz anya életének legbenső titka tárult most fel: éppen Is
ten jelenlétének vigaszától és örömétől megfosztva vállalt szolidari
tást mindazokkal, akik maguk eltávolodtak Istentől, aki a Szeretet.
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A jeruzsálemi és
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(Ford. Nemes Krisztina.)

Kairosz Kiadó,
Budapest, 2003, 298.

Szent Jeromos
és a Szentföld
A "szent hely" keresztény fogalma a konstantini fordulatot követő

en alakult ki a 4. században.' Míg a Szentírást spirituális értelemben
magyarázó 'régi' keresztények még a gondolatát is elutasították an
nak, hogy az isteni erő megnyilvánulását a föld egy meghatározott
pontjához kössék, az új nemzedék lelkesen népszerűsítette a keresz
ténység "szent földrajzát't.' A latin kereszténységben a "szent hely"
fogalmát Szent Jeromos (345?-420) dolgozta ki szentéletrajzaiban és
leveleiben, aki maga is a Szentföldön telepedett le.3 Nézeteit azon
ban feltűnőenváltogatta a "szent helyről": hol kijelenti, hogy Krisz
tus követése csak a Szentföldön lehetséges, hol pedig leszögezi,
hogy nem kell Palesztinába mennie annak, aki igazi keresztényként
akar élni. Írásomban arra mutatok rá, hogy Jeromosnak a "szent
helyró1" vallott felfogását egyfelől az órigenista vita, másfelől a te
hetős magánpatrónusokhoz fűződő viszonya befolyásolta.

"Ha tökéletes akarsz lenni ... "

Jeromos 385-ben költözött Rómából Betlehembe, ahová nemsokára
Paula is követte. Miután beutazták Palesztinát és Egyiptomot, s
megtekintették a Szentföld biblikus látnivalóit, Jézus születésének
helyén állapodtak meg, ahol két kolostort alapítottak. Nem ők vol
tak az első latin telepesek Palesztinában: a Jeromos által kezdetben
olyannyira csodált gazdag szenátori örökösnő, Melania már
373-ban végigjárta a Szentföldet, majd 378-ban Jeruzsálemben az
Olajfák hegyén alapított egy apáca- és egy férfikolostort Rufinusz
szal, Jeromos legjobb barátjával együtt.

A jeruzsálemi és a betlehemi latin kolostorok közti kezdeti jó
viszony csakhamar feszültté vált, amiben nem kis szerepet ját
szott a pénz. Melania ugyanis nem mondott le vagyonáról, ami
kor a szerzetesi életformát választotta, hanem megtartotta jöve
delmét, és ebből évtizedeken át bőkezűen jótékonykodott." A
durva szerzetesi daróc tehát valójában hatalmas magánpatrónust
takart, aki jól irányzott alamizsnálkodásával sok mindent elért.
Ilyen jótevőre vágyott minden egyház. Nem csoda, hogy Mela
nia (és Rufinus) óriási tiszteletnek örvendett Jeruzsálemben, ami
"a féltékeny Jeromosnak borzolta az idegeit"."

A korai szerzetességben a vagyonról való teljes lemondás a ke
resztény tökéletesedés felé vezető út hangsúlyozott követelménye
volt. Alexandriai Szerit Athanasziosz nem véletlenül emeli ki, hogy
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6Mt 19,21.
Szent Athanasziosz:
Szent Antal élete 2.
ln: A III-IV század
szentjei. Budapest,

1999.

1Jeromos: Ep. 41, 42.
(Ford. Takács László.)

ln: Szent Jeromos:
Levelek. Szenzár,

Budapest, 2005.

Blesilla, Melania és
Paula esete

8Ez már a neoplatonikus
filozófusnak,

Plótinosznak is sikerült,
lásd Porphüriosz:

Vita Plotini 7.

9Ep. 39, 7.

lOPalladius: Historia
lausiaca 54, 3.

"J, Curran: Jerome and
the Sham Christíans of

Rome. Journal of
Ecclesiastical History 48

(1997),213-229.

12Ep. 108, 6.

13Ep. 108, 15.

az egyiptomi szerzetesség atyja, Antal a gazdag ifjúról szóló evan
géliumi történetet hallatán tért meg az aszkézishez: "Ha tökéletes
akarsz lenni, add el, amid van, az árát oszd szét a szegények kö
zött, így kincsed lesz a mennyben. Aztán gyere és kövess engem''"

Forrásaink szerint az első szerzetesek gazdag és előkelő társa
dalmi rétegekből kerültek ki. Ne feledjük azonban, hogy forrása
ink programművek, melyekben az aszkézis szószólói hirdetik
nézeteiket és alakítják ki a lemondás retorikáját. A világból való
kivonulás, a földi javak elvetése a Krisztus-követés és a szerze
tesség elsődleges követelménye, ám a lemondásnak akkor van
értelme, ha van miről lemondani. Ezt az aszkéta eszmény első

hirdetői is átlátták. Jeromos és a szenátori villák kapuin kopog
tató vándorevangelisták/ a vagyonos arisztokratákat célozták
meg, buzdítva őket, hogy ne csak társadalmi státuszukkal tűnje

nek ki, hanem a keresztény tökéletességben is, majd miután az
arisztokratákat megnyerték az aszkézisnek, példaképül állították
őket a keresztény hívek elé.

Ám amilyen könnyű volt meggyőzni az előkelőket a szerzete
si életforma magasabbrendúségéröl," olyan nehéz volt rávenni
őket arra, hogy vagyonukat ne rokonaikra, hanem a szegényekre
(azaz az egyházra) hagyják. Amikor Jeromos megpróbálta rábe
szélni Paula lányát, Blesi1lát, hogy örökségét jótékony célra for
dítsa, és ezáltal már itt a földön biztosítsa, hogy halála után
azonnal a mennyországba jut, kitört a családi vihar. Hiába men
tegetőzött később Jeromos: "intettem, buzdítottam, azért vállal
tam rokonai méltatlankodását, hogy üdvösségre jusson"," Blesilla
vagyona rokonaira szállt. A gazdag arisztokraták az aszkézishez
való megtérésükkor családjuk javára mondtak le vagyonukról:
amikor Melania szerzetesként Palesztinába vonult, Róma város
prefektusát bízta meg birtokai igazgatásával és azzal, hogy gon
dot viseljen fiára, Valerius Publicolára: részesítse kitűnő nevelte
tésben, ala~ozza meg fényes világi karrierjét, és megfelelően há
zasítsa ki. l A szigorú szerzetesi életet élő Melania fejében meg
sem fordult, hogy fiának is le kellene mondania a világról. Még
Paula sem fogadta meg lobbanékony lelkivezetője tanácsait,
hogy jövedelmét teljes egészében a szegényeknek juttassa, ha
nem pontosan azt tette, amiért Jeromos oly vitriolos gúnnyal bí
rált másokat:" "Elutazása előtt önmagát e földön kifosztva, min
dent megadott gyermekeínek.v'? Paula kiadta gyermekei részét a
családi vagyonból, és csak saját örökségét fordította alamizsnál
kodásra és kolostoralapításra. Jeromos világosan fogalmaz: ez a
pénz semmire sem volt elég. A betlehemi kolostor eladósodott:
"A család dolgában én azt kívántam, lenne óvatosabb, ő azon
ban lángoló hitében egész lelkével az Üdvözítővel egyesült, lé
lekben szegényen követte a szegény Urat, visszaadván neki,
amit kapott, érte valóban szegény lett. Mert vé~ül is elérte, ami
re vágyódott, lányát nagy adósságban hagyta." 3
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A kolostorok
fenntartása

14Ep. 125, 18.

A kolostorok ellátottsága és felszereltsége, akárcsak a mai ma
gánalapítványok esetében, dotációjuk nagyságától függött. Jeromos
és Paula betlehemi alapítványai nem versenyezhettek a náluk sok
szorta gazdagabb Melania kolostoraival. Jeromos azért emlegeti
epésen, hogy Rufinust "jól kibélelték pénzzel" (bene nummatust."
mert noha a szerzetesek lemondtak a világról és a vagyonról, a
pénz továbbra is foglalkoztatta őket, hiszen kolostoraik fenntartásá
ról gondoskodniuk kellett. Minél nagyobb volt az alaptőke, annál
olajozottabban ment a szerzetesi élet, mert elegendő jövedelem állt
rendelkezésre a monasztikus fogadalomhoz nélkülözhetetlen dol
gok biztosítására: a Szentírás kódexeinek vagy zsoltároskönyvek
beszerzésére és másolására, a betegek és a szegények ellátására, a
vendégek fogadására stb. Az, hogy Jeromos és Paula kolostorai
szerényebb dotációban részesültek, mint Melania alapításai, azt je
lentette, hogy társadalmi súlyuk is sokkal kisebb volt.

Tehetős támogatók

Jeromos kezdettől fogva iparkodott befolyásos támogatókra és ta
nítványokra szert tenni. A loca sancta dicsérete nem független e tö
rekvéstől: Jeromos annál inkább magasztalja a Szentföld spirituális
jótéteményeit, minél inkább igyekszik megnyerni reménybeli
szponzorait. 386-ban római aszkéta barátnőjének, a kitűnő hebra
ista Marcellának számol be bámulatos szentföldi élményeiről, és
minden ékesszólását latba veti, hogy rábeszélje, hagyja ott 'Babi
lont' és jöjjön Betlehembe: "Olvasd el János Jelenéseit, hogy mit
énekel a bíborba öltözött asszonyról C.. ), s hogy mit a hét hegyről,
a sok vízről és a Babilonból való távozásról C..). Ó, mikor jön majd
el az idő, amikor lihegve hozza egy utas a hírt, hogy Marcellánk
Palestina partjaira vetődött C..) Eljön-e hát a nap, amikor együtt

15Ep. 46.12,13. léphetünk be a Megváltó barlangjába, az Úr sírjánál sírhatunk nő
vérünkkel, zokoghatunk anyánkkal?,,15

Marcella és Jeromos Marcella, a gazdag szenátori örökösnő áttelepülése nagymér-
tékben növelte volna a betlehemi kolostorok tekintélyét - és
minden bizonnyal bevételét is. Jeromos nem győzi sorolni a pél
dákat, hogy bizonyítsa: csak a Szentföldön lehet részesülni az is
teni kegyelemben: "Hosszú lenne az Úr mennybemenetelétől

egészen a jelen napig minden egyes nemzedéken át felsorolni,
hogy hány püspök, hány vértanú és az egyházi tudományokban
tudós férfiú jött Jeruzsálembe, aki úgy vélte, hogy nem elég val
lásos, nem elég bölcs, s hogy - mint mondják - nem lesz
mindaddig övé az erények legnagyobbja, míg nem imádja Krisz
tust azokon a helyeken, melyeken először ragyogott fel a keresz-

16Ep. 46, 9. ten az őrőmhír.t"

A betlehemi remete ügyes pszichológusként társadalmi érve
ket is felhoz annak bizonyítására, hogy az isteni kegyelem kiára
dása nagyobb a Szentföldön, mint másutt: "Nem azért mondjuk,
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17Ep. 46, 10.

18Marcella Róma 410-es
gót ostroma során halt

meg: Ep. 127.

19Ep. 46, 6.

Jeromos levele
Paulinusnak

20D. E. Troul: Paulinus
of Nola. Life,

Letters and Poems.
Berkeley, 1999.

21Ausonius: Ep. 24,108:
Paulini regna.

22Jeromos: Ep. 53.

23Ep. 53, 3.

24Ep. 53, 3.

25Ep. 53, 10.

A "szent hely" és a
mennyek királysága

mert tagadjuk, hogy Isten országa köztünk van, s hogy más vi
dékeken is élnek szentéletű emberek, hanem hogy főképp azt
hangsúlyozzuk, hogi akik a földkerekségen az elsők, egyként
ide gyűlnek össze.")

Mindhiába. Az órigenista, allegorikus írásmagyarázathoz ra
gaszkodó 'konzervatív' Marcellát nem tudja meggyóznir" "De
azt mondod: miképpen értelmezzük János Jelenéseinek szavait: és
megöli őket - kétségtelenül a prófétákra gondol - a mélység
ből fölbukkanó vadállat. Holttestük a nagy város utcáján fog he
verni, ez szellemi értelemben Szodoma és Egyiptom, ahol Uru
kat is keresztre feszítették. Mert ha - folytatod - a nagy város,
ahol az Urat keresztre feszítették, szellemi értelemben Szodoma
és Egyiptom, akkor Jeruzsálem Szodoma és Egyiptom, ahol az
Urat keresztre feszítették.T"

Marcella Rómában maradt, de Jeromos nem csüggedt. Máso
kat igyekezett megnyerni a szentföldi utazásnak. 394-ben Gallia
leggazdagabb szenátori családjának egyetlen örököse, a poéta és
államférfi Pontius Meropius Paulinus fordult levélben Jeromos
hoz. 20 Paulinus birtokai Bordeaux-tól Barcelonáig terjedtek: egy
kori tanára, a császárok későbbi nevelője, a költő Ausonius nemes
egyszerűséggel "Paulinus királyságainak" nevezte e latifundiumo
kat." Jeromos válaszleveléből kiderül, hogy Paulinus szentírási
kérdésekkel ostromolta.f A betlehemi remete úgy érezte, eljött az
ő ideje. Görög- és hébertudásával henceg, felvillantja a Biblia ér
telmezésének fortélya it, egyetlen levélben a teljes Szentírás magya
rázatára vállalkozik, csakhogy bizonyítsa: ő az, akire Paulinusnak
szüksége van: "Nem azért mondom ezt, mintha lenne bennem
valami olyasmi, amit megtanulhatsz vagy meg akarsz tanulni, ha
nem mert égő tudásvágyad nélkülünk is dicséretet érdemel.,,23

Hatásos példákkal igazolja, hogya Szentírás tanulmányozásá
hoz mindenkinek, még a legkitűnőbbeknek is avatott tanárra
van szüksége: "Van valami titkos energiája az élő szónak, és a
szerző ajkáról szétáradva mélyebben végigzeng a tanítvány fü
lén." (oo.) Pál apostol eldicsekszik azzal, hogy Gamaliel lábainál
tanulta a törvényt, meg a prófétákat (oo .).,,24 Lelkesen ajánlkozik
az illusztris nagyúr mentorául: Paulinusnak Betlehembe kell jön
nie, ahol Jeromos nem tanára, hanem társa lesz: "Nem tagadom
le, hogy erre vágyom, és buzgón törekszem erre: nem vagyok
mester, de ígérem, hogy társadul szegődöm."25

Jeromos hangsúlyozza, hogya "szent hely" az a földrajzi pont,
ahol már megvalósul a mennyek királysága. Lelkesen biztatja
Paulinust, hogy vesse el vagyonát, és jöjjön mielőbb a Szentföldre:
"Arra kérlek, drága testvérem, hogy ezek közt élj, ezek fölött el
mélkedj, semmi mást ne ismerj, ne is keress, hiszen nem látod-e
te is úgy, hogy már itt a földön megvan a mennyek országának
lakhelye?" Alig várja, hogy keblére ölelhesse a Szentföldre érkező

Paulinust: "Siess, kérlek, és vágd el inkább tengeren horgonyzó
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26Ep. 53, 11.

27paulinus: Ep. 1, 1:
"fragilis substantiae

pretio caeium
Christumque mercatus".

Fabiola Jeruzsálembe
érkezése

28Jeromos: Ep. 77, 7.

29UO.
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Jeromos és Fabiola
együttműködésének

megszakadása

31Ep. 77, 8.

hajócskád kötelét, semmint eloldozd! Aki hátat kíván fordítani a
világnak, egy sem képes jól túladni azon, aminek megvetett mi
volta ösztönözte az eladásra. (. .. ) Ha te rendelkezel javaid felett,
add el, ha nincs, vesd el!"26

Jeromos levele abban segített Paulinusnak, hogy meghozza
végső, látványos döntését, és 394 karácsonyán Barcelonában el
dobja magától vagyonát, hogy "csekélyke földjei árán megvásá
rolja a mennyet és Krísztust.v" de arra nem tudta rávenni, hogy
a Szentföldre siessen és jeles tanítója segítségével hatoljon a Szerit
írás értelmébe.

Tanítványokban mégsem volt hiány. 394 őszén váratlanul
Fabiola érkezett jeruzsálembe." A Marcella és Paula római köré
hez tartozó dúsgazdag Fabiola második férje halála után igen
látványosan tért meg az aszkézishez: darócruhában, tüzes szénre
telepedve, fejére hamut szórva nyilvánosan vezekelt, majd va
gyonából szegénykórházat alapított, ahol maga ápolta a betege
ket. Jeruzsálemben először Melaniát és Rufinust kereste fel, majd
Betlehembe utazott, hogy Jeromossal belemélyedjen a Szentírás
értelmezésébe: "Jóságos Jézusom, micsoda buzgósággal, micsoda
szorgalommal tanulmányozta a szent könyveket, s mintegy vala
miféle éhség csillapítására vágyódva futott át a prófétákon, az
Evangéliumon és a zsoltárokon, kérdéseket vetett fel, és a vála
szokat a szíve mélyén rejtette el."29

Fabiola "miután áthaladt e világ sivatagos magányán, végre
elérkezett az ígéret földjére". Nem csoda, hogy az Egyiptomból
való kivonulás állomásai különösképp foglalkoztatták: "elért ah
hoz a helyhez, ahol le van írva mindazon állomások névsora,
amelyeken keresztül az Egyiptomból kilépő nép elérkezett a Jor
dán folyóig. Midőn minden egyes megállásnak okát és indítékát
kérdezte, egyes esetekben nem voltam biztos, más esetekben biz
tos lépésben haladtam, a legtöbb esetben azonban egyszerűen

megvallottam tudatlanságomat. Akkor még inkább sürgetett,
mintha tilos volna nem tudnom, amit nem tudok, mintha nem
volna szabad követelnie, vagy pedig méltatlan arra, hogy megis
merje ezeket a misztéríumokatjt"

Jeromos és Fabiola sokat ígérő együttműködése azonban hir
telen félbeszakadt. 395 nyarán már éppen Fabiola szállásügyeit
intézték Mária barlangjának közelében, amikor "a távoli Maeo
tisból, a jeges Tanais és a massagéták szörnyű népei között, ahol
a Kaukázus szikláiban élő vad népeket Alexander védfalai tart
ják féken, a hunok seregei törtek elő, akik gyors lovaikon szá
guldva, mindent öldökléssel és félelemmel töltöttek el".31 Nem
tudni, Fabiolát mi rémítette meg jobban a Szentföldön, a hunok
vagy az órigenista vita: "Abban az időben bizonyos széthúzás
uralkodott közöttünk, s a barbárok elleni harcot fölülmúlta a he
lyi háborúskodás." A hun támadás mindenesetre jó ürügy volt
Fabiola számára, hogy visszameneküljön Rómába: "Keleten már
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32UO.

33Kelly: i. m 321.

34Ep. 77, 9.

A "szent hely" mint
földrajzi valóság

Paulinus

35Ep. 58, 3.

biztos helyünk és az ősi szent helyek iránti ragaszkodó vágy tar
tott. [Fabiola] viszont, akinek mindene zsákokban volt, és zarán
dok volt az egész világon, visszatért hazájába, hogy ott, ahol
gazdag volt, szegényen éljen, máséban lakjék, ő, akinek azelőtt

oly sok vendége volt, és - hogy ne szaporítsam a szót - Róma
város színe előtt a szegényeknek adja, amit - Róma a tanúja 
eladott.r " Jeromos nem titkolja, hogy a bőkezű özvegy távozása,
akinek adományai nyilvánvalóan könnyítettek betlehemi kolos
torai nehéz anyagi helyzetén.P érzékenyen érintette: "Nagyon
fájlaltuk, hogy a szent helyekről elveszítettük ezt a páratlanul ér
tékes ékszert".34

A "szent helyek" mint földrajzi valóság mindannyiszor kitün
tetett szerepet kapnak Jeromos gondolkodásában, amikor tehetős

támogatókat igyekszik a Szentföldre csábítani. A Paulinushoz írt
első levél és a Fabiolához írt levelek egyaránt hangsúlyozzák,
hogy az isteni kegyelem a Szentföldön materializálódik: ez az a
hely, ahol ég és föld találkozik, ahol az isteni energia kiárad,
ahol csodák történnek. Az Órigenész allegorikus írásmagyaráza
tát követő Jeromos ezen a ponton szakít mesterével, és nagyon
is betű szerint érti a "szent hely" fogalmát.

395 tavaszán, Paulinushoz írt második levelében azonban Jeromos
hirtelen visszatér a szent lelki magyarázatához: "Nem merem Is
ten mindenhatóságát szűk korlátok köré szorítani, a föld csöpp he
lyére zsúfolni azt, akinek kicsiny a menny is. A hívőket nem a kű

lőnbözó helyek, hanem hitük érdeme szerint mérik meg egyen
ként, s az igaz imádók nem Jeruzsálemben, nem is a Garizim he
gyen imádják az Atyát, mivel Isten lélek, s imádóinak igaz lelkük
ben kell imádniuk Őt.,,35Jeromos ezzel a levelével Paulinus koráb
bi küldeményeire válaszol: arra a levelére, melyben az aquitániai
poéta bejelentette Jeromosnak megtérését az aszkézishez és az ez
zel együtt elküldött költői művekre: a Theodosius császárról írt
dicshimnuszra és a Keresztelő Szent Jánosról szóló minieposzra.
Paulinus mindezt egy helyi papra, a calagurrisi Vigilantiusra bízta
a szentföldi kolostoroknak szánt bőkezű alamizsnával együtt.

Jeromos válaszában már nemhogy nem invitálja Paulinust a
Szentföldre, hanem ingerülten tanácsolja neki, maradjon ott, ahol
van: "Mivel testvéri módon kérdezed, hogy milyen úton jöjj, kön
törfalazás nélkül beszélek. Ha a presbiteri hivatásnak akarsz ele
get tenni, ha a püspökség terhében vagy megtiszteltetésében leled
örömödet, élj városban és várakban (. ..) Ha azonban az akarsz
lenni, amit állítasz, szerzetes, vagyis egyedül élő, mi dolgod a vá
rosban?" Nem kell Jeruzsálembe jönni ahhoz, hogy az ember üd
vözüljön: "Nem járt Jeruzsálemben sem Antal, sem Egyiptom és
Mezopotámia, Pontus, Kappadókia és Örményország szerzetesse-
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rege, s mégis e város nélkül is tárva-nyitva áll számukra a Para
dicsom kapuja.v"

Míg korábban Jeromos oly lelkesen hívta Paulinust a Szent
földre, vezetőül ajánlkozva a Szentírás tanulmányozásának nagy
szellemi kalandjában, most hidegen elutasítja. Szokatlan módon
még saját képességeit is hajlandó alulbecsülni, csakhogy megér
tesse Paulinusszal: felesleges felkeresnie őt: "Mert ugyan mi van
bennünk, ha mégoly kicsiny is, hogy kiérdemeltük egy tudós
hang méltatását C,.)? Ne az életkor alapján mérd a hitet s ne
gondolj derekabbnak engem amiatt, mert korábban kezdtem
Krisztus seregében szolgálni!,,37

Mi történt egy év leforgása alatt? Miért változott meg ennyire
Jeromos hangneme?

Mindenekelőtt levelezőpartnere változott meg. Paulinus életé
ben döntő fordulat állt be: aszkéta és pap lett. Már nem egy
Szeritírás-olvasó gazdag arisztokrata fordult a betlehemi remeté
hez, mint egy évvel ezelőtt, hanem egy szerzetesi fogadalmat
tett presbiter. Jeromos az első típust jól ismerte Rómából, és
Paulinus csatolmányai fokozták gyanúját, hogy az aszkézis csak
átmeneti passzió az előkelő költő életében. Ezért figyelmezteti
Paulinust válaszában legelőször is a lemondás követelményére:
ha Paulinus valóban szerzetes akar lenni, egyszerre kell eldobnia
magától vagyonát: "Mert nem, nem tisztességes keserves,
halavány ábrázattal böjtöt színlelve kérkedni, s míg a birtokok
bevételeiben fuldokolnak, olcsó köpönyegben pöffeszkední.r"

Az eltelt év alatt azonban nemcsak Paulinus változott meg,
hanem a Szentföld is. A 393-ban kirobbant órigenista vita két tá
borra osztotta a keresztény társadalmat. Epiphanius, Szalamisz
püspöke, az eretnekek pörölye órigenista elhajlással vádolta Já
nos jeruzsálemi püspököt, követelte, hogy tegyen tanúságot az
igazi, katolikus hit mellett és határozottan lépjen fel az eretnek
ség ellen Palesztinában. Melania és Rufinus János pártját fogta,
míg Jeromos megtagadta korábban magasztalt mesterét, Órige
nészt, és Epiphanius mellé állt. Ez legsúlyosabban a két hajdani
jó barát, Jeromos és Rufinus kapcsolatát érintette, akik ettől

kezdve nyíltan szidalmazták egymást. Betlehem a jeruzsálemi
egyházmegyébe tartozott, ezért a helyi klérus is Jánossal tartott
és elfordult Jeromostól: kolostorainak ettől kezdve nem volt pap
juk, aki misézzen, kiszolgáltassa a szentségeket és eltemesse a
halottakat. Amikor válaszképp Epiphanius pappá szentelte Jero
mos öccsét, Paulinianust, János püspök kiátkozta a betlehemi
szerzeteseket és megtiltotta nekik, hogy belépjenek a Születés
templomába: "arra voltunk kárhoztatva, hogya távolból figyel
jük az Úr barlangját, s nagyot sóhajtsunk, amint az eretnekek
besétálnak" - emlékszik vissza jeromos."

A mit sem sejtő Vigilantius ilyen körülmények között érkezett
meg a Szentföldre. Először Paulinus rokonánál, Melaniánál szállt
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42Ep. 58, 8.

Paulinus
küldeményeinek

értékelése

43Ep. 53, 7.

44Ep. 58, 8. 9.

meg az Olajfák hegyén, akinek átadta Paulinus alamizsnáit és
üdvözletét. Ezután a kiátkozott Jeromost kereste fel, hogy eljut
tassa hozzá Paulinus küldeményeit. Tudva tudván, hogya jeru
zsálemiek megrögzött órigenistának festették le, Jeromos először

is egy látványos anti-őrigenista bemutatót rögtönöz Vigilantius
nak: kifejti, hogya test feltámadását szó szerint, és nem allegeri
kusan kell értelmezni, ahogy az "eretnek" Órigenész tette. 40

Ezek után Paulinus küldeményeit veszi sorra. Érezhetően keve
sellve a betlehemi kolostoroknak szánt adományokat, megdor
gálja Paulinust, hogy ne azoknak juttasson vagyonából, akiknek
van mit a tejbe aprítaniuk - ez félreérthetetlen utalás Melaniára
-, hanem a szegényeknek: "Te vigyázz, Krisztus vagyonát ne
pazarold oktalanul, vagyis ne osztogasd el a szegényekét ostoba
megfontolásból a módosaknak.v"

Jeromos Paulinus költeményeinek értékelésére is sort kerít.
Olyan pedáns dicséretben részesíti a 395 januárjában elhunyt
Theodosius császárról szóló verset, ami felér egy gúnyos bírálat
tal: "Következetes az okfejtés, az egyik gondolat a másiktól
függ. Bármit ragadunk is meg, az vagy az előzőek befejezése,
vagy a következők kezdete. Boldog lehet Theodosius, ha ilyen
keresztény szónok veszi védelmébe.vf Kár, hogy Paulinus ki
emelkedő tehetségét nem a Szentírás tanulmányozására fordítja:
"Óriási tehetséged van, végtelenül gazdag szókincsed. Könnye
dén és tisztán beszélsz, s ehhez a könnyedséghez és tisztasághoz
bölcsesség járul. Bizony, ha ép a fej, máris erőtől duzzad minden
érzékszerv. Ha ehhez a bölcsességhez és ékesszóláshoz vagy az
Írások tanulmányozása, vagy ismerete járulna, rövidesen azt lát
nám, hogy elfoglaltad a mieink fellegvárát, s hogy Joábbal
együtt feljutottál Sion tetejére."

Magyarán: Paulinus mit sem konyít a Szentíráshoz. Keresztelő

Szent Jánosról szóló epyllionját meg sem említi szigorú kritikusa,
hiszen már előző levelében óva intette levelezőpartnerét az efféle
arisztokrata bűvészmutatványoktól: "Ezt a mesterséget a pletykás
vénasszony, a félbolond öreg, a szószátyár idegen, ezt a mestersé
get mindenki ismeri, ízekre marcangolja, tanítja, mielőtt megtanul
ná. C..) Mintha nem olvastunk volna Homeros-centókat és Vergi
lius-centókat, s mintha ily módon kereszténynek nevezhetnénk a
Krisztusnélküli Vergiliust. C..) Gyermekded és vándormutatványo
sok játékához hasonlatos dolgok ezek: tanítod, amit nem tudsz, sőt,

hogy e~ epés megjegyzést tegyek: azt sem tudod, hogy nem
tudsz." Ha Paulinus képes lenne behatolni az Írások értelmébe, ha
Jeromos átadhatná neki tudását, akkor "valami olyasmi születne,
ami a művelt Görögországnak sincs", akkor "semmi szebb, semmi
műveltebb, semmi latinosabb tekercsünk nem lesz"." Jeromos kö
nyörtelenül visszaküldi Paulinus művét átdolgozásra.

Jeromos Paulinushoz írt második levelében tehát paradox mó
don épp az órigenista vita csúcspontján tér vissza a IDea sancta

809



allegorikus értelmezéséhez. Ennek nem elméleti, hanem nagyon
is nyomós "gyakorlati" okai voltak. Paulinus Melania rokona
volt: Szentföldre érkezése egyet jelentett volna Melania és Jero
mos legnagyobb ellensége, Rufinus támogatásával. Paulinus lete
lepedése a Szentföldön elképzelhetetlenül megnövelte volna a je
ruzsálemi párt anyagi és szellemi erejét, és végeredményben
előkészítette volna Jeromos bukását. Érthető tehát Jeromos aggo
dalma és igyekezete, hogy Paulinust lebeszélje a szentföldi útról.
De ez korántsem jelentette azt, hogy Jeromos feladta volna abbé
li hitét, hogya szent hely az isteni megnyilvánulásának helye.

Vigilantius ellen

45Vigilantíus ellen 11.

46UO., 6.

A .szent hely"
jelentősége

47UO.,5.

Vigilantius udvariatlanul rövidre fogott 395-ös betlehemi tartózko
dása (melyet Jeromos természetesen Olajfák-hegyi ellenségei
számlájára írt) ráadásul meglehetősenbotrányosra sikeredett: egy
éjjel földrengés rázta meg Betlehemet, és a halálra rémült Vigilan
tius mezítelenül szaladt imádkozni a templomba.f Jeromos ezt
szóvá tette, mire Vigilantius mélyen megsértődött. Hazatérve sok
mindenért bírálta Jeromost, többek között az ereklyekultusz és a
"szent helyek" tisztelete miatt is. A vita hosszasan húzódott, míg Je
romos a Vigilantius ellen írt vitriolos pamfletben határozottan meg
védte a 'szent helyeket' mindenfajta 'racionális' rágalomtól: "És ami
kor az ördög és a sátánok az egész földkerekségen kószálnak, és hi
hetetlen gyorsasággal mindenütt jelen vannak, a mártírok vérük on
tása után be vannak zárva egy ládába és onnan nem mehetnek ki?
C..) Csakhogy ha az apostolok és mártírok imádkozhatnak a többie
kért, amíg testi valójukban közöttünk vannak, C..) mennyivel inkább
tehetik ezt a koszorú, a győzelem és diadal elnyerése után?,,46

A "szent hely" nem pogány, hanem keresztény: az ördögűzés

színhelye: "Szentségtörők vagyunk, amikor belépünk az apostolok
bazilikáiba? [A szentek ereklyéinek közelében) üvöltözni kezdenek
a démonok: így ismerik el a Vigilantiusban lakozók, hogy megér
zik jelenlétűket.T" A "szent hely" hatékony, mert itt Isten ereje
nyilvánul meg. De a "szent helyet" valójában az ember, az emberi
emlékezet szenteli meg: amikor szentnek tartjuk a földet, melyen
Jézus járt, vagy a templomot, mely az apostolok vagy mártirok sír
ja fölé épült, a keresztény történelem, a keresztény múlt nagy pilla
nataira emlékezünk. Az emlékezet teszi szentté a helyet.

Jeromos tehát nem keveredik önellentmondásba, amikor re
mélt támogatóihoz írt leveleiben és ellenségeinek szóló pamflet
jeiben hol spiritualizálja, hol materializálja a "szent helyet." Nem
elméletét, hanem szemszögét változtatja: a "szent hely" egyszer
re valóságos, tapintható, anyagi és ugyanakkor megfoghatatlanul
szellemi.
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Bevezető Charles
Sanders Peirce
írásához
Az életművet bemutató egyik - a kilencvenes években megjelent 
német monográfia első mondata így hangzik: .Peírce három évti
zeddel ezelőtt Németországban alapjában véve ismeretlen volt. Az
azóta eltelt időben vált belőle a filozófia klasszíkusa."! A szemiotika
fedezte fel, egyik ősét látja benne, s ez számára kiváló ajánlólevelet
jelentett.2 Charles Sanders Peirce (1839-1914) nevét eredetileg az
"amerikai filozófiai gondolkodás kezdetei" címszó alatt volt szokás
emlegetni, együtt William James és John Dewey filozófusokkal, em
lítve egyúttal az általuk kialakított gondolatrendszert is: pragmatiz
mus. Ennek a fogalomnak hátterében a görög "pragma" szó áll,
amelynek közvetlen jelentése tett, cselekvés, gyakorlat. A megneve
zés jelzi a gondolatrendszer irányát: a megismerés értékelésében a
valóság jelzésének és visszajelzésének jelzőszerepe van, igazolja a
kijelentés igazságtartalmát. Ennek részleteibe Peirce "mellőzött is
tenbizonyítékának" kérdésében nem bocsátkozhatunk.'

Az itt közölt írás hat évvel halála előtt egy amerikai folyóiratban
jelent meg. A főszerkesztőnek küldött kíséró1evelébőla következő

ket érdemes idézni: "Szoros értelemben véve nem bizonyításról van
szó. Inkább puszta tényről, amely a gondolkodó embert - ha egye
temes érvényű igazságokat is szem előtt tud tartani - minden bi
zonnyal az istenhit útjára vezeti. Ez a tény a következő: ha valakit
tudományos igazságszeretet éltet, nehezen érthető metafizikai spe
kulációkat nem folytat, de elmélkedik az ISTEN-hipotézis felett, en
nek a hipotézisnek fényében szemléli a szellemi univerzumot - a
teljességet és a részleteket - szemügyre veszi a természet és az ide
ák egyetemes világát is, akkor ez az ember szenvedélyesen belesze
ret a hipotézis szépségébe, ezt követően hasznosságába, végül abba
a felismerésbe, hogy a hipotézis egybehangzik az ész követelmé
nyeivel. Végül föl fogja fedezni, hogy nem tehet mást, mint hogy
legalább tágabb értelemben - hitnek nevezhető magatartással fo
gadja azt a gondolatot, hogy ISTEN valóban létezik.:"

Egyik korábbi, 1905-ös magyarázatát is érdemes feleleveníteni,
mert az átélésre irányított figyelmet állítja középpontba, életsze
rűvé teszi, mit is ért "gyakorlat" alatt: "Sokszor indulok késő es
ti sétára. Egy mérföldnyit szoktam járni, ilyenkor már nincs for
galom, jobbról-balról szántóföldek vesznek körül, látóhatáromon
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belül egyetlen ház sem látható. Ilyen körülmények között éles
megfigyeléseket nem tudok végezni, viszont annál több alkal
mam nyílik nyugodt elmélkedésre. Ha tiszta az ég, felnézek a
csillagokra. s arra gondolok, hogy mennyivel több csillagot lát
nék, ha egy tág nyílású teleszkópon át láthatnám az eget. Az a
tény, hogy az égbolton nincsenek fényes felületek, jelzi, hogy
sokkal több sötét égitest - például bolygó - van, mint fénylő

nap. (. .. ) Gondolkodom emberi erőnkről is, amelynek főlmérésé

re valójában éppoly kevéssé vagyunk képesek, mint ahogy egy
író saját stílusát, a gondolkodó saját gondolkodásának minőségét

képtelen értékelni. Nem arról van szó, hogy Dante ne tudta vol
na, hogy jobban tudja magát kifejezni, mint a többiek. De nem
csodálhatta magát úgy, ahogy mi csodáljuk őt. Különben is, az
emberi intelligenciát sohasem tudjuk úgy megcsodálni. mint
ahogy képesek vagyunk csodálkozni, mondjuk egy darázson.

Ha az ember ilyen gondolatokkal foglalkozik, vagy szemléli a
fizikai-pszichikai világot, különösen a (materiális univerzummal
összhangban lévő) szellemi univerzumot, anélkül, hogy határo
zott célkitűzése lenne, akkor szinte magától értetődőnek fogja
azt a gondolatot találni, hogy mindezek felett létezik Isten. Mi
nél jobban gondolkodik ezen, annál jobban erősödik benne az
iránta érzett szeretet tudata is. Ha megkérdezi magától, hogy va
lóban létezik-e Isten, de közben ösztöne szavára is hallgat, szívét
is megvizsgálja, akkor eljut addig a felismerésig. hogy nem tehet
mást: hinnie kell. Nem tudom, hogy általában hogyan szokás er
ről a kérdésről vélekedni. Azt tudom, hogy a műveltebbek, kü
lönösen a férfiak annyira szűklátókörűek,hogy ezekkel a kérdé
sekkel eleve elfogultan foglalkoznak. Én viszont csak azt tudom
elmondani, hogyan gondolkodik egy pragmatísta.:"

A szó hétköznapi, némileg ironikus értelmében Peirce nem volt
pragmatikus, nem volt gyakorlati ember. Nem tudott alkalmaz
kodni, keményen védelmezte álláspontját, vitában kíméletlen volt,
hajlékonyság nélkül azonban már akkor is nehéz volt érvényesül
ni. Állandó professzori állást nem kapott, egy-egy előadás tartásá
ra hívták csupán. Élete utolsó tíz évében betegeskedett, anyagilag
barátai támogatták. Ezek között legértékesebb volt William James
barátsága, aki viszont 191O-ben meghalt. "Egy szomszédban lakó
fiatal férfi 1914. április közepén látogatta meg a Peirce házaspárt.
Juliette fogadta, és Charles szobájába vezette. Keskeny tábori
ágyon feküdt a beteg. A szobában sötét volt és hideg. Pislákoló
tűz égett. A férfi kiment, s fát gyűjtött. Megtudta, hogy ennivaló
sincs otthon. Hazament, s hozott valamit kettőjüknek. Másnap,
április 19-én visszatért, élelmet és fát hozott. Peirce jelezte, hogy
fázik. Gassmann, a látogató, felemelte a könnyű testet, és a tűz

közelébe emelte. Peirce kettőt-hármat köhögött - és meghalt.:"
Befejezésül Peirce-nek 1905 júliusában William James-hez inté

zett leveléből egyetlen gondolat: "Az igazi istenhivő Istene a Léte-
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A téma

ző [Being]' akit csak homályosan ismer, akinek lényege az, hogy
Valóság [Reality]. Ő az eszmény, aki VAN. Ha kísérletet teszünk
arra, hogy átgondoljuk, ki és mi Ő, ellentmondásokba kevere
dünk, mert a kísérlet megismerő képességünket teljesen fölülmúl
ja. Hozzá közeledve mégis felfoghatunk belőle valami keveset."?

Isten létének
mellőzött bizonyítéka
Isten neve nagybetűvel írva tulajdonnév, amelynek tartalmát, je
lentését pontosan meg lehet határozni: Ens necessarium, szükség
szerűen létező. Meggyőződésem szerint a tapasztalat hármas uni
verzumának ő a teremtője. (oo.)

A három univerzum mindannyiunk előtt ismerős.

(1) Az elsőben vannak az ideák, ezek a légnemű semmik [airy
nothings], amelyeket legtöbbször költők, a matematika elméleti
tudósai és hozzájuk hasonlóak fedeznek fel és neveznek meg.
Légnemű semmisségük abban áll, hogy lényegük és létük elgon
dolható, de tényleges létük nem függ attól, hogy valaki valóban
elgondolja-e. Elgondolhatóságuk puszta ténye elegendő ahhoz,
hogy ne kételkedjünk realitásukban. (2) A második univerzumba
tartoznak a létező dolgok és a tények, maguk nyers valóságá
ban. (oo.) (3) A harmadik univerzumhoz tartozó létezők lényegük
nek megfelelően a különböző dolgok, különösen az első két uni
verzum egyes elemei között teremtenek kapcsolatot. Ez mindenre
érvényes, ami lényege szerint jel. Persze nem a jel puszta jelenlé
tére [body of the sign]' hanem - ha így fejezhetem ki magam 
a jel lelkére [the soul of the sign] gondolok. Ezek létüket annak
az erőnek köszönik, amely lehetővé teszi, hogy a jelzett dolog és
a megismerő értelem közott kapcsolat jöjjön létre. (.oo)

A bizonyíték olyan értelmi tevékenységet indít el, amelynek
nyomán egyértelmű meggyőződésjön létre. A bizonyításban a lé
péseknek meghatározott formát kell követniök. Ez azt jelenti, hogy
a premisszáknak valóban el kell vezetniök a következményhez.

Aki a vallás igazságáról meg van győződve, az a vallást általában
a legmagasabb értékszintre helyezi. Ez az értékelés viszont föltéte
lezi, hogy ISTEN az ő számára nem csupán valóságosan létező,

hanem valóságosan jó is. Az ilyen ember azonban elvárja, hogy Is
ten létének valamiféle bizonyítékára támaszkodhasson. Olyan bi
zonyítékra, amelyet minden ember ért, függetlenül attól, milyen
értelmi szinten áll. Döntő jelentősége kizárólag annak legyen,
hogy egy-egy ember milyen komolyan keresi az igazságot.
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Szükséges ugyanakkor az is, hogy ez a bizonyíték ne elvont
metafizikai-elméleti tételhez vezessen, hanem közvetlenül hasson
az életre, nyújtson táplálékot ahhoz, hogy értékesebb emberek
lehessünk.

Én úgy látom, hogy amit .mellözött bizonyítéknak" nevezek.
ezeket a követelményeket kiválóan teljesíti. Nem lepődnék meg,
ha azok, akik gondolkodás útján jutottak el az istenhitre, hálával
emlékeznének arra a kisugárzó erőre, amely ebből a bizonyíték
ból árad. Meggyőző ereje rendkívül nagy, ugyanakkor mindenki
nek ismernie kellene.

Különös, hogy a teológusok (legalább azok, akiknek műveit

olvastam) alig, vagy jobb esetben néhány szóval tesznek említést
erről az argumentumróI. Ez azért is meglepö, mert amikor alap
vető igazságaikat akarják igazolni, akkor dicséretes szorgalom
mal gyűjtögetik vagy gondolják ki a lehetséges bizonyítékok
egész sorát. Valószínűleg annak az elképzelésnek esnek áldoza
tul, hogy mindenütt logikát követelnek, így kizárólag csak a lo
gikai lépéseket ismerik el bizonyítéknak.

A szemlélődő ember A szellemnek van viszont egy olyan sajátos állapota, amelyet a
szokásosnál sokkal jobban kellene ápolni. Ezt sokan elhanyagol
ják, amit abból következtetek, hogy nincs sajátos megnevezése. Ha
az ember ezt a képességét (megfelelőmértékkel) beviszi életébe 
éber állapotának mondjuk öt vagy hat százalékát, talán egy-egy
sétaidőt áldoz rá, akkor olyan erő árad belőle, amely messze fölül
múlja azt az energiát, amelyet figyelmének koncentrációjába fekte
tett. Mivel ennek az állapotnak nincs kifejezett célja azon kívül,
hogy kisöpri a lélekből a megszokott célkitűzéseket. néha arra
gondoltam, hogy ez nem más, mint egyfajta álmodozás. Ez azon
ban egy abszurd ötlet, mert ez a szellemi állapot a tétlenség és ál
modozás legtökéletesebb ellentéte.

Alapjában véve tiszta játékról [pure play] van szó. Mindenki
előtt ismerős, hogy amikor játszunk, erőinket szabadon próbálgat
juk. Ez érvényes arra a "tiszta játékra" is, amely a szabadság tör
vényén kívül nem ismer más előírást. Mondhatjuk, hogy ilyenkor
olyan szabadok vagyunk, mint a szél, amely ott fúj, ahol akar.
Ennek a játéknak egyetlen célja az erőgyűjtés [recreation].

Ez az állapot - amely, mint említettem, az élet elenyészően ki
csiny részét igényli - megszülethet egy esztétikai szernlélődés

ben [aesthetic contemplation], de a fantázia játékos működésében

is. Előidézheti olyan csoda, amelyet valamelyik univerzumban,
vagy két univerzum közőtti kapcsolatban fedezünk fel, s fürkész
ni kezdjük ennek a "csodának" okait. Ez utóbbival kapcsolatban
jöhet létre bennünk az a tűnődő szemlélödés, amelybó1 kibonta
kozhat az, amit "mellőzött istenbizonyítéknak" nevezek. (. ..)

Ha valaki elhatározza, hogy kísérletet tesz a szemlélödésre, s
tanácsot kérne tőlem, akkor ezt válaszolnám: legjobb, ha a hajnali
órákat vagy alkonyat idejét szánja rá, bár nincs olyan időszak
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akár nappal, akár éjszaka, amely ne tenné lehetövé a gondolatok
ban való tűnődő elmélyedést. Az egész úgy kezdődik, hogya há
rom univerzum valamelyikének megtapasztalt világából valami
hatni kezd ránk, s passzív módon hagyjuk, hogy ez a hatás erő

södjék. Ezt a passzivitást rövid idő múlva felváltja a megfigyelés,
s a megfigyelésből meditáló, tűnődő gondolkodás lesz.

Ha valaki arra készül, hogy meggyőződjék a vallás igazságá
ról, akkor általában nem tudományos célkitűzés vezérli, így vi
szont elkerülhetetlen, hogy fel ne ébredjen benne a tévedés lehe
tőségének gondolata. Töretlen bizakodás sem tud benne ébredni,
legalább olyan, mint ahogya fizikus bízik az elektronokban. Ha
viszont a tűnődő ember minden kényszerűségtőlmentesen, val
lásos elmélkedését az említett tiszta játékra építi - anélkül,
hogy megszakítaná [a lét egészéhez fűződő} kapcsolatait, akkor
létrejön az a tiszta és nyitott légkör, amely a szemlélődéshez

szükséges. (. .. )
Az egész úgy kezdődik, hogy az ember kiszolgáltatja magát

annak a hatásnak, amely valamelyik univerzum - akár jelenték
telen - szögletéből éri. A kezdeti megérzést nemsokára éber
megfigyelés, a megfigyelést alapos gondolkodás váltja fel. (. ..) Ha
az ember hagyja, hogy megfigyelései és gondolatai egyre speciálí
sabb irányba haladjanak, akkor a játékból tudományos kutatás
lesz. Ennek viszont nem lehet úgy végére érni, hogy az ember
csupán néhány órát szán rá. A figyelmeztetés azonban végig ér
vényes: ragaszkodjatok a játék sajátos világához, őrizzétek a sza
badság törvényét. (. ..)

Mégis, aránylag rövid idő alatt intenzív és nagyon feszült
elemző gondolkodással egy-egy probléma végére járhatunk, ki
tudjuk belőle hozni azt, ami kihozható, tehát egy olyan megol
dást, amely egyetemes szinten érvényes. A következtetésekre
építő gondolkodás egyetlen formájától nem akarok senkit sem
eltanácsolni. Hangosan tiltakoznék akkor is, ha valaki korlátokat
emelne a - különben nem sok gyümölcsöt termő - logikai
elemzés elé. A játékos tehát legyen annak tudatában, hogya
gondolkodás magasabb rendű raktárában már nem játékokat ta
lál, hanem éles vágószerszámokat. Puszta játék esetében jóllehet
ezekkel is kűlőnbözö gyakorlatokat végezni, de a szemlélődés

hez kapcsolódó logikai elemzésben [logical analysis] a vágószer
számok teljesítőképességénekmaximumát kell elérni.

Ha most tanácsokat osztogatnék, a következőket mondanám:
"Szállj be a tűnődő elmélkedés csónakjába, lökd ki csónakodat a
gondolkodás tengerére, de vitorlád megfeszülését bízd az ég fu
valmára. Tartsd nyitva szemed, figyelj mindarra, ami benned és
körülötted van, bocsátkozz beszélgetésbe önmagaddal, mert ép
pen ez jelenti azt, hogyelmélkedsz." (. .. )

A játékosan, teljesen szabadon végzett tűnődésben előbb vagy
utóbb vonzó ötletként jelentkezik ISTEN realitásának eszméje.
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Az lsten-hipotézis

A megismerés három
fokozata

Ezt az alapeszmét azután különböző módon lehet kibontani, de
minél mélyebbre hatol a gondolat, annál erősebb visszhangra ta
lál az emberi szellem egészében, mert szép, mert vonzó életesz
ményt állít elénk, de azért is, mert a "hármas valóság" teljes vi
lágára kapunk kielégítő magyarázatot.

Az ISTEN-hipotézis egészen különös eset, mert tárgya teljességgel
felfoghatatlan, pedig - ezt jól tudjuk - egy hipotézis esetében
szükségszerű lenne, hogy tartalma valamennyire meghatározott
legyen. Ilyen körülmények között az ISTEN-hipotézist csak egyet
len módon fogadhatjuk el. Sejtenünk kell annak valószínűségét,

hogya gondolkodás folyamán valamennyire világos látáshoz ju
tunk. Mindez persze annak tudatában történik, hogy teljesen hatá
rozott istenfogalomra sohasem fogunk eljutni. Az ISTEN-hipotézis
ezek szerint a növekedés törvényének van alávetve, határozatla
nul mégis ISTENT mutatja be - még akkor is, ha ez a hipotézis
felállításának első stádiumában még nem történhetett meg. (. .. )

Meg vagyok győződve arról, hogy minden átlagember, aki a
három univerzumot ISTEN valóságos létének hipotézisébe állítja,
majd tudományos ellenőrzésre vágyva nyitott lélekkel szemlélő

désének irányában halad tovább, annak lelkét a gondolat szépsé
ge és a belőle következő tettek magas rangú értéke nagyon mé
lyen fogja érinteni. Olyan erősen, hogya szigorú értelemben
véve pusztán hipotetikus ISTENT őszintén szeretni és tisztelni
fogja, s minden erejével arra törekszik, hogy életét és cselekede
teit ezzel a hipotézissel teljes összhangba hozza. Ezt a beállított
ságot viszont - amikor valaki egész életét egyetlen alapelvhez
méri, ezzel akar összhangban maradni - HITNEK nevezzük.

Így néz ki, szegényesen fölvázolva, a "mellőzött argumentum",
összesűrítvearra a terjedelemre, hogy egy folyóiratban megjelen
hessen. A következőkben a bizonyíték logikai megbízhatóságát
[logicityl kellene ellenőrizni, de nem vagyok biztos abban, hogy
ezt olvasóim számára ilyen röviden érthetővé tudom tenni. Arra
kényszerülök, hogy tanulmányom hátralévő részében ennek szin
te puszta tartalomjegyzékét adjam. Ebből talán megsejthető, mi
mindenről szeretnék beszélni. Fel tudom mégis hívni a figyelmet
azokra a gondolatokra, amelyek az olvasót arra képesítik, hogya
bizonyíték egész menetét maga állítsa össze.

Összefoglalásom három - egyenlőtlen hosszúságú - sza
kaszra bontható. Az elsőben az ellenőrzött, hiánytalanul egy
másba kapcsolódó logikai lépéseket mutatom be. CA normától el
térő lehetőségekre nem leszek figyelemmel.) Azt azonban nem
tudom elkerülni, hogy szóba ne kerüljenek olyan dolgok is,
amelyek a "mellőzött bizonyítéktól" látszólag teljesen függetle
nek. Ezeknek említésével az a célom, hogy bemutassam: a logi
kai lépések annyira egyértelműek, hogy változtatás nélkül épít
hetők be ebbe az istenbizonyítékba.
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Első lépés:
retrodukció

A második részben (helyhiány miatt indoklás nélkül) bemuta
tom azt, hogy miben áll a következtetés logikai érvénye - ezt is
úgy, ahogyan ez bármelyik filozófiai rendszerben megtalálható.

A harmadik részben azt tárgyalom, hogy milyen helyet foglal
el a "mellőzött argumentum" egy, az Isten realitásával kapcsola
tos - és hibátlanullefolytatott - logikai vizsgálódásban. Bemu
tatom/ hogy milyen elsőrendű módon tölti be ezt a helyet, iga
zolom logikai értékét is, amely akkor is helytáll, ha minden
figyelmünket erre koncentráljuk. Az egész munkát végül néhány
kiegészítő megjegyzéssel fogom bezárni.

A vizsgálódás egész folyamata ott indul el, amikor a három uni
verzum egyikében valamilyen különös jelenségre leszünk figyel
mesek. Először kísérletet teszünk arra, hogy megfigyeljük a vára
kozásunkat ki nem elégítő, vagy várakozásunk ellenére létrejött je
lenséget/ s a vele kapcsolatos tapasztalatainkat. C..) Elsősorban a
körülöttünk vagy bennünk jelentkező valóságot kell minden ol
dalról átvizsgálnunk, hogy kitűnjék,mi váltotta ki csodálkozásuri
kat. A gondolkodás munkája nyomán hipotetikusan fedezzük
majd fel a külőnös jelenség magyarázatát. Ez egy [fordított irányúl
szillogizmus, amelyben a meglepő jelenség a következmény, s lét
rejöttének körülményei adják - együtt azzal, hogy mennyire hi
telt érdemlő a hipotézis - a következtetés előzményeit.

A gondolkodó ember a kapott magyarázat miatt nyitott, érté
kelő lélekkel tekint a hipotézisre. A jóakarat képesíti arra, hogya
hipotézist legalább ideiglenesen nyilvánvalónak tartsa. Érthető

azonban, hogy egyes esetekben a végső beleegyezésig különböző

lépésekre kerül majd sor. Kezdődhet azzal, hogy egyáltalán ko
molyan veszi a kérdést, s valóban választ szeretne találni. Folyta
tódhat úgy, hogya nyilvánvalóság [plausibility] különböző fokait
járja végig, amíg - szinte észrevétlenül - egyre készségesebbé
válik arra, hogya hipotézist igaznak tartsa.

A megtapasztalt különös jelenség [wonderful phenomenonl és
a hipotézis elfogadásának két pólusa között így az "észmunka" jó
néhány lépésére fog sor kerülni. Mi történik ebben a folyamat
ban? A tudós kutató kísérletet tesz a jelenség megértésére C..); ki
kutatja/ hogy milyen feltételeknek kellett teljesülniök ahhoz, hogy
a jelenség bekövetkezhetett C..); pontosan ellenőrzi a körülmé
nyeket; bizonytalanul tapogatózva hirtelen felmerül egy hipotézis
lehetősége, tehát az a felismerés, hogy ezzel külön erőltetés nél
kül megmagyarázható a jelenség, s a feltételezett megoldást úgy
forgathatja előre és hátra, mint kulcsot a zárban; végül megszület
het az értékelés, amely a megoldást nyilvánvalónak tartja.

Véleményem szerint ezek tartoznak a vizsgálódás első stádiu
mához. A következtetés ezen formáját nevezem retrodukciónak,
vagyis amikor a következménybó1 lépünk vissza az előzményekre.

(. ..) Mivel a gondolkodó ember ennek ellenére sem képes ponto
san meghatározni, hogy végeredményben miben is áll a különleges
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Második lépés:
dedukció

Harmadik lépés:
indukció

A logikai lépcsőfokok

értéke

jelenség csodálatos jellege - vagy csupán a hipotézis fényében te
heti ezt - ezért a következtetésnek ezt a formáját inkább bizonyí
tást kereső lépéseknek és nem bizonyításnak nevezem.

A retrodukció nem vezet bizonyossághoz - ellenőrizni kell tehát
a hipotézist. Ez az ellenőrzés logikailag csak akkor megengedett,
ha nem a jelenség vizsgálatával, hanem a hipotézis nagyon lelkiis
meretes felülvizsgálatával indul. De ellenőriznie kell mindazon ta
pasztalati következményeket is, amelyekre abban az esetben kerül
sor, ha a hipotézis igaz. A kutatómunkának ez a második stádiu
ma. Nyelvünk jó kétszáz éve ismeri ennek a következtetési formá
nak a megnevezését: dedukció, levezetés, amelynek jelen esetben
két egymást követő lépése van.

Először a hipotézis megfogalmazását kell pontos logikai elem
zés alá venni. Ennek eredménye az lesz, hogya lehető legtisztább
fogalmi köntösben fog megjelenni. Ez a lépés is inkább indoklás,
mint bizonyítás - hasonlóan a retrodukció esetéhez. Attól mégis
különbözik, mert nem függ a tapasztalattól, "tisztázó" lépései te
hát mindenképpen helyesek. Ha ugyanis jól értelmeztük a jelen
séget, akkor fogalmi következtetésünk megfelel a tényeknek.

Ezt a fogalmi tisztázást követi az igazolás, a deduktív bizo
nyítás. Módszere jól kiolvasható Eukleidész Elemek című írásá
nak első könyvéből. (. .. ) Ehhez a bizonyításhoz szükséges lehet
egy diagram, más szóval kifejezve egy "ikon". Ez egy olyan jel,
amely azáltal jeleníti meg tárgyát, hogy hasonlít hozzá. Normá
lis körülmények kőzött olyan jelekre is szükség van, amelyek
tárgyuk helyett tudnak fellépni, pusztán azért, mert kapcsolat áll
fenn közöttük. A dedukcióban azonban legtöbb esetben szimbó
lumokat találunk. Ezek olyan jelek, amelyek tárgyukat azért tud
ják képviselni, mert ezzel a szereppel bíztuk meg őket. (. .. )

Ha kielégítő szinten elértük a dedukció célját, tehát sikerült a hipo
tézis lehetséges következményeit is felsorolni, akkor átléphetünk
vizsgálódásunk harmadik stádiumába. Itt azt kell ellenőrizni, hogy
mennyiben felelnek meg a következmények a tapasztalatnak. En
nek megfelelően hangzik majd ítélet, hogya hipotézis hibátlan-e, lé
nyegtelen kiegészítésekre szorul, vagy éppen teljességgel el kell vet
ni. Ennek a következtetésnek jellegzetes formája az indukció. (. ..)

Ha azt a kérdést teszem fel, hogy milyen logikai érvénye van a de
dukciónak, indukciónak és a retrodukciónak - be kell ismerni,
hogy ez vitatott terület - akkor egy szerintem bizonyítható né
zetet képviselek. A dedukció érvényét Kant találóan elemezte 
bár nem minden esetben világosan. Az ilyen típusú következte
tésben mindig tiszta ideák szerepelnek, amelyek elsődlegesen

szimbólumokkal, s ezekből levezetve más, általunk teremtett je
lekkel állnak kapcsolatban. Az a tény, hogy az ember képes véle
ményét kifejteni, jelzi, hogya dedukció a következtetés érvényes
formáját adja.
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Azt viszont nem lehet tagadni, hogy az indukció olyan követ
keztetés, amely nem zárja ki a tévedés lehetőségét. Abban az
esetben viszont, ha szigorúan ragaszkodunk alkalmazási mód
szeréhez, akkor a tévedést minimális szintre csökkenthetjük. C..)

Fölmerül végül a kritikai mérlegelés [logical critic] alapvető

kérdése: a kutatás első stádiumában a bizonyosság milyen fokára
lehet eljutni? Nem szabad ugyanis figyelmen kívül hagyni, hogy
a későbbi lépések - a dedukció és indukció - nem adnak pozi
tív többletet az előző lépésben felismert következtetéshez [retro
dukcióhoz]. Ezek csupán azt öltöztetik határozott formába, ami
már korábban is jelen volt, csak éppen határozatlanul. Röviden fo
galmazva: a dedukció kifejt, az indukció kiértékel - ez az egész.

A tudomány végső célja és a természetről alkotott elképzelé
seink között szakadék tátong, ez igaz, különösen, ha a kezdetre
gondolunk, amikor az ősember az őserdőben vándorolt. Annak
ellenére, hogy abban a korszakban a tévedés tudata még rendkí
vül hiányos lehetett, az emberek mégis kiépítették egymás kö
zötti kapcsolataikat. A szakadék fölé indukcióval építettek egy
olyan hidat, amely alatt igazi pillérek álltak és a részeket igazi
kötelékek fűzték össze. Tudásuk fejlődésének részelemeit azon
ban mindig retrodukcióval - vagyis saját törvényeinek megfele
lő lépésekre képes ész feltételezéseivel - helyezték el. Ebben a
szerkezetben új felismerések nem származtak sem a dedukciótól,
sem az indukciótól. Ez föltétlenül igaz, ugyanakkor rendkívül je
lentős igazságot jelentenek abban a kutatásban, amelyet az em
ber saját lényegének feltárása érdekében folytat.

Első megállapításunk ezek után az, hogy egy-egy hipotézist leg
alább olyan mértékben kell értékelnünk, hogy elfogadása lehetsé
ges maradjon. Ez az értékelés esetleg csak annyit jelent, hogya fel
tételezést egyszeruen kérdésként használjuk, máskor viszont már
többé-kevésbé nyilvánvalónak, sőt [adott esetben] legyőzhetetlen

meggyőződésnek tartjuk. Ez még távolról sem jelent olyan logikai
igazolást, amely egy értelmes lényt tökéletesen kielégíthetne. Arról
van szó csupán, hogy nem tehetünk mást, bele kell egyezni a felté
telezésbe. Be kell vallanunk azt is, hogya tökéletesen ellenőrzött

gondolkodásban csődöt mondottunk. Célravezetőbb ezért, ha a bel
ső ösztönzés erejét jelnek tekintjük: annak jele lehet ez, hogy
egy-egy hipotézisünknek milyen mély ösztöngyökerei vannak. C..)

Tudás és hit Megfelelő logikai elvek tisztázása nyomán a három univerzum ke
letkezésének egész problémaköre - ezzel kapcsolatban ez a "sze
rény istenbizonyíték" is - az elsőfokú tudományosság szintjét ér
heti el. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy egy ilyenfajta tanulmány
végén nem csupán valamiféle tudományos meggyőződés áll. A
puszta meggyőződésugyanis végső fokon mindig feltételes. Ami
ről szó van, az az élő-eleven életet érintő meggyőződés. Ezért van
az, hogy ezen a Rubikonon csak az tud átkelni, aki arra képes,

Dévény István fordítása hogy az örökkévalóság teljes terhét hordozza. C... )
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Napok
Juhász Gyulával
Július 13.
Délelőtt Bodnár Zita interjút készített a Família számára. Eszembe
juttatta, hogy közeleg a 70. születésnapom, s ettől elkomorodtam.
Jó volt viszont válaszo lgatás közben végiggondolni az életem po
zitívumait és negatívumai t. Hogy melyikből vol t több, nem nekem
kell eldöntenem. Csak remélem ...

A Bartókon délelőtt Gyurikáva l beszélgettek. Örömmel hallgat
tam. Gyurika mindig megdobogtatja szívemet. Utána Beethoven 7.
és 8. szimfóniáját tettem föl. Bernstein sajátos és érde kes felfogása
hasonlatos ahhoz, ahogy egy zeneszerző világítja át a m űv ét, s
más jellegzetességeit emeli ki, mint amiket addig megszoktunk.

Semmi újdonságot nem mondok azza l, hogy utálok pakolni.
Ez most is így van. Két hétre nem lehet ímmel-ám mal készülőd

ni. Fojtoga tó hőséget jósolnak, jobb is lesz Szárszón meglapulni.
Juhász Gyula verseit, a Szentírást és Jelenits Pista könyvét vi
szem és - szokás szerint - gyógyszerek halmazát. Judit, a drága,
mindig megkérd ezi, nem felejtettem-e el valamelyiket. Ilyen fi
gyelem mellett hogyan felejteném él? Kív ánesi vagyok, délután
h ányf éle süteményt s egye bet készít un okáinak. Aligha tudom
kiásni a konyhából.

Saul megtérésének története. Majd a városban megmondják,
mit tegyen. Jó, ha van az embernek ilyen tanácsad ója. Ez a jó há
zasság titka. Szeretetből egyengetni egymás útját.

Július 14.
Mama fél 6-kor kelt, ámulatos sebességgel bepakolt, s nekiindul
tunk. Kellemes volt az autóút. Háromnegyed l ü-kor már itt voltunk.

Elhoztam a Szentírást. "Ha mindnyájan megbotránkoznak is te
benned - így Péter - , én ugyan nem!" Hányan, de hányan ígér
tek szent esküvéssel hasonlót, és mi lett a vége? Emberek va
gyunk, szégyenszemre eltávo lodunk az igazságtól, ha érdekünk
úgy kívánja .

Juhász Gyula mind közelebb áll a szívemhez. Ebben a förtel
mes rikácsolásban a csendet és az elmélked ést ígéri: "Mint első

áldozásra aki késziil I Fehér ingében sápadtan virrasztva, I Remegve,
hogy nem méltó ily malasztra. I Imát rebegve boldog mened ékiil : II Úgy
késziilődtem én az életemre I S iuint az oltári ostya égi ízét I Stio áran
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vártam első csókja mézét I Annak, ki vár rám messze, messze,
messze...II"

A Szentségtörés a "szent magány" és a "szép csönd" vigaszát
kínálja. Az "ima nevelése" ugyancsak vonzó perspektíva. Ez kí
nálja Jelenits Pista új könyve.

Juhász Gyula egész lírájának sajátos dallama van. Lemondó,
elégikus, legelöbb Grieg jut az olvasó eszébe. A norvég zeneszer
zö sok művében látnunk engedi a ködös tájat s azt a sajátos élet
érzést, amelynek egyik eleme az északi ember nosztalgiája, ami
talán a "nap nélküliség" következménye. Nagyon jellemző a költő

Önarckép 1918 című verse, amelyben szokása szerint szonett-for
mában tagadja a valóság "lármás várását": "Néhány ránccal több a
gond az arcon, I Néhány könnyel tiibb a fény a szemben, I Ne1uiny dal
lal több a bú az ajkon I És se dac, se vád a végzet ellen. II Ilyen az arc s
így néz hűs nyugodtan I A nagy éjbe, mely felé közelget, I Régi társak s
álmok várnak ottan, I Többen, mint ahányan itt delelnek. II Régi társak,
álmok. Tán a semmi, I Akkor is jobb százszor arra lenni, I Mint lármás
vásárodon, valóság. II Áldott semmi, hol nem fáj az agy már, I Hol
örökké ünnepel a naptár I S veszteg alszanak a homokórák."

Juhász Gyulánál, Kosztolányinál is van a verseknek egyfajta
"sodrása", amely nem ritkán olyasmit is magával visz, amin a fi
gyelmes olvasó, ha "szétcincálja" a sorokat és képeket, fennakad
hat, formális logikája hevesen tiltakozik. Kosztolányi fiatalkori lí
rájában ilyen vers A magyar paraszt. Juhász Gyula önarcképében
is akadnak hasonló fordulatok, de az említett sodrásban föl sem
figyelünk ezekre. Különösen akkor nem, ha a modern líra szán
dékos zagyvaságaival szembesülünk.

Fried Istvánnak van egy régebbi, kitűnő tanulmánya, amely
ben azt bizonyította, hogy Juhász Gyula verseiből magyar és vi
lágirodalmi ízlését és értékítéleteit is megismerhetjük. A nyuga
tosokra amúgy is jellemző volt korábbi lírikusok versvilágának
újra élése. Az 6 esetében ez a lírai formálás azért is természetes,
mert egyike nemzedéke legolvasottabb, legműveltebb íróinak.
Ugyanakkor költőtársaitól is vett idézetekkel (ebben is akadnak
társai), ami azért sem meglep6, mert Ady géniusza megérintette
szinte mindegyik nyugatost, még az Ady verseit erős kritikával
illető Kosztolányit is. Juhász kétségkívül e nemzedék legvalláso
sabb képviselője, ilyen típusú műveinek előképei közőtt talán
Verlaine-re is utalunk, anélkül, hogy utánzásról szólnánk.

A költő kivételes műveltségét bizonyítja, hogy verseiben a vi
lág gondolkodóinak, művészeinek egész sora jelenik meg. Ab
ban nem különbözik nemzedéktársaitól, hogy Nietzsche óriási
élménye, szemléletének egyik meghatározója volt, abban sem,
hogyaviláglíra legnagyobbjait idézte mint saját érzésvilágának
párhuzamait, bizonyos mértékben még át is értelmezte őket,

hogy saját érzésvilágát nyomatékosabbá tehesse, ám nem egy
szer - gyakran vallomásos erővel - mutatta sajátjának más
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művészeti ágak nagy alkotóit is. Ezek enyémek... című versében
sivárnak ábrázolta életét, s megszólítva önmagát azt kérdezte,
vajon van-e valami, amitől fájdalmasan, veszteségeként kellene
búcsúznia. A válasza: "Egy zene tán. Mozart. Víg nyári éjen I Ara
nyos gyertyafényben zongorázták I És benne csengett arany-gyermek
ségem. I Egy zenetáj. Egy tűnő, örök ábránd. II Egy kép: A Segantini
esti tája. I A fáradt vándor, ki fölnéz az égre. I Hol húnyó nap van és
a ködök vára I S lelkében örök vágyak messzesége! II Ezek fájnak. Ezek
enyémek, szépek. I Ez voltam én. Valaki, aki készül, I Valaki, aki árván
erre tévedt I S kinek útja végtelenbe mélyül... "

Ezen az utolsó soron érdemes kicsit meditálni. A "végtelen" elég
gyakran és különféle változatokban bukkan föl nála. A hang kiegé
szítője a távlatosság. A méltán klasszikus műként számon tartott
Tiszai csönd még azt is fontosnak tartotta elmondani, hogy: "Ma
nem üzennek hívó távolok." Részben az élet örömeiből nem részülő

távlattartása nyilvánul meg ebben a magatartásban (az Ó, asszo
nyokban így fogalmazott: "Én tó1etek már oly távol vagyok"), részben
a hétköznapiságból való kitörés vágya, egyfajta reménység, hogy
túl ezen a világon egy harmonikusabb, boldogabb létrend létezhet.
A Tiszai csöndben az "égi tanyákra" pillantott, a Vigl1iaban pedig
még egyértelműben fogalmazott: "A mi rózsáink a mennyei rózsák
I A mi szívünkön az Isten szeme, I A mi életünk az Isten kezében I A
mi zenénk a mennyei zene, I A mi országunk fönn az örök égben! II (...)
Az égi rózsa nyz1ik számotokra: I Ne nézzetek a földi asszonyokra."

Július 15.
Vasárnap, a hőségriadó kezdete. Reggel elég kellemes volt a hő

mérséklet, most már kemény meleg van.
Az Apostolok cselekedeteiben Pál apostol hosszan elnyújtott pe

réről esik szó. Nagyon érdekes, hogy mindenütt volt valaki, aki
meg akarta menteni. Mindenhol, még a látszólag reménytelen
helyzetekben is vannak jó emberek, vagy olyanok, akiket nem ra
gad magával a tömeg lincshangulata. Nagyon jellemző az Izajás
tól vett idézet: "Hallani fogtok, de nem értetek. I Nézni fogtok, de nem
láttok. I Megkérgesedett e népnek a szíve; I Fülükre naffYot hallanak I És
behunyják szemüket, I Hogy szemükkel ne lássanak I Es ne halljanak fü
lükkel, I Szívükben értelem ne legyen I És meg ne térjenek, I Hogy meg
gyóntassam öket."

Nemzedékről nemzedékre romlik az emberiség szeme és hal
lása. Szerencsére minden korban vannak, akik felülemelkednek
önös érdekeiken. figyelni tudnak, és értelmezik, majd hirdetik a
hallottakat és látottakat. Kevesen figyelnek rájuk, de a magok ki
csíráznak. Ma is úgy van, bár bekerített bennünket a hazugság, s
elképedve szembesülhetünk azzal a mérhetetlen hatalomvágy
gyal, amely megrontja a politikát és politikusokat.

Éjjel nehezen aludtam el, az Óratéren bulit rendeztek és a be
mondó üvöltözött. Azon gondolkodtam, hogy azért szeretem
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annyira Juhász Gyulát, mert nem taktikázott, nem leplezte érzel
meit. Kosztolányi törtető volt, Ady öntelt, Babits hiú, Móricz
szexmániás. Juhász (és Tóth Árpád) önmagukat adták, pőre egy
szerűséggel és tisztasággal. Ahogy A csönd feleben írta: .Lakásom
lesz a hetedik magány, I A halál felé nyt1ik ablaka. I Kertjében csak
emlékek teremnek I S lakója csak a lelkem lesz maga. I Kertjében örök
emlékek teremnek, I Nem érnek mérges vágyak már oda, I Csak remény
nélkül tüskétlen az élet, I Ne várj csodát, az élet a csoda!"

Ilyen sorokat egyetlen másik nyugatos költő se írt volna le. In
kább fölstilizálták magukat. Juhász Gyula kisebbnek mutatta
magát, mint amilyen valójában volt. Ezért lehetett fogékonya hit
és Isten iránt. A piarista kispapság választása nyilván félreértés
volt. Ezt a tényt hamar felismerte spirituálisa, aki azt tanácsolta,
hagyja el a rendet. Nemcsak a novícius gyenge idegállapota miatt
döntött így, hanem felismerte, hogy "a kispap lelke messze őgye

leg", s nem a fametszetekkel díszített Szentek életebe mélyedt, ha
nem azon meditált, hogy "Várják pásztortüzes tiszai tájak", s
képzeletében "egy halk Verlaine-vers" kelt életre. A hivatásnak
az az alázata hiányzott belőle, amely tíz év múlva az ugyancsak
Vácott készülődő Sík Sándort teljesen áthatotta, s költészetét is
egyetlen cél felé irányította. Juhász korai lírájának impresszionis
ta jellege nem a problémamentes önátadás, hanem a teremtett
világ festői szépségének felismeréséből fakadt, ahogy maga írta:
"égőszemű kispap" volt, nem az Örökmécs lett figyelme tárgya,
hanem a bibliai történetekkel színezte tovább: "A Genezáret hold
fényes vizén I Mind néma hattyú, halkak ring a csónak, I Fáradt halá
szok félhangon dúdolnak. I A Mester arcán boldog égi fény. II Ragyog
a hegy ezüstös glóriában, I A ciprus bűvös illatot lehel, I A hold az ég
tetőin vesztegel, I Köröskörül tavaszi újulás van. II Szöllő virágzik dús
lankásokon, / S a kékes árnyból távolormokon / Nászdala búg az ittas
gerlicéknek. II A földre ráborul egy mély igézet, I Jézus lehúnyja nagy,
sötét szemét: / Halkan fölcsendül a hegyi beszéd."

Máté evangéliumában (5,1-2) egész szűkszavú tudósítást ol
vashatunk a Hegyi beszéd elmondásának körülményeiről: "A tö
meg láttára Jézus fölment a hegyre. Ott leült, tanítványai pedig
köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, így tanította őket."

Juhász Gyula nyilván úgy gondolta, hogya keresztény tanítás
lényegét megfogalmazó beszédet ragyogó keretbe kell helyeznie.
A költemény hasonlatai és jelzős szerkezetei ünnepi érzést kelte
nek, fokról fokra növekszik a várakozás feszültsége. Feloldása
azonban nem nagy szabású, hanem a mennyek országának meg
előlegezéséhez illő: "mély igézet" uralkodik el, és a Mester "hal
kan" kezdi felsorolni a hiteles keresztény életből adódó boldogsá
gokat. Talán nem túlzás azt állítani, hogya költő sokszor önma
gát is a boldogok közé sorolta, legalább is abban az értelemben,
hogya szenvedők és kivetettek között egyfajta paradox boldog
sággal tette gazdagabbá önmagát.

823



Népünk Szűz Mária iránt érzett vonzódása, amint ezt Bálint
Sándor Népünk ünnepei című remek könyvének példaanyaga is
bizonyítja, Szeged környékére kiváltképp jellemző volt. Juhász
Gyula lírájának visszatérő témája Mária, akit nemcsak a litániák
gazdag jelzőivel ékesített fel, hanem valósággal az Atya párhu
zamává tette: .Tied a dal, a tömjény és .az ország" - írta Májusi
áhítatában, félig-meddig aMiatyánkra rímelve C,Tiéd az ország, a
hatalom és a dicsőség."). Ez a szonettje lírája kiemelkedő szépségű,

imádságos alázatot megszólaltató remeke: "Bizony ma újra megté
rek tehozzád I Hajnali csillag, szép Szüz Mária. I Bizony ma neked fo
nok földi rózsát I Én, földi bűnök, bánatok fia. II Bizony ma újra szép
a nagy mennyország, I Az aranyfüstös, áldott és szelíd, I Tiéd a dal, a
tömjén és az ország, I Mária, hívnak csillagszemeid. II Ó tavaly én is
messze, messze jártam I S egy földi nóoen láttam csillagot, I Hol az a
nó? s a csillag hol ragyog? II Ma érces és bízó litániában [Elzengem
újra minden nevedet, I Én, mindig bánatos, rossz gyermeked."

Ugyanennek az érzéskörnek, ismét a Szűz Máriát illető jelzők

kel dúsított variációja a Vigflia'ban: "Titkos értelmű rózsa a mi ró
zsánk I És hervadó kert mind, ami valóság I És a világ minden virága
elfagy I És a vígság minden világa elhagy I És egy virág örök virág: a
jóság. I Titkos értelmű rózsa a mi rózsánk!"

Ha volt a Nyugat lírikusai között, akinek verseire a misztika
hatott, Juhász Gyula ilyen. S ezen az sem változtat, hogya hitet
Hitvallásában az ésszel párosította, hisz az igazi hit e kettő, szív
és intellektus szimbiózisa. Ebben a versében ő is hívőnek, egy
szersmind tudósnak nevezte magát, s a bölcs tulajdonságot az
Ámorral egészítette ki. Az "Amor intellectualis Dei" gondolata,
mint bizonyos korokban a hit vezérelve, Babits Amor sanctusá
nak bevezetésébe is belekerült. Szintézisük jegyében ismerhetjük
föl a múlandóságon győzedelmeskedőégi törvényt: "Múló világ
felett, I Tűnő nap temetőjén I Örökké fölragyog I Az isteni verőfény I
És él a bennünk élő égi törvény" (Nincs halál.. .),

Említettem Juhász Gyula költészetének sajátos távlatosságát.
Leggyakrabban "az égi és örök mezőkre" tekintve enged bepil
lantanunk a másik, egyensúlyos, szereteten alapuló világrendbe.

Július 16.
Minden ragad, akkora a hőség. Otthon nem bírnám ki, de itt is ala
posan megpróbál. Olvasni sincs kedvem. Unokáim boldogan már
tóznak a Balatonban, de olyan kimerültek lettek, hogya délutáni
csendes pihenő tényleg az. Elővettem Juhász Gyula verseskötetét,
Péter László remek tanulmányait, Fráter Zoltán válogatását a köl
tő prózájából és A regényés az élet elemzését, de tompa az agyam.
Pedig vár a munka. Úgy vagyok, mint a Ballada ifjú hőse: "Valami
dallamra gondol, I Dajkája dúdolta talán, I Szeretne leszállni a lóról, I
Heverni domb oldalán. II Meghalni, ajkán e$Y névvel,I Mint boldog, bal
ga gyerek. I De tovább ügetneka vének I Es ő is utánuk ered."
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Micsoda remek dallam! Azért nem csak Tóth Árpád és Kosz
tolányi voltak ennek mesterei. A nyolcadik sor egészen sajátos
ritmizálási lehetőséget rejt; változatossága, rejtett nyomatéka iga
zi öröme az olvasónak. Ráadásul ezen a soron akár a sokat vita
tott ütemelőzőt is szemléltetni lehet.

Július 18.
Dőlnek a hőségrekordok, pihegek. Néha letelepszem a tévé elé,
de hamar elmenekülök.

Kétszer is átolvastam Juhász Gyula verseit. A már elmondottak
mellett, amelyeket bőven lehetne kiegészíteni, nagyon megraga
dott természet-közelsége, amely sokkal elemibb tapasztalatból fa
kad, mint urbánus társaié. Babits olvasmányaiból gyűjtött tapasz
talatait fogalmazta meg a mesteri Esti kérdésben, Kosztolányi
ízig-vérig városi költő volt, s élete végén az ég csodáira tekintett,
nem a földiekre. Juhász Gyula valóságos látomásokat idézett
szemlélődései közben, lelki állapotát vetítette ki a természetre:
"Opálos színei bágyadt ködében I Leszáll reám a kora alkonyat, I Kései
tűzr6zsák nyl1nak a réten I S az égen a mély csöndesség fogad. I Nagy
topolyafák gallya hullong gyéren I És sötétben hallgat a t6 I S a kolomp
úgy méláz a lomha légben, I Mint altat6. II Hűs szele húz át az ősznek

a réten, I Fázik a lelkem, érzi a deret, I Keresnék valamit a messzeség
ben, I Kihunyt fényt, elnémult üzenetet .. ., I Oly hirtelen borult az est
fölevem I S az ősz oly gyorsan rámtalált, I Úgy állok itt a hervad6 vidé
ken, I Mint a topolyafák" (Ősz).

A természet egyensúlyának felismerése egyrészt a teremtés
művére irányította figyelmét, az ősz és a tél pedig az elmúlást
juttatta eszébe: a kettő rendszerint egymás kiegészítője, a bere
kesztés azonban az élet végére utal, gyakran a temető képével
nyomatékosítva: "Miért oly boldog ma az ősz, I Mint áldozás után
apáca I S a fájdalom mért oly erős, I Mint nagy szerelmek a halálba?
II És miért húz ma mint delej I Az őszi hold a temetóoe, I Miért néz
sírva a szemem I Az égi és örök mezó'kre?" (Végtelenség).

Egész életében lelke démonaival viaskodott. Drámai, majd
egyre tragikusabb küzdelem volt ez, végül teljes vereségével
végződött. Döbbenetessé az tette ilyen típusú verseit, hogy telje
sen tisztában volt azzal, hogy átmeneti remissziói után ismét
visszaesés következik be állapotában. Ezért állt közel hozzá a le
épült Nietzsche és Gulácsy Lajos is. Szegeden nagy hagyomá
nyokat idézhetett, "bajtársait" és igazi magyarokat. Attilától
Dugonits Andráson át Tömörkényig és Gárdonyiig, de emlékük
be feledkezve is a futó idő jutott eszébe, igaz, az irodalom hal
hatatlanjai az örök élet csillagaiként tekintettek rá "az öreg Tisza
felett" (Szeged). A folytonos elmúlás látványát és tudatát erősítet

te a magyarság megfogyatkozása: "Én hallgatok, susog a hűs avar,
I Jön a nagy ősz és hull, hull a magyar. I Jön a nagy ősz és hull, hull
légi6nk. I O, bán, aludni s nem álmodni jobb!" (Zrínyi, a költő).
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A nyugatosokat Ady fellépésétől kezdve azzal vádolták ellen
feleik, hogy magyarellenesek. Rákosi Jenőtől a jezsuiták lapjáig
sokféle változatban merült föl ez a vád. Ám a határok nélküli
költészet műfordításokkal erősített eszménye nem jelentkezett
Juhász Gyula lírájában. Valamennyiük közül (Adyt kivéve) ő volt
a legmagyarosabb költő.

Július 19.
Árnyékban 40 fok. Reggel tanácsok hangzottak el, mit tegyünk a
forróság ellen. Én tanácstalanul kóválygok. Napok óta afrikai idő

járásban szenvedek. Igaz, az önsajnálat rossz tanácsadó. Délelőtt

Andrissal rejtvényt fejtettem, aztán ők Judittal fürödni mentek, s
egyre éhesebben várom a családot (igaz, ez sem újdonság). Vissza
tértük óta unokám valami őrdöngős matematikai feladvánnyal
birkózik, amelyhez hozzá sem tudok szagolni. Logikai feladat, s a
logika nem az én birodalmam. Az egyetemek a zseniális Szalay
Sándor - Radnóti rabtársa - matematikai logikát adott elő, nem
mondhatnám, hogy zseniálisan vizsgáztam. Egyetlen olyan vizs
gámra emlékszem első egyetemi éveimből, amelyen igazán jól sze
repeltem: Szabó Árpádnál Homéroszból. De ez presztízskérdés
volt. Még egy olyan sikerélményem volt, amelyre máig büszke va
gyok: Bárczy Gézánál nyelvészetből. (Azért az sem volt utolsó,
hogy Szatmári Istvánnál mindig jelest kaptam.) Irodalomból és la
tinból botladoztam, Töttösy Csabánál viszont mindig jelest kap
tam, amiért csoporttársaim lelkében irigység honolt. Viszont a ta
nítási gyakorlataim igazán jól sikerültek, még a Cukor utcai "ver
senyistállóban" is. A vezető tanáraim aranyosak, a gyerekek kedve
sek voltak. Némelyikükre máig nagy-nagy szeretettel emlékezem.

Július 21.
Még egyszer Juhász Gyula magyarságáról. Csendes hűség - így le
hetne jellemezni. Semmi ódai zengés, inkább elégikus vallomások,
születéstó1 a halálig belesimulva a hazai tájba és abba a szellemiség
be, amelyet csendes lemondás hat át: "Nem jártam én Párizst soha I És
Velencében nem szerettem, I Magyar tájak pora, moha I Temetett el szép
lassan engem. II Nem láttak márvány paloták I És nem hódoltak úri népek,
I Szú'kös sikátorok során I Hirdettem én hittel a szépet! II A jegenyék test
vére én, I Zokogtam a magyar viharba I S a hant aláúgy térek én, I Mint a
mag, mely kihajt tavaszra!"

A hazaszeretet hagyományos, romantikus alapérzésébe e nem
zedék íróinál belejátszott a döbbenet és az elárulás érzülete. Ady
világháborús nemzetféltését megsokszorozta Trianon döbbenete,
a szűkre zártság fojtogató élménye. Nemcsak Juhász Gyula "zo
kogott" a magyar viharban, hanem szinte valamennyi nemzedék
társa is, a fiatalabbakról nem is szólva. Végvári köteteivel azonos
időben jó néhány hasonló érzésvilágot kifejező kötet jelent meg
(például Sík Sándoré, a Maradék magyarok). Ezekből ki lehetne 01-
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vasni az akkori hazafiság fájdalommal átszőtt ismérveit, ha nem
merültek volna el a szellemi élet teljességét szándékosan megha
misító "bírálatok" tengerében. Juhász Gyula jó néhány költemé
nyében bukkan föl a karácsonyi kisded, ám nem a világ remény
ségeként, hanem a reménytelenségbe, perspektíva nélkül élők

szószólójaként. Egyike irodalmunk legszebb karácsonyi versei
nek a Betlehem. Magyar Betlehem hátterében egy kocsmával, el
ázott zsellérekkel: "A kocsma ajtaját kitárják I S hozzá subában a te
let, I Az istál16ban ott a jászol, I A jászolban a szeretet. II A gyémánt
csillag áll fölöttük I Füstös lármában szelíden, I Nyájas barmok között
az almon I Az Ácsnak Gyermeke pihen. II Kantálnak a három királyok
I S velük a jámbor pásztorok, I A söntés mélyén egy elázott, l Etbúsult
zsöllér tántorog. II Könnyes szeme bámulja báván I A betlehemi csilla
got, I A j6reményt, mit körülállnak I Szegények, árvák, magyarokf"

Juhász Gyula a nagy nemzedék elkötelezetten evangéliumi lí
rikusa volt. Számtalan versét szövik át bibliai képek, remiriisz
cenciák, a liturgia cselekményei és az egyházi év eseményei, s
ezekbe simul a hit reménykedése, az élet csalódásainak orvos
szereként.

Július 30.
Legutóbb Juhász Gyula hitének összetett voltáról írtam. Tulajdon
képpen kitörölhetetlen emlékeként hordozta egykori kispap voltá
nak lelkiségét. Írt is erről megragadó vallomást A régi kispap cím
mel: Ebben felstilizálja "hűtlenségét", hogy annál hitelesebben áb
rázolhassa bűntől való szabadítóját, az Evangélium tanítását: ,,5 a
legmélyebb örvény mélyén, halálom I Száz éjjelén és gyönyörömnek
ágyán I Feléd rebegtem egy múl6 fohászt, I Egy örök s6hajt, és a régi kis
pap I Ma új hitében, hitval16 keményen I Azt hirdeti, mint evangélium: I
Hogy szent az élet, és j6ság az Isten I S elmúlnak föld és ég,de az Ige, I A
Szeretet marad s győz. Ámen. Ámen."

Keresztény hite abban is megmutatkozott, hogy nemcsak a te
remtett világ ezernyi jelében látta és ismerte fel Isten művét és je
lenlétét, hanem a halálon túli, a szeretetben és igazságban élőknek

ígért örök életben is. Öngyilkossági kísérleteinek természetesen ere
dendő ideggyengesége, depressziója volt a legfóbb oka, ám bizo
nyos mértékig átjárta a meggyőződése is, amelyet a Hegyi beszéd
ígéretei erősítettek s tettek bizonyosságává: "Boldogok a szomor
kodók, majd megvigasztalják őket. .. Boldogok a tisztaszívűek, ők

meglátják Istent. .. Boldogok a békességesek: ők Isten fiai."
A szenvedésekkel átszőtt életű, önkezével a halálba hulló Ju

hász Gyulát ezért látjuk azok között, akik az örök élet biztonságá
ban nyugalmat találva színről színre látják Istent, és meg tapasz
talják végtelen szeretetét, s az "ismeretlenből" végre ismerősükké,

vigasztalójukká vált: "És láttalak egy revolvergoly6ban, I Mely jobb
volt hozzám mégis, mint az élet I Mert akkor is téged kerestelek!" (Az
ismeretlenhez).
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TANDORI DEZSÖ

1938·ban született Buda
pesten. Költö, író, műfor

dííó. Legutóbbi írását

2007. 10. számunkban

közöltük.

Kosztolányik
Minap egy körkérdésre - a Nyugat folyóirattal kapcsolatban - nem
csak, hogy "tettem egy megállapítást" Kosztolányi Dezsőről s köl
tészetéről, e poézis mai és itteni rangjáról, szerepéről, de a dolgo
zatot erre a ... kis öngúnnyal mondom... tézisre építettem, így hát
nem lenne ildomos a kitűnő Holmi közlési kenyerét csekély ügyem
ben elvennem, nem árulom el hát, mi volt részleteiben ez a han
goztatott elképzelés. Tárgyam első részét itt azonban érinti a Hol
mi-megmérettetés, megkeresés elfogadása, a "kihívásé", lévén
hogya folyóirat korábbi számában "Búcsú az Olvasótól" címmel
verset jelentettem meg, s ez a közlés félreértést kétféle módon is
szülhetett. Holott egyik sem volt szándékomban, és valami harma
dik dologról van szó.

A jó ég óvna attól, hogy speciálisan a Holmi olvasóitól - s a
jó szerkesztőktől ottan - elbúcsúzni akartam volna s akarnék, el
lenben általános elhallgatásomat sem jelentettem be... logikus a
kérdés, mit szándékoztam mondani ekképpen?

Mivel ezt csak Kosztolányival tudom megvilágítani, az itteni
- Vigilia - furcsa című írásom első szegmense éppen ilyesmi
lesz, ám a becsület kedvéért előre kell bocsátanom, hogy e szeg
mens "végén" sem tudom majd kerek szavakba, mondatokba,
mint egy .Jogíkába" foglalni érzületemet, melyet a Holmi-béli
vers cím exponálgatott jól-rosszul. A további dolgozatrészek szin
tén - általam alapvetőnek tartott vonatkozások okán - Koszto
lányi egy-egy metszetével, a szó kettős értelmében nézetével
foglalkozik majd. Nézetek a négyzeten, mondhatnám, ha ilyen
humorom mostanság még (épp) volna.

***
Ellenben hogy "nézetek a nézeteken": ez hűséggel elmegy. Régi
szellemdivat, versolvasói tulajdonságunk inkább, hogy elkezd ben
nünk forgolódni egy poétikai emlék, sor, szakasz, rím, gondolat,
egyéb ... és lassan rájövünk, hogy ez valamit sugall, kezdeményez,
avagy valami bennünk nyugtalankodóra (mozzanatra) válaszol.
Amikor egyáltalán hozzáláttam, hogy tisztázzam magamban, annyi
reményem, gyötrődésem, bajom, aggályom, bizonytalanságom
(szakma, egészségem, önmagam egzisztencia-kérdései. .. nem a
megélhetésre gondolok, bár aki nem betegesen optimista, arra is
gondolnia kell, ám ez nem tartozik ide), jelenidőm közepette tehát
miről is írhatnék, s hogy bárhová is épp ma délután bármit is akar
nék-e írni, írnom kellene-e, beugrott Kosztolányi. Bezakatolt, ah,
idegen tőlem az a humor is ma, hogy mint hegyek s völgyek, egye-
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bek s hölgyek közt a vonat. .. brr ... bezakatolt a feleségének írt ver
se a "Bús férfi" lapjairól. Nem kell Aranyra hivatkoznom, hogya
menthetetlent mentsem, magam is idézgetek hibásan, átköltve
klasszikus részleteket nagyjainktól, a Toldi költője szerint ez éppen
séggel dicsérete volna szerető szellemünknek. .. hagyom. Kicsit
megijedek most, hogya költemény épp a "Hajnal, éjfél közt ocsúd
va mély sötétbe fölriadtam" címkezdetű vers előtt áll, ebbe nem
megyek bele, bár a műre alkalmasint visszatérek még itt.

Mindkét vers, mondanák, akik így kedvelik az elemzést (én
manapság épp sehogyan sem kedvelem!), ráeszmélő jellegű. Idé
zem "az enyémet" itt:

Én feleségem, jó és drága-drága,
eddig neked dalt alig-alig írtam,
mert nem bíztam tintában és papírban,
s féltem, hogy elhull a szavak virága.

A továbbiak a magam csekély mostani ügye szempontjából
nem érdekelnek. Nagyszerű vers, azaz pompás, alapvetően fontos
részletek. .. és arra is van válasz, miért "jaj!" az, hogy máig Kosz
tolányi a legnagyobb 20. századi magyar költőnk... megjegyzem,
szerintem a 19. században Petőfi Sándoré e rang, nem sajnálato
san ... igen, ezzel a .Kűivárosokben jártunk, bús ebek közt ... "
sorral, melyre a "sírtunk a ködben, mélypiros sebek közt" csap le,
s az ebek és a mélypiros minimum szentül megmosolyogtató elem
(én imádom!) alkalmasint választ kapunk stb. Nem fejezem be a
mondatot, azaz a néma kihívásra adandó választ. Ez a négy sor
azonban, melyet kiemelten idéztem, feszes közelséggel példázza
az én aggodalmaimat. (Magammal kapcsolatosan.)

Ha bárki is mosolyog is rajta (kétszer az "is", igen!), tehát ha
bármiféle mosolyra húzódik is a száj, egyebek között, hogy azt
mondom, hamarosan 69 éves leszek, sőt, 70, és ez az életkor szá
mos (színpadinál veszélyesebb) süllyesztőt rejt szőnyege alatt,
képzavarral, "egyelőre alá söpörve", ezt a szubjektív megjegyzést
nem illik kétségekkel nyirbálni. Ha én úgy érzem, hogy hirtelen
elfogadandóvá lett számomra az öregség, magam öreg-féle mivol
ta, ez nem vótum, de nem is vita tárgya. Amikor már sokadszor
ra, kicsit ingerülten is hajtogatom - afféle belecsippentésekre,
hogy "ugyan már, halál előszobája ... mindig a halál előszobájá

ban élünk", ezeket illetleneknek tartom, főleg azért, mert lelkem
szimpla mivoltára emlékeztetnek, mint olvasom a pszichológia
könyveiben, bizony ám, hogya szimplább elme, lélek, alkat etc. a
bajban döbben rá csupán önmaga végzetes törékenységre, a pusz
tulás fenyegetésére ... ne már, mondom divatosan, vagy avíttasan,
és be sem fejezem ezt a futamomat sem. Nem futamodom, ellen
szert sem tudok. Meg sem adom magam (orvosi vizsgálatok elől

félrehúzódom, minimális tanácsokkal élek csak így), törekszem az
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egészségesebb életvitel re, ebbe félnaphosszat belebukom rendre...
egy-két pohár bor mégis, egy-két cigaretta (ha csak hetenként
egy-egy alkalommal is), felesleges idegeskedés olyanokon, hogy
olvasóimnak messze nem tekinthető emberek idegenségüket feje
zik: ki közlendőim hallatán... tehát ha nehezen megy is, megy
azért az önvédelmi gyakorlat. (Sok rostos ital, joghurt, kefir, pirí
tós ... nem mintha egészségtelen konyhát vinne feleségem, ellen
kezőleg, a hűtóbe hazahordott effélék fogyasztását én mellőztem

éveken át, tagadtam meg.) De én a 69. év második felét, s pedig
hirtelen, pár hónapja, egy betegség-fenyegetés hatására, sőt, több
ily árny sötétjén hirtelen, a komoly aggodalmak időszakának él
tem meg - így mondom! -, szerencsére nem passzívan, még ha
vizsgálatoknak alávetni nem hagytam is magam.

Gyógyulok, bár ott lappang valami tünetes baj alhas-tájt, azon
a fertályomon ... hagyom ezt itt. Nem tartom .Kosztolanyikv-sor
ba illőnek az orvosi ügyekkel kapcsolatos helyes vagy helytelen,
praktikus logikájú, esetleg mégis szűkebb látkörű (életrvitelemet.
Itt kizárólag a már jelzett irodalmi kérdéssel reflektálnék a Kosz
tolányi-feleség-versre.

Nem is forrósítgatom - hogy aztán ürüggyel kerülgethessem
- a kását. Kásahegy? Egy késhegynyi belőle! Arról van szó
ugyanis, hogy Kosztolányi, aki (így olvasom) házasságkötése után
végképp nem volt hölgyvadász alkat, kevés ily bonyodalma tá
madott stb., feleségéhez, íme, saját bevallása szerint, kevés verset
írt. Tényleg eléggé keveset. Ismétlem, ilyen alkat (is) volt, nem ér
dekes a kérdés. Szakmailag semmi mód.

Mivel azonban szakmailag semmi mód nem túl érdekes, hány
verset írt valaki a feleségéhez - magam a feleségemet ilyen vagy
olyan, képzetes vagy valós regényhősnőként igen sokat szerepel
tettem és szerepeltetem, beleegyezésével... szó sincs róla, hogy ki
írnám, rosszabbat teszek, ahol egyemberpáros egyik feleként
szükség van rá a regényben, elbeszélésben, ott megjelenítem őt. ..
de verset hozzá magam is keveset írtam. Befejezetlen futam ma
rad ez is.

"Mivel azonban ... "
Mivel azonban, veszem fel a fonalat, a feleséghez-írok-verset

vagy-nem-írok-verset kérdésénél sokkal jelentősebb, hogy versírá
ként (kőltőként) egy ponton túl egyáltalán írok-e verset, avagy
elköszönnék az olvasóktóL.. meg hogy regényíróként, esszéista
ként etc. írok-e regényt, esszét, valamint hogyaműfordítás neme
sebb feladatai alól (nagy regények és versek sok tu catja, százai
után bár!) ki bújok-e, maradván csak habkönnyű bestsellereknél
(bocsánat), ez nagyobb kérdés, már amennyiben csekélységem
egyáltalán érdekes, ez érdekesebb kérdés.

Ha egyszerre azt kezdem érezni, hogy ily szempontból nem bí
zom a papírban (nem bíznék az internet, a számítógép, a film stb.
eszközeiben. sem), nem bízom abban, hogy jól ítélem meg maga-
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mat, helyzetemet. vagyis hogy nekem bárkivel így szót kéne vál
tanom... hanem inkább a kafkai érzület lesz az enyém (szép las
san, szép 69-évem-hirtelen), akkor... ? Akkor bizony mi van?

Ha egy dolgozatom élére azt írom, könyvismertető (reklám) új
ságba, hogy az adott (ismertetett) két könyv mindegyike jelentős,

érzem is jelentős mivoltukat, csak azt nem tudom, mi az, hogy va
lami jelentős ... mi tehát a jelentőség jelentősége... nos, akkor ha
baj okvetlenül nincs is, valami történt, adódott, ami (velem) eled
dig nem volt, és aligha lehet az elnyomorodott vállal, csuklóval
magyarázni a dolgot, négy-öt évtized fáradozásai nyomán bekö
szöntött fáradtsággal, még a 69-70-nel sem lehet magyarázni, ha
nem valami újdonat poétikai elem van jelen, maradandóan-e,
mégse... valami, amit Juhász Ferenc az Apám-eposzban a halált
megsejtő tulajdonság-változásaként emleget, és itt az előszobához

érkeztünk vissza.
Vagyis ha Kosztolányi egy olyan - poétikailag nem túl jelen

tős - kérdésben, mint a verssel megszólított vagy ritkán szólított
feleség esete, ilyen centrális, bár itt-ott gyarló verset ír, engedtes
sék meg, hogy magam még gyarlóbb prózában megpendítsem,
íme: van-e jelentősége annak, hogy én íróilag bárkinek is akarok
mondani bármit, avagy ha nem akarok, az is jó... kinek jó? .. ne
kem mire jó?.. és a "jó" fogalmáról van-e szó itt egyáltalán, ha
nem valami más evidenciáról, melyhez valóban nem kor a 69. éve
senkinek... ennyi volt hát ez.

***
Mielőtt az itt feldolgozásra választott Halottak című verssel zár
nám dolgom, hadd térjek ki, közbevetésül, a már jelzett szom
széd-költeményre, "Hajnal s éjfél közt ocsúdva" ... bocsánat, máris
hibásan idézem, tehát "Hajnal, éjfél..." Annyiban csak, hogy nagy
tökéletességű,hibátlan életkép (kevesebbet vállal, persze, egészen a
befejező hat soráig - talánl), ahol is a költő, akár a Hajnali részegség
dús lelki-kép-során végigbotladozva diadalmasan, a "polgári" éle
tek képeit mutatja fel, egyáltalán, az élet képeit, a félholt derme
detekét ("búcsú az Olvasótól"), majd kifejezi döbbenetét is, hogy ez
mind, akár a föld (a Föld), zúgó robajjal száguld az űrben, gondo
lom, a semmibe, s mi is vágtatunk, a félholt dermedetek tárgyai,
hangtalan magányba(n) a "titkos óra" jár, forog, mintegy már egye
nest ír le, úgy bizony, Gödel vagy Cantor végtelenjébe, a számlálha
tó számlálhatatlanba, ha akarom, Isten felé száguldozgat (jaj), s mi
ijedve vagyunk ebben, s a szemlélő költő egyenrangú ebben sajtha
ranggal és ingaórával, mert:

... reszketek, hogy életünk csak negyven, ötven, hatvan év.
Hm. Mennyit jártam kosztolányizni a költő nagyszerű szobrá

hoz a róla elnevezett tér sarkára. Eszemben a 40-50-60 reszketése.
Az övé. 60? Istenem, Istenem, de megélte volna ő azt, rnond-
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jam-e, nyilván. Györe Balázs barátommal sokat beszélgettünk er
ről. Mivel én azonban a nem-bizom-a-papírban megkísértettje
lettem, meg hogyan is beszélgessek olvasóval, jóbaráttal arról,
amit magam sem tudok. .. pl. hogy jelent-e valamit egészségi ál
lapotomra, sugallatnak emez állapotból ez a Kosztolányival-fé
lés, ez a nem magányos rettegés ... hallgattam inkább az egész
ről. Most említem csak úgy igazából. Szorongással tölt el az ügy.
Az alhasi rémfájdalmak majd a tünetek hevességének múlta, tit
kos utalások "valami bajra mégis ott": mindez reálisabb árnyké
pet, foltot cipeltet velem-bennem, mint a szoborlátogatás utáni
ínyfájdalmakéi, pirosságokéi. .. azok nyilván csak múló fertőzé

secskékből adódtak.
Nem vigasztal, hogy közel 18 évvel túléltem az utolérhetetlen

nagy Mestert, aki (sajnos?) máig a mi 20. századunk legnagyobb
magyar költőfigurája. (Valéry és Victor Hugo ügye után szabadon.)

***
Szinte megkönnyebbülés, hogy a Halottak részletei iránti rajongá
somra térhetek ár végezetül. Kis Kosztolányi Összesemben örökké
ott a kötet könyvjelzője, kék, sötétes szalag. Igen sokszor foglal
koztam a vers "vonatkozásaival", ám hogy Olvasómat ne fárasz
szam keresgélés kötelmeivel, idézem az egészet, nem olyan hosszú.
(A cím megvolt.)

Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva semmit,
hatnak tovább.
futók között titokzatos megállók.
A mély, sötét vizekbe néma, lassú
hálók.
Képek,
már megmeredtek és örökre
szépek.
Nem-éiék,

mindent felejtő, mindent porba ejtő

henyélóK,
kiknek kezébó1 a haraszt alatt
lassan kihullt a dús tapasztalat.
Nem tudja itt Newton az egyszeregyet,
fejére tompa éjszaka borul,
Kleopatra a csókokat feledte,
és Shakespeare elfelejtett angolul.
Nem ismeri meg itt anya a lányát,
sem a tudós ezer bogos talányát.
Ábrándok ÓK, kiket valóra bűvöl

832



az áhitat, az ima és a csók.
Idézetek egy régi-régi műbó1,

kilobbant sejtcsomók.

Nem tartozik ide, mégis: újra, harmincadik olvasásra is, ho
mály a szememen az "Ábrándok ők. .." után. Hálásak vagyunk
Kosztolányinak, aki méltán a mi 20. századunk legnagyobb költő

alakja egyre, hálásak a "kétes" eszközeiért. Ó, felmagasztosulnak!
Haraszt alatt ... tapasztalat. Anya, aki nem ismeri meg a lányát.
Plusz a szinte kínos viccnek ható Newton, Kleopatra - így írva
-, Shakespeare motívum. Evidenciák ezek! S hogy az áhítat, az
ima és a csók... Ez nem a "templomba, kórházakba, börtönökbe"
nézetvilága. Jó, Kosztolányinál mindkettő "igaz". De itt nagyon
örülök ennek a változatnak épp. Hét Virginia Woolf-regényt fordí
tottam, ötöt épp az elmúlt 7 év alatt, s hogy akkor, így Kiadóm,
írnék egy könyvet a "fordítói élményemről". Ezt nagyon műhely

illatúnak éreztem volna, helyette egy olvasóbarát könyvet készí
tettem, 2008-ban látható lesz, rajzokkal "meg minden", és a lénye
ge kb. az, hogy miként vettem én a lapot (a lapokat), mit
gondoltam a szereplőkról (mint bábszínházban a gyerek), ilyesmi.
Nem adhattam volna alkalmasabb címet a könyvemnek, mint:

Kilobbant sejtcsomók

***
Így élek Kosztolányi-képemmel; az ő létének tudatával, dús ta
pasztalatával, ezt-azt kotorva a haraszt alól. Erdőt járni is egészség
része, ugyebár? És szó sincs épp búcsúról az olvasóktól. Még az
időpont után is három pontot teszek, íme:

2007 augusztusában ...

VASADI PÉTER Mindaz, mi eddig
Az ítélet jelez
türhető részletekben:
közeledik. Sbenyit.
És csönd lesz hirtelen.
Mert ő maga a csönd.
Nem kell kapkodni.
Mindaz, mi eddig
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szóban, szerepben, szájból
meghirdette magát,
eléghetetlen lángban áll.
A némaság - bőrünkre bőr 
szorosan ránk tapad.
Némaságunk az ő beszéde.
Előre tudtuk, megjön.
Hogy meg kell jönnie.
Amit nem ő mondott
s mi mondtunk nélküle,
száraz, törik, zizeg.
A tűz pedig, ez a
kimondhatatlan egy,
valóság s önmaga,
szalmánkat égeti.
S bár szenvedést okoz,
megszabadít. Fölujjongtat.
Világossággal elborít.
A képzelet sápad selül.
Szavunk miénk lesz.
Mind igébe fordul.
S bennükaz Életet
mi fogjuk kijelenteni.

Metanoia
Jacques Fesch emlékére

Idetűz erősen a Nap
a börtönablakon át.
Reggel jönnek értem
négy negyvenötkor.
Messziről döng majd
a bakancsuk; csörög
a kulcs. Kötéláltali.
Egy perccel öt után
lógni fogok. Ma még
megmenthetne a világ.
Verhetné avasajtót.
Jönnének százezren.
Csákányoznák a falat.
Áshatnának alagutat
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ide föl, acellámig.
Lónetnék nehézpuskával
az őrtornyot, lámpákat,
drótsövényt s oszlopait.
.,. Semmi. Bekukkant
néha az őr. Gumipadión
lépeget, hadd lepjen
meg. Ő az utolsó,
akinek szemepárját
látnám, ha akarnám.
Nem nézek oda. Csuklom.
Élni szeretnék, mini
egy elefánt, őserdő.

Nagy hegy hidegen
izzó csúcsára vetettek.
Lentről integetnek
a túléló'k ünnepi
emelvényen, elegánsan.
Faragott asztalok
mellett rágják a
levegó't, füstölnek,
koccíntgatnak; hol
akarok én élni?
Itt az iM. Térek
aludni. Hajnalban
vizelek. megmosom a
fogamat, kiköpök.
S mehetünk. Most
mélyen belázasodok.
Nem tehetek róla.
Mintha nem én. Föl
világosodik bennem.
Életemben eló'ször
enged a fagy. Két
lábam dereng, s két
tenyerem, ahogy állok.
Pedig éjszaka jön.
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HALMAI TAMÁS

1975-ben született Pé
esett. Magyartanár, költő,

író, irodalomkritikus. Leg
utóbbi írását 2007. 10.
számunkban közöltük.

Nap száll föl a
szavak közt
Vasadi Péter Kegyelem című verséről

" ... mégis élek,
mégis nehéz, anya, mégis nehéz."

Pilinszky János

"Most látom csak: az abroszbél, a tálból,
a falból is az ő léte világol.

Az ág lombja, az árny bolyha mögött: ő.

Én elfogyok, s megint egy lesz a kettő."

Rakovszky Zsuzsa

A költő válogatott verseit közreadó kötet, a Séta tűzben, virágban
(Szent István Társulat, Budapest, 2005) bővelkedik jelentős versek
ben. A gazdag alkotói pályát inkább csak jelképesen összegző

munka csaknem minden darabja külön figyelemre, egyedi megol
vasásra volna érdemes. Versválasztásunk esetlegességét semmi
nem menti. De ez itt nem is a mentegetőzés helye, hanem a művé

szi s a művészeten túli szépé.

KEGYELEM

Fény ökle döngeti
a harangot. A tornyos
pajta be akar dó1ni,
de megtámasztja virág.
Gyökeréhez ásta Anyám
a mohagyöngyös sírkövet
és ő is alája feküdt.
Most lent suttog bogarakkal.
A kövön kusza firka:
Nap száll föl a szavak közt.

A tíz sor s öt versmondat alkotta költemény nem mutat vers
tani kötöttségeket. Rímeket nem találunk; a szótagszám változó
(6 és 8 között): a ritmus jobbára jambikus, néhol vált csak
trochaikusra (egy helyütt, a nyolcadik sorban, anapesztussal ve
gyítve); a soráthajlások is a merev szabályozottség ellenében hat
nak. Egyedül az tűnhet csak föl: a téma magasztos komolyságá
hoz mérten több ponton már-már játékosan tiszta, dalszerűen
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könnyed a verselésmód (a második és harmadik sor, valamint a
záró sorpár például anakreóni mintát követ).

Magasztosan komoly témát említettünk. De csak szavakat
használhattunk, s használhatunk a továbbiakban is, holott a
nyelv, kivált az értelmező-analizáló nyelv, épp e területen kell,
hogy beismerje másutt sem egykönnyen palástolható vereségét.
A kudarcot, amely abból származik, hogy van, ami szavakkal
csak igen kétségesen fogható közre. A Kegyelem ugyanis méltó
ságteljesen tartózkodó vallomás - a halott anyához való vi
szonyról. Amivel Vasadi műve óhatatlanul abba a szöveghagyo
mányba ágyazódik, amely József Attila verseitől Esterházy Péter
s Bartis Attila prózájáig (A szív segédigéi, A nyugalom), vagy a Ta
tár Sándor-féle Requiemig húzódik.

A - mint láttuk - verstani kötöttségeket nélkülöző beszéd
mód retorikailag s poétikailag is eszköztelennek hat. Egy-egy
megszemélyesítést ("ökle döngeti", "be akar dőlni", "megtámaszt
ja") s alliterációt ("kövön kusza firka", "száll föl a szavak közt") je
gyezhet csak föl az értelmező. Ám az egyszerűség beszéde még
sem ennyire egyszerű. Erre a mű fölépítésének közelebbi vizsgálata
mutathat rá.

A tíz sort a vers időkezelése 4-3-3 szerkezetbe rendezi. Az
első egység jelen, a második múlt idejű beszédet visz színre, a
harmadik részben visszatérő (s a közbülső szakasz magyarázó
jellegével előkészített) jelen idejű beszédforma pedig, utolsó so
rával legalábbis, a jövő idő távlatát nyitja meg. Azon jövő időét,

melyet a vers logikája értelmében az időtlenség/örökkévalóság

dimenziójaként is érthet az olvasó.
Hasonlóképpen lényeges kompozíciós elemként működik a

vers szcenikáját, a versvilág térszerkezetét alakító motivikus ren
dező elv. A "Fény" az első és a "Nap" az utolsó sorban keretessé
get, összefogottságot eredményez. Ezzel együtt az ereszkedő jele
netezés is a struktúra feszességét szavatolja. A szöveg figyelme (a
Fény - harang, torony - pajta - virág - gyökér motívumsora
mentén) a fent tartományából a lent világába tart. Amely lefelé
irányuló képsorozatot végül a "Nap száll föl" mozgásképlete ír
felül, a fény szakrális szimbolikájának a feltámadás teológiájával
adva értelmet. (Az anakreóni ritmika könnyedsége is jelentést, je
lentőséget nyer így, amennyiben a felemelkedés - és a felemelke
dő! - metafizikai szabadságát érzékíti a verstan eszközeivel.)

Föltűnő, hogy az utolsó három sor (vagyis azok, amelyekre az
anapesztusos betét s az alliterációk is figyelmet vonnak) mind
egyike tartalmaz a nyelvvel, a beszéddel kapcsolatos jelölőt:

"suttog", "firka" , "szavak". A legerősebb nyomatékot természe
tesen a zárlat kapja: "Nap száll föl a szavak közt." A "szavak"
jelentése, s ez az alkotás egésze szempontjából döntő mozzanat
nak tetszik, alighanem rögzíthetetlen. Nem egyértelmű ugyanis,
hogy (l) a sírfelirat szavaira vagy (2) az anya suttogására vonat-
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kozik-e, de (3) a vers szavaira is ráérthetjük, amint (4) a nyelv
bölcselet horizontján általában a szavak, a nyelv, a beszéd jelölője

ként is jelentéssel telítődhet. Nem beszélve arról, hogy (5) e négy
olvasat akár együttesen is tartható: ekkor egymás intencióját jóté
konyan fölerősítő s kölcsönösen rögzíthetetlenné tevő érvényükkel
az olvasás körkörösségét, a művel (a nyelvvel, a léttel) való foglal
kozás lezárhatatlanságát idézik elő - s a vég alakzatát nem isme
rő létértésíek) időképzetét hívják életre ... A fény kegyelmét és a
(befogadói érzékenységtó1 függően: szó szerint vagy metaforikusan
értett) feltámadás misztériumát tematizáló mű ilyesformán a nyelv
létalapító és létmegtartó hatalmát is tematizálja. S miközben beszél
a nyelvró1, nyelvként meg is testesíti az elmondottakat: a nyelv ha
talmát a versnyelv hatalmaként mutatva föl.

A szövegben (nem számítva a mondatindító szavakat) mind
össze két szó nagy kezdőbetűs: az "Anyám" és a "Nap". E fi
nom ortográfiai megoldás egyrészt a kiemelés, az egyedítés, a
hangsúlyosítás szolgálatában áll; másrészt a két létező egyenér
tékűségét sugalmazza. A lent és a fent analógiáját, az emberi és
az isteni párhuzamát, a földi és az égi kikezdhetetlen kölcsönvi
szonyát. S mint a földi és az égi szerelem egymásra olvashatósá
gában, e kölcsönviszonyban is "az öröklét működik" - akárcsak
a Vasadi-líra által oly sűrűn evokált Pilinszky-életmű egy külő

nösen emlékezetes darabjában, a történetesen azonos című vers
ben: "Bogarak szántják a sötétet / és csillagok az éjszakát. / Van
időnk hosszan üldögéini / az asztalon pihenő lámpafényben. /
Megadatott a kegyelem: / miközben minden áll és hallgat, /
egyedül az öröklét működik." (Kegyelem)

Árnyékot ég
Szobád falára
a kelő nap galagonya
árnyékot éget.

Mutatta a kóoó1
Ami adva van, csak abból
lehet kiindulni.
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S a falakat
muiaita, a káM1 faragott
kapukat és kerítéseket.

Van út egy
Egyelértnek hitt pont újabb
elvesztése.

Áltatod magad,
hogy legalább az irány, hogy
az legalább megvan.

És amit
veszítesz, csupán a meg nem
tett lépések visszhangzása.

Le
számolni a tévedéssel, azzal,
hogy van út egyáltalán.

Meg sem ismer
Túlélni, azért a néhány szellős,

tiszta percért, amely jó esetben
követi, és amelyet másként, vagy
máshogyan, meg sem ismerhetnél.

Ez is sok
Keveset olvasni. Még kevesebbet
írni. Talán egy oldal. Bizonyos
esetekben még ez is sok lehet.

Csak egyetlen mondat. TáM1
metszve.
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A szerzö esztéta. Leg

utóbbi írását 200? 8.szá
munkban közöltük.

'H, G. Gadamer:
Az üres és betöltött idő

ről. In: A szép aktualitá
sa. (Vál. és kontrollford.

Bacsó Béla.) T-Twins
Kiadó, Budapest,

1994, 85-111.

Aisthesis chronou
Időérzék

A pannonhalmi Arcus temporum művészeti fesztivál
margójára

Elgondolkodni azon, hogy érzékeink és érzékelésünk milyen mér
tékben kiszolgáltatott az időnek, nem a legkönnyedebb feladat.
Nem is adják fel nekünk az ilyen kérdéseket a hétköznapok, az
'üres idő' megkímél bennünket attól, hogya lét mélyrétegeibe lép
jünk be. Azonban létezik idő, amelyet nem csupán eltölteni kell,
hanem szükséges betölteni. A 'betöltött idő" összehoz bennünket
létezésünk halaszthatatlan, de legtöbbször elodázásra ítélt tartal
maival. Az ünnep rádöbbent arra, hogy létezés, gondolkodás, ér
zékelés és érzés valójában egyek, még ha a mindennapi tapasztalat
mást mutatni is látszik. Ha valódi ünnep részesei lehetünk, része
sedésünk idő- és tértapasztalatában megjelenik mássá - jobbá, tö
kéletesebbé, gyermekibbé - válásunk lehetőségénekvalósága. Va
gyis közelebb kerülünk Isten országához. Nem (csak) a külső tér
vezet bennünket, hanem főként a belső: az érzések és az érzelmek
tere tágul olyan hatalmas horizontúvá, amely ritka alkalmakkor
esik meg velünk, és amit egy másik, szokatlan szinten kell beleil
lesztenünk életeseményeink közé: szólítást kapunk arra, hogy a
művészet tapasztalatát komolyan vegyük, pontosabban, hogya
művészetet mint saját tapasztalatot, hatást, élményt merjük és
akarjuk újra gondolni. Hogy ne csak a peremére lépjünk annak az
ívnek, amit a festum kínál, hanem lépjünk bele, és merüljünk el
benne. Hagyjuk, hogy hatással lehessen ránk.

Vannak ilyen ünnepek. Közéjük tartozik a nyárutón, augusz
tus utolsó hétvégéjén rendezett kortárs művészeti fesztivál egy
olyan helyen, ahol az ünnepek amúgy is rendszeres velejárói az
életnek, ahol valójában az ünneplésnek és a 'betöltött időnek'

már eleve helye van. Pannonhalmán a liturgikus ünnepek mellé
az Arcus temporum - 'Időívek' - elnevezésű fesztivál a művé

szet ünnepét helyezi. A gótikus bazilika ívei magukhoz vonzzák
a képzőművészet lenyomatait, a tánc mozdulatait, a zene szár
nyalásait. A szakralitás és az artisztikum itt magától értetődőn

hangolódnak egymásra. Nem szüntetik meg azokat a kérdéseket,
amelyeket feltesznek önmaguknak és dialogicitásuknak, de ma
gától értetődővé teszik őket és bátorítanak, hogy szabaddá vál
hassunk saját válaszaink, lehetőségeink - és rászorultságunk és
szépségünk számára. Hiszen - ahogy Alexandriai Kelemen állítja
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A bizánci esztétika.

(Ford. Katona Erzsébet.)
Gondolat Kiadó,

Budapest, 19BB, B9.

- "az ember természeténél fogva emelkedett és büszke és szép
re törekvő lény".2

Nem kell azonban rögtön arra gondolnunk, hogy kizárólag
valamiféle elitista spiritualizált kulturális program az, amit a
pannonhalmi művészeti fesztivál kínál, vagy azt, hogy csak az
esztétikai ínyenceket várja látogatóiként. Valójában sikerül meg
teremtenie azt az összhangot, amely sikeresen túllép a hagyomá
nyosnak tekintett magas művészet és tömegkultúra ellentétező

fogalmain, anélkül, hogy a színvonalból engedményeket tenne;
vállalja a kísérletezést a kortárs művészettel úgy, hogy klasszi
kus alapokhoz ível vissza, pontosabban egy oda-vissza játék ki
alakításának lehetőségét teremti meg a befogadók számára. A
zenei kínálat skáláján megszólalnak a klasszikus zenében már
szinte slágernek számító művek is, amelyeket a legkiválóbb elő

adók hívnak új életre, a kortárs zene területéről pedig a Magyar
országon ismeretlen vagy alig ismert szerzőket illetve műveket

mutat be - ugyanazokkal az előadókkal, akik garantálják a mű

vek autentikus, a fesztiválon jelenlévő szerző intencióit is figye
lembe vevő előadását. A tánc-előadásokra meghívott koreográfu
sok és előadók szintén kihívást jelentenek a közönség és a hely
szelleme számára is. Az emberi test olyan mértékben kitárulkozó,
lecsupaszított, kiszolgáltatott megjelenítésének lehetünk tanúi,
amely kihívóan felesel a húsvéti misztérium ünnepén szerzett
összetört test-tapasztalatainkra. Nem engedi, hogy megkerüljük
saját testünkhöz való viszonyunk és egyáltalán az emberi
test-észlelet újragondolását, a legeredendőbbként kitapintható
eredetünkhöz való visszatéréshez késztet. A képzőművészek és
alkotásaik közül is olyanok kerülnek bemutatásra, akik és ame
lyek kreatív tevékenységként értelmezik a művészetet, párbe
szédbe vonják és nyugtalanítják befogadóikat. Egészében, az ed
dig négyszer megrendezett Arcus temporumon bemutatott művek
erősen megkérdőjelezikazt a fajta esztétikai tapasztalatra vágyó
dást, ami valamiféle megnyugtató kikötőbe érkezést vár egy-egy
alkotás megtekintése. meghallgatása után; inkább tapasztalataink
és létünk mozgásban lévő, tünékeny, törékeny oldalára hívják fel
a figyelmet.

Így történhet, hogy ha valaki erre a fesztiváira látogat, kike
rülhetetlenül résztvevő lesz, nem maradhat passzív szemlélő.

Provokatív az Arcus úgy, hogy észrevétlenül von be intenzív pil
lanatokba bennünket, a nyugtalanságból a harmóniába, a szép
ségből az iszonyatba, a meghökkenésből az elfogadásba. Egysze
rű úton és letisztult módon bír rá arra, hogya világgal is,
magunkkal is odafigyelő kapcsolatba lépjünk. Ugyanakkor nem
erőszakolja a mindenképpeni értelmezést vagy jelentésadást.
Nem megy az élmény ellen, nem tagadja, hogyaművészeten

keresztül elérhető tapasztalat megélését tartja lényegesnek.
Mindezt magától értetődően, észrevehetetlenül, áttetszően teszi,
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úgy, hogy megtörténik velünk, hogy örömöt és élvezetet leljünk
a művekben.

Ami még emlékezetes és megmarad - konkrétan a már ha
gyományokkal rendelkező Arcus fesztiválokon megszerezhető is
mereteken és élményeken felül is -, az saját határaink elmozdu
lásának élménye, az a kérdés, hogy meddig, milyen mértékben
vagyunk hajlandók és képesek elfogadni műfajokat, előadókat,

műalkotásokat, látványt; és ami mindemellett van: milyen vi
szonyt tudunk kialakítani azokhoz az érzéseinkhez és érzelme
inkhez, amelyeket az ott befogadott alkotások keltenek. Mennyi
re gondolunk bele abba, hogy ez a művészeti ünnep a
szüntelenül, folyamatosan ünnepelt liturgia terébe és idejébe is
beleilleszkedik, hogy - bizonyos értelemben - átjárhatóságuk
lehetőségeire is rávilágítson. Hogya szakirodalomban nyers teó
riaként megfogalmazott összefüggés szakrális és artisztikus kö
zött nem csak puszta szó, hanem élő, tapintható, hallható, látha
tó valóság.

Készülődés (5)
Formátlan vers
Mögöttem üres erdő. Állat nem neszez,
bokor tövében nem lapul nejlonzacskó,
nincs a fák között nevetés, se sírás
vagy káromkodás, nem mozdul szellő.

Nem tudok lépni. A völgy elragadna
a túl nagy fejem miatt, a domb tetején
a tágasság a gyenge torkomat fojtogatná.
Várnom kell, míg nem leszek megint ugyanaz.

Mint egy tigrissel ölelkező gyermek
színes természeti környezetben,
aki sosem tanult, sosem hallott idegen nyelven
biztatja a boldog állatot valami meglepőre.

Az örök türelem eleven gócát
a lehetetlenbó1 vett szenvedély köldökig
torlódó, könnyű hamuia temeti magába.
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O.
Mintha több adást fogna egyszerre valami titokzatos rádióval. Mi
nimum kettőt, de inkább többet, és hagyná, hogy az egymás fölött
és egymás alatt és egymás mellett szóló adások kiadjanak egy
olyan nyelvet, amelyen már érdemes beszélni. Sokan lehetnek,
akik mondják végtelen monológjukat, ő csak fülel és írja, amit
ezek a hangok diktálnak.

A félelmetesebb és egyszerűbb magyarázat az, hogy egyedül ő

az, aki beszél. Nem lehet megszámolni, hányféle hang beszél egy
emberben. Kik ezek. Ki az, aki reggel azt mondja, hogy, és este már
az ellenkezőjét mondja. És miért van az, hogy úgy tűnik, mindkettő
nek igaza van. Másnap reggel aztán már egy harmadik mondja el
az igazságot, amit estére újabb igazsággal cáfol egy negyedik. Mint
ha nem tudna véget érni, és ki tudhatná, mikor kezdődött el. Ez a
"belső" beszéd, ami a titkos életünkról tudósít, és amiról a legtöbb
esetben mélyen hallgatunk. Olyan mondatokat mondunk ebben a
másik életünkben, amelyektól a másik ember sírógörcsöt vagy
dührohamot kapna azonnal. Általában azért nem kap, mert nem
hallja soha. Miként lenne megosztható valakivel az, aminek belső

kimondása életem alapjait rengeti meg. És ha kimondható, mire
megyek vele. Megosztható-e egyáltalán mindaz, ami a lélek legmé
lyéről szól. Egyáltalán: akarjuk-e hallani. Nem arról van-e szó, hogy
jobb süketnek és vaknak tettetni magunkat, és ebben a magunk által
megteremtett néma és sötét térben majd békésen elleszünk.

A kudarcok, a csődök, a mulasztások és hazugságok kever
cséből monumentális lakóparkot építettünk fel, a kapunál kopasz,
tetovált, napszemüveges kolosszusok őrködnek, és jaj annak, aki
a közelükbe téved. Vannak, akik odakint, a kapun kívül, a leta
rolt, megmérgezett és sóval behintett pusztaságban verik le sátrai
kat. Mind ismerik egymást, és olyan nyelven beszélnek, amit a
kapun belül nem értenek, mint ahogy azok sem értik a kapun kí
vüliek beszédét. A kapun kívüliek tudják, hogy azok odabent va
lamikor értették, amit ők beszélnek. A kapun belüliek azt állítják.
hogy sosem értették a kapun kívüliek beszédét, mert annak so
sem volt értelme, ezért is kerültek ki oda, mert nem lehetett ve
lük értelmesen beszélni. Így állunk. Amikor költészetről esik szó,
ezekkel az előfeltételezésekkel gondolkodom róla.
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Mindezt csak azért tartottam fontosnak megjegyezni, mert a
Kenyércédulák szerzőjéről lehet olykor hallani vagy olvasni, hogy
érthetetlen és kibogozhatatlan, amit ír. Hogy ezek nem lennének
versek, és írójukon kívül nem létezik ember, aki átlátná, mit is
akar velük mondani. Hogy zagyvaság. Micsoda kakofónia. A
költészet nyelve valóban sokaknak jelenthet megfejthetetlen rejt
vényt. Nehezen eldönthető kérdés, hogy vajon a költői nyelv tá
volodott el ennyire a hétköznapi, beszélt nyelvtől, vagy a köz
nyelv minősége süllyedt olyan mélyre, ahonnan már lehetetlen
érteni a költészet nyelvét. Nem szeretnék lándzsát törni egyik
magyarázat mellett sem, tény mindenesetre, hogya költészet,
funkciója szerint, mindig egyfajta magasabb artikuláció mentén
jelent meg, a médium szerepét töltve be "fent" és "lent" között.
Szijj Ferenc legutóbbi kötete (és az azt megelőző három verses
könyve) ékes példáját adja ennek a "megemelt", a befogadó ré
széről nagyfokú koncentrációt igénylő versbeszédnek.

1.
A szerző arról beszél egyik interjújában, hogy milyen közel áll
hozzá egyfajta "kavalkádszerű színház" elképzelése. Egy olyan
színdarabé, amelyben két másodperc alatt megtörténik minden.
Aztán függöny. Két másodperc alatt megtörténik az egész. Elte
kintve attól, hogy egy ilyen mű színpadra vitele valószínűleg lehe
tetlen, a Kenyércédulákban komoly kísérletek történtek erre vonat
kozóan. A költészetben, mivel nem foglya a tér- és időbeli korlá
toknak, kivitelezhetőbbnek tűnik egy ilyen vállalkozás. Szijj egy
szerre beszéltet mindent és mindenkit. Mint ahogy tényleg egy
szerre beszél minden és mindenki ebben a roppant hangóceánban,
ami körülöttünk és bennünk van. A megfelelő kameraállás (vagy
ebben az esetben: mikrofonállás) szükséges ahhoz, hogy ezt az
egyszerre történő hangorgiát szélesebb sávban fogni lehessen.
Szijjnak, úgy tűnik, sikerült megfognia valamennyit ebből az elké
pesztő hömpölygésből. Az egészet rögzíteni valószínűleg lehetet
len, ez nem is lehet cél. Bármennyire is furcsának tűnhet, úgy lá
tom, hogya Kenyércédulák talán egyetlen rokonának Hamvas Kar
neválja tekinthető. Miközben elég távol állnak egymástól ezek a
szövegek, mind világképük, mind megformáltságuk tekintetében.
Szijj amúgy is társtalan hang a kortárs magyar irodalomban. Kö
vetőjét, de még nyilvánvaló plagizálóját sem látni nagyon. De ab
ban, ahogyan ezt a szimfóniát megpróbálja tetten érni, mibenlétét
kifürkészni, engem sokszor Hamvasra emlékeztetett. Bizonyosan
nem véletlen, hogy szinte egyszerre olvastam a két művet, sokszor
lapultak egymás tetején hátizsákom zsebében.

Nem olyan, miniha mindenhol zongorák tolatnának eléd? Dehogy
nem. A hangóceán, ami a világ, folyamatosan zenél. Zenél, ki
tudja, mióta, és zenélni fog az utolsó pillanatig. Hogy aztán a
zene végeztével miféle csend fog beállni, arról elképzelésünk sincs.
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A Brian Eno nevével fémjelzett, és késöbb a szakirodalomban
ambient-nek nevezett zenei stílus tette szélesebb körben ismertté
azt a vonulatot, amely a hétköznapi zajokat csempészte be a
kortárs elektronikus zenékbe. Égzengést, patakcsobogást, lovak
nyerítését, vonatszerelvények csattogását, tengerhullámzást, légy
zümmögést, bármit. Szijj költészete néha olyan, mintha ennek az
"ambient-világnak" a költői megfelelője volna. Érdekes kísérlet
lenne zenei aláfestéssel előadni néhány szövegét. Komponálni
egy olyan zenét, amely ennek a költészetnek a zenei megfelelője.

Valószínű, hogy az a zene nem állna távol ettől a bizonyos am
bient-hangzástól. Egy zongora mindenre hasonlít, traktorra, cipőre,

sokrekeszes pénztárcára.

2.
Szijj Ferenc egyhangú költő. Ami távolról sem jelenti azt, mintha
önismétlésekbe bocsátkozna, vagy mintha a mondanivaló hiányát
próbálná elpalástolni valamiféle parttalan mellébeszéléssel. Egy
hangúság alatt itt inkább azt értem, hogy indulása óta (A lassú élet
titka, 1990) nem változott semmit az a hang, amely már akkor össze
téveszthetetlenül az övé volt. A Kenyéreédulák jó néhány versét észre
vétlenül el lehetne helyezni az első kötetben, mint ahogy megfordít
va, az első kötet verseit ugyanilyen módon bele lehetne csempészni
a legutóbbi könyvbe. Nem hiszem, hogy sokan érzékelnének bár
miféle különbséget. Szépen belesimulnának ebbe is, abba is. Kivé
telt talán a Kéregtorony című kötet jelenthet, de az is csak azért, mert
témáját illetően meglehetösen homogén szerkezetű munka, tekint
ve, hogyegyértelműen önéletrajzi jellegű szövegek találhatók ben
ne. Az önfeltárás drámai erejű, szikár, szinte érzelemmentes megje
lenítése teszi megkerülhetetlenné a Kéregtorony verseit. Az eddigi
négy verseskötetbó1 tulajdonképpen egyetlen nagy monológ olvas
ható ki. Nincsenek úgynevezett "korszakok", nincsenek jól elkűlö

níthető állomásai az életmű eddigi szeletének. Egyszer csak elkezd
te, és azóta mondja. Nem látszik semmi olyasmi, amit építkezésnek,
a költői eszközök egyre elmélyültebb használatának szoktak nevezni.
Ugyanaz a hang szól lassan két évtizede, ugyanolyan intenzitással, a
kifáradás legkisebb jele nélkül. Miközben egyre kevésbé látni radiká
lis, érvényes és valamiféle egzisztenciális súlyt képviselö költői mű

veket, az övé szemernyit sem vesztett mindezekbó1 az első kötet óta.
Az a "mélymag", ami ennek a költészetnek az alapját adja, ami mű
ködteti, változatlan erővel van jelen a Kenyéreédulák verseiben.

3.
Az egyneműség, a pátosz teljes hiánya, valamint az, hogy nincse
nek igazán kitüntetett pillanatok, hanem az számít, ami folyamato
san jelen van, egyértelműen látszik a kötet verseinek címéből is. A
hét napjai a címek, valószínűleg azokon a napokon születtek a ver
sek, amelyekról aztán a címüket kapták. A hétköznap szentsége,
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mondhatnánk, bár a szentség szó ebben az esetben nem a legmegfe
lelöbb. Talán inkább valami olyasmiről lehet szó, hogy minden nap
egyforma, abban az értelemben legalábbis, hogy ugyanazzal a re
ménytelenséggel és titokzatossággal, ugyanazzal a feszültséggel és
ugyanazokkal a kérdésekkel szembesülünk nap mint nap, kivétel
nélkül. Nem számít, kedd van-e vagy szombat, a helyzet ugyanaz.
Nincs ez a közönséges élet, minden napnak a maga gyalázatos története,
melynek a végén már nem lehet mélyebbre menni. Az emberi lény
együtt pörög azzal az örületes körforgással, amit az időbe vetettség
jelent, és talán eljut legalább a sejtelemig, hogy a válaszok valami
olyan térben keresendők, amely az időn kívül helyezkedik el. Olyan
pontot kell találni tehát, ahonnan megvan a lehetőség a kitörésre.
Lobog valami beló1ünk minden romlandóban, és hirtelen, amikor senkisem
figyel, mi történik vagy múlikel? Teazértfigyelsz. Mi történik, ez a kér
dés. Beckett kijelentése mellé, mely szerint egyetlen kérdés van, lé
tezik-e Isten vagy nem, odailleszthetőez a kérdés is, hogy mi törté
nik. Mert valószínűlegnem az, amit mi történésként érzékelünk. Il
letve az, ami a szemünk előtt állandóan változik és hullámzik min
den látható rendszer nélkül, gyaníthatóan csak a felhámja valami
nek, ami el van rejtve előlünk. "Őrületszerű megzavarodás", mond
ja Jakob Böhme, a középkori misztikus és alkimista arra az állapot
ra, amely mára kétségkívül szinte minden ember sajátjává vált. Az
ember különféle mániák és kényszerképzetek hatása alatt áll, ezek
határozzák meg életét, ebben kavarog minden pillanatban, nem tud
és nem is akar kimászni belőlük, sőt, hangosan hirdeti, hogy az 6
valósága az egyetlen valóság, az úgynevezett realitás, és minden
más fantazmagória és nevetséges. Ölni, hazudni, a sötét, hideg forga
tag. Ez az a sötét és hideg forgatag, amellyel bárki naponta szembe
sül, ha csak a villamosmegállóig elsétál. Mások helyett is nekem kell
félnem. Ebben a mondatban kivételes tömörséggel fogalmazódik
meg a költői lét esszenciája. Egyáltalán, a szellemi ember, a magára
valamit is adó, érzékeny lény felel6ssége mindazért és mindazokért,
akik nem tudnak vagy nem képesek keresztüllátni azon a hideg és
sötét forgatagon, amit ma még mindig, kissé már romantikus mellék
ízzel életnek nevezünk. Ez a kaotikus őrjöngés, ami egyre inkább az
önmegsemmisítés irányába halad, józan ésszel nehezen felfogható.
Rég nem egyértelmű,hogy itt már micsoda mit jelent.

5zijj megrendítő pontossággal ábrázolja ennek a megzavaro
dott, célját és irányát vesztett életnek a mindennapi skizofréniá
ját és kiúttalanságát. Fent említett interjújában elfogadja azt a
megállapítást magára nézve, hogy az ő érdeklődése inkább ro
vartani, mint embertani. Ezt a véleményt egyébként egy régebbi
kritikusa fogalmazta meg, egyáltalán nem pozitív előjellel, A ro
vartani érdeklődés szerintem is helytálló, azzal a kitétellel, hogy
6 ezt a rovartani érdeklődest az emberrel kapcsolatban használ
ja. Mikroszkopikus pontossággal leírt, kíméletlen látleletek az
emberi egzisztenciáról, amelyek tényleg mintha egy laboratóri-
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um mesterséges fényében tárulnának elénk. Boncolás ez a javá
ból, de egyúttal élveboncolás is, önmegfígyelés, a jelenségek
ízekre szedése, hogy talán a szemmel már alig látható részletek
ben bújik meg az, amit keresünk. A halál tekintetében való gyerme
ki tudatlanság. És ennek ellenére úgy tenni, mintha bármire, ami
életbevágó fontosságú a számunkra, érvényes magyarázatunk
lenne. Az érvényes magyarázatok terén az irodalom is megkapja
a magáét a kötet egyik, Hétfő című versében: van ez az irodalmi
gondolkodás, hogy a valóságtól függetlenül kitaláljuk, mi mit jelenthet,
és akkor az olyan, mintha nagyon mély értelmű lenne. Gyakran talál
kozhat az olvasó olyan szövegekkel, amelyek tökéletesen megfe
lelnek ennek a definíciónak. Úgy tenni, mintha, és akkor az
majd olyan hatást kelt, mintha. Az olcsó hatáskeltés, a megbot
ránkoztatás, a szórakoztatás, a vicceskedés mintha egyeduralko
dóvá vált volna az irodalomban, és amennyire látom, a képző

művészetben és a mozivásznon is. Ritka az a mű, amely nem
ezeknek az elvárásoknak és elképzeléseknek akar megfelelni.

4.
"Ebből a világból kitörni csak befelé lehet" - írja Buji Ferenc Magas
les című esszékötetében. A rettentő, zsákformájú testbó1 nincskiút, csak
belül lehet átjárót, féreglyukat keresni. Belül, vagyis ott, amit szellem
nek vagy léleknek mondanak, és amiró1 az utóbbi másfél évszázad
ban az az általánosan elterjedt vélekedés alakult ki, hogy nem más,
mint az emberi agy egyik funkciója, és mint ilyen, végeredményben
a testhez kötött, romlandó és halandó. Hogy tehát nincs semmiféle
kitörési lehetőség, ne is reménykedjen senki ilyen balgaságokban.
Ezzel a testtel, melyanyaga és formája szerintmintha föld alatti vagykor
hadáshoz kötött, mindenesetre valami sötét és titokzatos életre volna kita
lálva, ezzel a testtel kellene beérnünk csupán, mint egyetlen mene
dékkel és otthonnal, mert másféle menedék és otthon nem létezik,
és nem is létezett soha. Ez a szemlélet, ez a "felvilágosodott" és ma
gát objektívnak tartó nézőpont hozta el azt a ma már körvonalaiban
látható globális krízist, amelyre nem nagyon mutatkozik semmiféle
gyógyír. Mindenki szabadon eldöntheti, mindenki maga választhat
ja meg, hogymelyik sötét rengetegben éliaz életét. Ebből egyenesen kö
vetkezik, mondhatni szinte természetes, hogy mindenki viszi magával
számzáras, időzítős, késleltetős aktatáskában a nyat sebeket. Nézzünk
bele az emberi arcokba. Üljünk le valahol egy padra, és figyeljük az
előttünk elhaladó emberek tekintetét. Vagy szemléljük a magunk
arcát a fürdőszobai tükörben. Láthatóak ezek a nyílt sebek az arcok
legtöbbjén, az egyre kifinomultabb elrejtési technikák ellenére is. A
Kenyércédulák versei ezt a tragikus emberi létállapotot, ezt a vála
szok és alternatívák nélküli "modern" egzisztenciát szedik ízekre,
és mutatják föl mindenfajta illúziók nélkül. Ez a költészet, törekvé
seiben legalábbis, némi rokonságot mutat két nemrég elhunyt költő,
Beney Zsuzsa és Székely Magda verseivel. A különbség csak az,
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hogy Szijj verseiben a legritkább esetben van jelen valamiféle "meg
szólított", valaki, akihez a kérdéseket intézné. Mintha nem lenne ki
hez szólnia, mintha magának tenné fel kérdéseit. Az a párbeszéd,
amelyben a másik fél, az örök megszólított, aki vagy hallgat, vagy
számunkra megfoghatatlan módon intézi hozzánk válaszait, Szijj
költészetében inkább önmegszólításnak, belső beszédnek tűnik.

Nem látszik a versekben az, akivel beszél. Hallgatunk, mert magunk
ból kell gyűjteni apránként valami ellen, egészen a rovásokig visszamenő

leg, nem legyőzni, hanem a vereséget elosztani, az idiiben már mindegy,
katonákra, nókre, de nem körforgás, hanem vakító süllyedés.

5.
Egészen tökéletes, eredeti és magával ragadó képeket, sorokat és
mondatokat találunk a Kenyércédulák verseiben. Álljon itt néhány
idézet, a csemegék (nem előfordulásisorrendjükben, csak találom
ra egymás mellé írva): Ahogy a rug6s madárcsapda nézi az eget kétfelé
feszített szemhéjakkal a fészer tetejéró1. Vagy egy csiga szemébe szűletni

bele, ami után az a szegény állat már csak kanyarodni tud, csak kérdés,
hogy amerre lát vagy amerre az ismeretlenség fenyegeti, de mindenképp
más az idő, velem nő a közepe. Szánk és végbelünk távolságával mérni a
láthatatlan jövőt. Vagy hogy a dióverő pózna mit ír az égre ákombákom
betűkkel, meg annak az ellenkezőjét a földre, kicsiben, és melyik az igazi.
Férfi is, nő is valaki más helyett vagyok, akinek erre nincs ideje. Ha jö
vök-megyek, az ég egészen a szívemre nehezedik, az összes régi biztatás.
Csakamit közvetlen tudással ismersz, azt hogyan felejted el újra és újra.
A kövek értelmének elsötétülése.

És végül egy igazi gyöngyszem, a kötet "egyik" Hétfő című
verséből, amely érzésem szerint a kortárs. magyar líra egyik leg
erősebb ars poetica-ja a maga mellbevágó egyszerűségével és
szépségével: De nem volt kétség, amikor egyszer, egy idegen temp
lomban, ahol magam lehettem, addig üldögéltem a csendben, félhomály
ban, szinte egy csukott szem belsejében lebegve, amibó1 eközben folyik
el és dermed meg félúton a könny, hogy végül megértettem, nekem
csak közvetítenem kell a jóban, erősen bele kell gondolnom abba, ami
éppen most amúgy is történik, ne essen szét rögtön két külön félelemre,
hanem foganjon meg valami, amit majd nem tudnak letagadni.

Szijj Ferenc legújabb könyve magasan kiemelkedik a mai ma
gyar költészet dömpingszerű terméséből. Olyan téteket és felis
meréseket hordoz, amelyek mindnyájunk számára megkerülhe
tetlenü1 aktuálisak. A Kenyércédulák megjelenése igazi esemény,
legalábbis annak kéne lennie, de megszokhattuk már, hogy az
igazi eseményeket enyhén szólva nem vezető hírként mutatják
be a tévécsatornák vagy az újságok. Csak a borítójáért kár, sok
kal szebbet érdemelt volna. De tekintsünk el most ettől, mert
amit e borítófedelek takarnak, az az utóbbi idők egyik legkomo
lyabb lírai teljesítménye.

(A dó1t betűs mondatok és félmondatok a kötet verseibó1 valók.)

848



GÖMÖRI GYÖRGY

1934-ben született Buda
pesten. Irodalomtörténész,

költő, műfordító. Tanulmá
nyait az ELTE BTK ma
gyar-lengyel szakán kezd
te, majd miután 1956-ban
Angliába települt, azoxfor
di egyetemen fejezte be.
Jelenleg is Angliában él.

Legutóbbi írását 2006. 2.
számunkban közöltük.

Találkozások
Pilinszkyvel
Régi fényképeket nézegettem a napokban, köztük olyanokat, ame
lyek anyám hagyatékából kerültek vissza hozzám. Az egyiken,
amit Montréalban készített Várkonyi László fényképész barátunk,
kislányommal, Beátával nézek a kamerába. A kép hátán anyám
kezeírásával ez áll: ,,1965 márcűus), Beáta 2 éves." Kicsit följebb,
egy más kézírással pedig ezt látom: "Pilinszky János: 389-053 dél
ben". János maga írta fel a telefonszámát anyámnak, akivel a pesti
utcán véletlenül találkozott, s tette ezt, mivel anyám lelkesen me
sélte, hogy megjelent egy kis írásom egy New York-i angol nyelvű
magyar folyóiratban Pilinszky költészetéről. Ezért az írásért és a
hozzá mellékelt két Pilinszky-versfordításért emlékezetem szerint
nem (vagy csak nagyon keveset) fizettek, de kaptam belőlük számos
különnyomatot, s ezekből természetesen anyámnak is küldtem. Mi
vel írásom és a (nem igazán sikerült) fordítások a New York-i
Hungarian Quarterly 1965. április-júliusi számában láttak napvilá
got, még anyám Pilinszkyvel való találkozásának az időpontját is
körülbelül meg tudom mondani - ez 1965 kora nyarán történt.

A fenti epizódnak csak azért van némi jelentősége, mert a Har
madnapon költőjét boldoggá tette írásom, az első angol nyelvű írás
műveiről. Ezt onnan tudjuk, hogy magát az eseményt belevette
az évi kis karácsonyi levelébe, amelyben minden évben "beszá
molt" halott édesanyjának az őt illető fontosabb dolgokról.
(Hafner Zoltán közölte ezt a levelet a Vigilia 1996. szeptemberi
számában, csak akkor még nem tudta, hogy rólam van benne
szó, és nem a nemrégen elhunyt kitűnő külpolitikai újságíróról,
aki ugyan lehet, hogy szerette Pilinszkyt, de soha egy sort sem írt
róla ... ) Ami pedig az angol nyelvterületen való nagyobb hírverést
illeti, csak még egy évet kellett Pilinszky Jánosnak várnia, amikor
is Oxfordban a Clarendon Pressnél megjelent disszertációm könyv
alakban, s abban (Polish and Hungarian Poetry 1945 to 1956) három
oldalon át méltattam Pilinszky 1956 előtti munkásságát. Igazából
az angol közönség csak az 1977-ben kiadott, Selected Poems című

Carcanet Press-féle válogatásból, Ted Hughes és Csokits János for
dításaiból ismerte meg Pilinszkyt - a tíz évvel korábbi méltatást,
meg az itt-ott (például a Tri-Quarterly kelet-európai különszámá
ban) megjelenő Pilinszky-fordításaimat magam is inkább csak "ét
vágycsinálónak" szántam.

Persze ekkor már évek óta működött Londonban a Modern
Poetry in Transkuion című folyóirat, amit Daniel Weissbort Ted
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Hughes-zal együtt szerkesztett egy kis west-hampsteadi házban.
Nem sokkal a lap indulása után, tehát 1966-67-ben már próbál
tam őket rávenni, hogy közölje nek valamit Pilinszkytől, lefordí
tottam például a Sötét mennyország című oratóriumot, ami végül
is más angol fordításban jelent meg, de megint csak: bizonyos
értelemben jól szolgálta a figyelem felkeltését. (A szöveget pél
dául Ted Hughes is elolvasta). És egy régi jegyzetfüzetemben
most rábukkantam 1967-es találkozásunkra Pilinszkyvel. Mivel
akkoriban még a birminghami egyetemen dolgoztam, fel kellett
jönnöm Londonba, hogy találkozzunk. Az összekötő Siklós Ist
ván volt, s bár valószínűleg náluk találkoztunk, utána séta köz
ben, illetve Weissbortéknál teázva beszélgettem a költővel, aki
akkor járt először Londonban.

Mint fordítója és kritikusa, elsősorban versértelmezésekről

kérdeztem Pilinszkyt. Például a Sötét mennyországról, aminek a
struktúrája szerinte a mise szerkezetét követi. Elmondja, hogy a
"lágerek élménye" miért fontos számára - ez a közös második
világháborús tapasztalat egy olyan rituális nyelvre ad lehetősé

get, amit bárki azonnal megérthet. (67-ben még viszonylag köze
li élmény volt a háború ... ) "Ebben látom az európai költészet
nagy lehetőségét" - mondja. Írt egy filmnovellát is erről a té
máról (Rekviem, 1961), de ezt most már sajnálja, nem érzi igazán
sikerültnek. Mivel a Modern Poetry in Translation már ekkor úgy
gondolta, hogy kiadna egy magyar különszámot, illetve versvá
logatást Pilinszkytől, János most gyorsan összeállít egy listát az
esetleges kötetbe beválogatandó versekről. Utána kérdezem nyu
gati útján szerzett benyomásairól. Azt mondja, nagyon megza
varta az utazgatás, még soha életében ennyit nem járt országról
országra. Most pedig büszkén említi, még a vatikáni rádiótól is
kapott meghívást! Politika? Azzal ő nem foglalkozik, "nem értek
hozzá", mondja.

Weissborték folyóirata közölt később, 1970-ben három, a Lon
donban élő Siklós Péter nyersfordításából készült Pilinszky-verset,
amit Ted Hughes jegyzett fordítóként (Ravensbrücki passió, A szere
lem sivataga, Introiiusz). Ami a Csokits segítségével készített fordí
tásokat illeti, azok csak 1976-ban kezdtek napvilágot látni, szinte
egyszerre a New Hungarian Quarterly-ben, illetve a skóciai Lines
Review általam válogatott és szerkesztett magyar különszámában.
Különben a hatvanhetes látogatás után Pilinszky még több alka
lommal járt Angliában. 1970-ben, amikor az ICA-ban szerepelt,
nem találkoztunk, de ott voltam 1972-ben a Queen Elizabeth
Hall-ban, amikor felolvasott a Poetry International emlékezetes
estjén. Ezen az esten Pilinszky mellett egy olyan "nagyágyú" is
szerepelt, mint az öreg W. H. Auden, aki papucsban csoszogott
ki az emelvényre, és az ifjú, de meglepően jó színészi képessé
gekkel rendelkező [oszif Brodszkij, akit éppen akkor zsuppoltak
ki a szovjet hatóságok, s aki kántálva "énekelte" hosszabbnál
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hosszabb, dallamos orosz verseit. Pilinszky magyarul olvasott
fel, a maga sírós, gyerekes, mépis lenyűgöző hangján, s persze
elhangzottak versei angolul is. Oriási sikere volt. Lehet, hogy té
vedek, de az az érzésem, Ted Hughes, ha nem 1969-ben, amikor
megismerte Pilinszkyt, talán ekkortájt döntötte el, hogy komo
lyan nekilát a már 1967 óta tervezgetett kötetnek.

Mivel Pilinszky nagyon keveset tudott angolul, Hughes-zal
franciául értekezett, illetve, amikor a fordítások véglegesítésére
került sor, Csokits Jánoson keresztül, akit Hughes és Olwyn, Ted
nővére még Párizsból ismert. Én is ismertem ugyan az eléggé
emberkerülő Csokitsot, de mivel ő hosszabb ideig Münchenben,
illetve Párizsban élt, nagyon ritkán találkoztunk, s amikor a
BBC-nél dolgozott, Londonban is csak elvétve láttam. Az is igaz,
hogy Daniel Weissbort sokáig nem mondta meg senkinek, hogy
Hughes végül is Csoki ts segítségét fogja igénybe venni a nyers
fordításokhoz. Viszont emlékszem egyestre, amit a brit Foreign
Office által támogatott, a kelet-európai országokkal való kapcso
latot ápoló társaság, a Great Britain-East European Centre ren
dezett egy kensingtoni helyiségben, 1976. szeptember elsején. (A
pontos dátumot Csokits Pilinszky Nyugaton című 1992-es könyvé
ből tudom). Ezen a Pilinszkynek szentelt esten angolra fordított
verseit Ted Hughesnak kellett volna olvasnia. Hughes nem érke
zett meg a várt időpontra, s miután a közönség már jó fél órája
várt a kezdésre, felajánlottam Pilinszkynek, hogy ha Hughes
nem érkezik meg, helyette én olvasom majd fel a verseit ango
lul. János egyre idegesebb lett és nem tudta mitévő legyen - de
szerencsére, végszóra befutott Hughes, és elkezdhettük az estet.
(Itt Csokits rosszul emlékszik, mert fent említett könyvében azt
írja: Ifa költők késnek", és hogy Hughes és Pilinszky egyszerre
érkeztek - ez nem így volt). A Hughes-Csokits-féle kötetről

egyébként két recenziót is írtam, egyet a Nagyvilágnak, egyet
meg az amerikai World Literature Today-nek, s arról Clive Wilmer
barátom is közölt egy elismerő kritikát.

Pilinszky vagy ötször járt Angliában (1972-ben új partnerével,
a német Jutta Scherre rel), de legrosszabb élményei alighanem
utolsó látogatásához fűződtek. 1980-ban a "londoni költőjárás"

keretében jelent meg újra Angliában, öt másik magyar költővel

együtt, s ezek a csoportos fellépések nem tettek jót Jánosnak. Két
okból: mert a londoni Szepsi Csombor Kör estjén, ahol Weöres
Sándor, Vas István, Juhász Ferenc, Nemes Nagy Ágnes és Károlyi
Amy társaságában lépett fel, sokkal kevesebb figyelem jutott
neki, mint egyéni szerzői estjein; ráadásul János valamilyen fur
csa okból úgy döntött, ezen az esten pusztán újabb prózájából
olvas fel. Amely hosszú narratív próza (nem csak az én vélemé
nyem szerint) jóval alatta volt nemcsak legjobb költői teljesítmé
nyénél, hanem átlagos költői színvonalánál. Mondjuk meg őszin

tén: a közönség unatkozott. Pilinszky legnagyobb erényei közé

851



tartozott a tömörség, lírájának izzó sűrítettsége, amellyel elvará
zsolta az olvasót és hallgatót - de ez az újabb próza éppenség
gel túlbeszélte mondanivalóját. Az est után tréfásan megjegyez
tem: "János, te lelked mélyén szadista vagy!" - "Miért?" 
rémült meg Pilinszky. - "Mert remek verseid helyett - mond
tam - ma este csak a prózáddal traktáltad a közönséget." Le
het, hogy igazságtalan voltam, mert minden alkotó művésznek

legutolsó "gyermeke" a legkedvesebb, s János alighanem úgy
hitte, most éppen ezt az oldalát kell megmutatnia a nyugati ma
gyar közönségnek.

De ez a londoni út amiatt is sajnálatos tapasztalattal zárult,
mert Pilinszky János (rnint ahogy azt Vajda Miklós már több íz
ben megírta) Londonban nagyobb összegű angol fonthoz jutott
- ekkor kaphatta meg Crater címen 1978-ban megjelent új angol
versválogatásának a jogdíját új fordítójától. Peter Jaytől. [ay ked
ves ember volt, jól tudott franciául, és miután átadta a kész
pénzt Jánosnak, egy helyi kocsmában hosszan elbeszélgetett Pi
linszkyvel, majd utána elbúcsúzott tőle, és magára hagyta az
elárvult költőt a londoni éjszakában. Ettől kezdve bizonytalan,
hogy mi történt: vagy leütötték Pilinszkyt, és elvették a pénzét,
vagy már annyit ivott, hogy elaludt az utcán, és azután fosztot
ták ki. Mindenképpen fájdalmas élmény lehetett, aminek súlyát
talán csak az enyhíthette, hogy utána Pilinszkyvel rokonszenve
ző angolok összeadták annak a jelentős összegnek a felét, amit
János elvesztett, illetve tőle elloptak.

Sűrűsödő pesti látogatásaim során nem találkoztam Pilinsz
kyvel - nem is tudom, miért nem. De 1981-ben meghívattuk őt

a cambridge-i nemzetközi Poetry Festivalra, amelyen általában
igen rangos költők szerepeltek [oszif Brodszkijtól Hans Magnus
Enzensbergerig. Döbbenetes volt a hír, hogy hatvan éves korában
- szívrohamban? - János hirtelen meghalt. Nagy költőt vesztet
tünk benne, akit már életében (francia, angol, német fordításainak
köszönhetően) a legjobbak között tartottak számon Nyugaton.
1992-ben, amikor Al Alvarez a Faber Kiadó számára Modern Euro
pean Poetry címen válogatást készített a legjobb kortárs európai
költőkből, csak két németet és két franciát, de négy magyart vett
be a kötetébe - ezek közül az egyik Pilinszky János volt.
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SZÁNTÓ F. IS1VÁN

Beszélgetésünk apro
p6ja a nemrégiben a
Helikon Könyvkiad6
gondozásában megje
lent Szent János-evan
gélium, melynekerede
ti, Károli-féle szövegét
a Te akvarelljeid il
lusztrálják. Nem előz

m énuck nélküli ez a
"képeskönyv" a pályá
don, hiszen korábban a
szinoptikusok egyikét,
Lukácsot is "illusztrál
tad". Ad6dik a kérdés:
miért éppen őket ? A vé
letlenek hatalma?

Karátson Gáborral
Bibliai akvarellek

Gyerm ekkoromban, sz in te a kezde t kezdetén a hinduizmus és a
kínai bölcselet hatalmas képeinek hatása alá kerülve - az
Upanis ádokre), a tao te killggel és Konfucius Beszélgetéseivel, k űl ön

böző nyelvű ford ításokban , már tíz-tizenkét éves koromban ismer
kedni kezd tem - a kereszténységhez hiába is próbáltam volna
közeledni, mi tagadás, szi nte semmilyen értelembe n sem lát szott
érde kes nek. Reformátusnak sz ülettem, és jártam, három-három
évig, a budai katolikus és a pesti református gimnáziumba is, de a
gye rme ki világot mélyen felforgat ó élményeim re, kín zó on tológiai
kérdéseimre vá laszt a hagyom án yos euró pai vallás keretei k ő zt

nem talált am. 1953 és 1956 köz őtt ugyan még egy református gyü
lekezetnek is tagjai lett em, ezt azonba n utólag inkább valamiféle
szellemi megalkuvásnak kellett minősítenem. A forradalommal és
rákövetkező börtöneimmel pedig még enne k is vége sza kad t:
olyan gyülekezetet, min t a zá rkatársaké vol t, a kinti életben remél
nem sem leh etett.

Ezu tán kezdődött csak el a Bibliával va ló ismerked ésem, évti
zedeken á t, előretörésekkel és buktatókkal. Mik özb en a régi Kína
vonzása is egyre erősbödött, míg végül is a klasszikus kínai iroda l
mi nyelvet is tanulmán yozn i nem kezdt em, hogy a kínai klasszi
kusokat eredetiben is böngészni tudjam. Ebben a világban, amely
újra meg újra azzal fenyege t, hogy a még egyálta lán elviselhető

emberi éle t lehetőségeit is felszám olja, a könyvek va lamiféle me
nedéket jelentettek, és jelentenek továbbra is, mind a mai napig.
Végső soron nem rejtege the ttem tovább önmagam elől az életem
centru mába n álló Krisztust, csak éppen a róla szóló bibli ai szöve
gekkel nem tudtam mit kezd en i.

Egyszerre történt akkor két dolog. Kölcsönkaptam valakitől a
Vizsolyi Bibli át, Károli Gáspár fordítását, amelyről nyomban ki
derült, hogy távolról sem azo nos a reformátusok álta l "a
K árol i"-ként becézett Szász Károl y-féle revid e álttal. han em hatal
mas, ihletett mű, akár valami hegység, zuha tagokkal, viharokkal,
d rá ma i napn yiladékokkal; mire nyomban eszembe ötlö tt, mi vol
na, ha megpróbálnék akva relleke t festeni hozzá . S erre mintha
egy vára tlan ajtó nyílt volna meg előttem, besétáltam a hegység
forrón dobogó szívébe. Számomra a bibliai akvarellek a Bibliáról
való elmélkedést jelentik, vizsgálódást jelentenek a jelentések kö
rében, mondjuk ki, imát, egy olyan válla lkoz ás újrafelvé tel ét.
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amelyet a régebbi festészet mindig is gyakorolt, és soha nem
adott fel; kései utódaik adták fel a dolgot, művészettörténetileg

nagyon is érthető okokból, de most fordult a kocka.
Mintha csak számomra a festészet és a kereszténység - a jé

zusi szellem, mondhatni maga Jézus - kőzőtt valami lényegi
összefüggés volna; majdhogynem ugyanaz volna a kettő. Mint
Merleau-Ponty írja, Ifa művészet, azon belül is a festészet a nyers ér
zeteknek abból a szövetébó1 kölcsönöz, amelyró1 a pragmatizmus tudo
mást sem vesz. A festészet ráadásul az egyetlen, amely ezt egészen ár
tatlanul teszik. (.. .) A festő az egyetlen, akinek joga van a dolgokat
anélkül szemlélni, hogy az ítélkezés kényszere nehezedne rá. Azt mond
hatnánk, hogy előtte a tudás és a cselekvés jelszavai elvesztik érvényü
ket. (. ..) Mintha a festő foglalkozásában volna valami sürgető, valami
minden másnál sürgősebb. Ott áll az életben, erősen vagy gyengén, de
vitathatatlanul szuverén módon, ahogy a világon rágódik, minden
egyéb »iechnika« nélkül, azon kívül, amit a szeme és a keze nyújtani
képes ... " Már fiatalkori tanulmányom, az Imitáció a festészetben is
(1964-ben, amikor még, amúgy, egyetlen írásom sem jelenhetett
meg) a képen kívüli tárgy és a képfelületen megjelenő kép kö
zötti összefüggéssel foglalkozik mint a létezőnek valamely benső

lényegével, a titokzatos tertiummal - ez volna az Imitáció, nagy
I-vel. Ha Merleau-Ponty Paul Valéryt idézi, hogy Ifa festő a testét
hozza", és úgy folytatja aztán, hogy "valóban, nem látjuk, miként
volna képes egy Szellem festeni. A festő, miközben saját testét a világ
nak kölcsönzi, a világot festménnyé változtatja. Ahhoz, hogy ezeket a
transzszubsztancializációkat megértsük, vissza kell találnunk a mú1cö
dő, valóságos testhez, amely nem a térnek egy darabja, nem egy funk
ciónyaláb, hanem a látás és a mozgás összefonódása" (Ford. Vajdo
vich Györgyi és Moldvay Tamás), akkor, feltehetőleg, még
annyira sem kíván ezzel az Ige testetöltésére és a transzszubsz
tanciációra utalni, mint egykor én az Imitációval az Imitatio Chris
tire, miközben az olvasó, akár meglepődő ráismeréssel, akár fé
lig-meddig tudat alatt, e mondatokba mégiscsak beleérti a
kereszténységnek ezt a centrális misztériumát.

A Szent Lukács írása szerint való evangéliummal kezdtem, az lát
szott a leghívogatóbbnak, a legkedvesebbnek. Szent Lukács a le
genda szerint festő volt és orvos; "szabad-e úgy gondolnunk a dol
got", írtam a fülszövegben, "hogy a festő volt az égi ember, az orvos
pedig az Égnek a Föld és a földi ember felé való közvetítője?". Elbiza
kodottságnak tetszett volna a Szent János írása szerint való evangé
liummal kezdenem, amely most másodikként megjelent, és 
amennyire még fel tudom idézni - még csak nem is pontosan
második volt a munkafolyamat szerint; egyszerre dolgoztam
több könyvön, a [ánosén, a Teremtés könyvén és a Jelenések (aho
gyan Károli a címben írja, Jelentések) könyvén. Sorban haladtam
ugyan valahogy - az ember, amíg él, mindig sorban halad -,
de mert mindegyiket újra meg újra elővettem (jelenleg, amúgy, a
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Többször mondiad,
hogy a festő és az író
Karátson Gábort nem
tudod szétválasztani
magadban. Ezazt isje
lenti, hogy amikor
egyidejűleg dolgoztál
akvarellistaként a Já-
nos-evangélium "il-
lusztrálásán", rro-
ként-esszéistaként pe
dig a ji king fordításán
és kommentálásán, lé
nyegében ugyanazt a
kutattad? Te, akimind
a képek, mind a szavak
világában otthonosan
mozogsz, hogy látod:
kibékíthető egymással
ez a két világ, vagy ép
penséggel áthidalha
tatlan szakadék tátong
köztük?

Szent Márkon dolgozom), a sorrend, emlékezetemben, végül is
meglehetősen elmosódott, egyik időszak a másikra másolódott.
János és Lukács között persze hatalmas a különbség, de nem az
Isteni Személy, hanem a Megszólaló tekintetében: hogy kicsoda
az, aki róla beszél, és milyen nyelven próbált beszélni róla. Ezt a
kérdést azonban nem elemezni akartam, fogalmi síkon, hanem
"megengedni" e lapoknak: ceruzavonalaknak és akvarellnek - a
víz s a vízfesték, az lényeges! - s néha már ki tudja hányszor
lemosott s újra kivasalt, ráncokba gyűrődő és újrafestett papír
nak, hogy megjelenjék bennük "ugyanaz" vagy "valami olyas
mi", mint amit a szent szerzők "mondani akartak"; tudjuk,
mennyire ingatag talaj ez, hermeneutikai értelemben.

Csak hagynom kellett, csak lehetővé kellett tennem, hogy a kuta
tás folyamata (és inkább ez, mint valamely vélt vagy valóságos
eredmény) képeimben vagy írásaimban megjelenjék. Csak kérdé
seket akartam feltenni az életnek és a szent szövegeknek, maga a
kérdésfeltevés foglalkoztatott; feltételezem, hogya válaszok ott
vannak eleve bennük, még ha én, feltehetőleg, nem igazán értem
is őket. A művészet csak kérdő módban állhat, kijelentő módban a
Biblia van, e téren semmiképp sem versenyezhetünk vele; más te
rületeken persze igen, legalább holtversenyre törekedve, különben
mi értelme volna az egésznek. Mint ahogyan a távol-keleti íjlö
vésznek kell megtanulnia, hogy szakadéktalanul engedje el a nyíl
vesszőt (ezt nem fogjuk megbeszélni, ezt gyakorolnia kell, mondja
a mester), a mi esetünkben is a végsőkig feszített akarat vezethet el
önnön kialvásáig, a vél-etlenig: olyan képhez, amelyet, hogy ép
pen ezt akarná megfesteni, nem is vélt volna az ember. ("Amit
szem nem látott, fül nem hallott, azt készítette Isten az őt ezeretéknek"
- a festőt, mindenesetre, saját munkájának meglepetésként kell
érnie, különben mi értelme volna az egésznek.) Mert a látást kell
tartanod alapnak / A boldogságra, és nem a szerelmet, amelycsupán a lá
tásból fakadhat; írta Dante, és ha a mai ember számára - tisztelet a
kivételek - a festészet nyelve elfedett, elfeledett jelgyűjteménnyé
vált is - mintha csak mindig is már valami meglevőről, valami
készről lett volna szó, nem pedig az örökké keletkezőről -, én
megpróbáltam ezen a nyelven beszélni, írásaimban is, bibliai ak
varelljeimben is. (Saját elképzelésem szerint tehát szövegekként
kellene olvasni festményeimet, mint ahogy E. T. A. Hoffmann
Arany virágcserép című elbeszélésében Anselmus diák végül is ki
tudja betűzni Lindhorst levéltáros különös pergamenjeit, amelyek
"valójában" csak pálmalevelek.)

A kínai írás mint kép-nyelv (nem képírás, a hagyományos ka
tegorizálás szerint, hanem képnyelv, gazdag és bonyolult sze
mantikai rétegezettségben) és a hangzó kínai nyelv egymással
egészen másféle viszonyban állnak, mint a nyugati nyelvek a
maguk alfabetikus lejegyzéseivel; A változások könyve, a ji king
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Párhuzamosan, egyi
dejűleg fogva vallatóra
a "Kelet" és a "Nyu
gat" egy-egyreprezen
tatív alapművét: az
Evangéliumot és a ji
kinget?

E kérdéskör része az is,
hogy nem csupán a
.keleiiség" vagy a régi
kínaiakra történő hi
vatkozások borzolják az
iByesmikre idegenül te
kintők idegeit (nota
bene például a mai kí-

alapjául szolgáló kuák - trigramok és hexagramok - pedig
még ennél is különösebb és megkülönböztetett figyelmünkre
méltóbb utat járnak be, amíg a hozzájuk tartozó versekhez és
(verses) kommentárszövegekhez elérnek. Ezek a megszakított és
megszakítatlan vonalakból álló (a túlvilágtól ajándékba kapott vagy
Fu-hszi ősatya által feltalált), elképesztően tömör jelentéscsoma
gok a kínai tradíció szerint nem is ábrák, hanem valóságok: három
megszakítatlan vonal például maga az Ég (s nem egyszerűen jel
képe az Égnek). Ezeknek a képeknek (jelentéscsomagoknak, való
ságoknak) a magyarázó illusztrációiként sorakoznak aztán alat
tuk a különféle rendű-rangú versek (innen is jutott eszembe a ji
kinghez képeket festeni, hiszen a legjobb esetben is csak
tantológia lehetett volna); mondhatni a gyengébbek kedvéért,
akik a képeket már nem látják (nem értik); mondhatnánk, ha a
költői mű nem volna annyira hatalmas. A jelentéstani-ontológiai
viszony ilymód a fordítottja annak, mint amivel egy "illusztrált"
könyvben találkozunk, és kép (az ősidők ereje, végső valóság) és
nyelv (költemény) közt folyamatos az átmenet. Ekkor a nyelv a
valóságban gyökeredzik; a Földet nem tereptárgynak tekintjük,
de még a főszálakat sem pusztán füveknek. A megváltásnak
egyszerre kell jelen lennie mindenütt és minden pillanatban, a
trágyadombokon és az istállókban is. Erről a helyről veszem
szemügyre iszonyú vereségeinket.

Ebbe a párhuzamosságba véletlenül futottam bele - hacsak nem
abból indulunk ki, hogy efféle ügyekben nincsenek véletlenek. és a
szeretet szükségképp megelőzi a megértést. Tény, hogy jó néhány
éve foglalkoztam már a ji kinggel, mire feltárult előttem algebrai
rendszere - lásd Lindhorst levéltáros pálmaleveleit -, grandió
zus vonalvezetésében is, hajszálfinom részleteiben is a Bibliának
egy másik kiadásaként; ott volt a Biblia és a ji king mint kettős tü
kör, ha szabad e célra kölcsönvennem Northrop Frye könyvének a
címét. Mintha csak volna valami éteri közeg, mennyei fluidum,
amelyben bizonyos események egymástól teljesen függetlenül
megjelennek - eseményinformációk, tulajdonképpen meg sem
igen kell történniük. S akkor már mintegy magától létrejött szá
momra is valami módszer, amelyet, mutatis muiandis, bibliai akva
relljeimben is, az Ötvenhatos regényben is követtem.

"Nem keresnél, ha már meg nem találtál volna"; a mesterek, sorra
rendre, maguktól befutottak az életembe. Sohasem próbáltam ga
zsulálni a globálcivilizációnak, amely valóban minden más kultú
rát legyőzött, és most a szemünk láttára teszi tönkre a Földet (s ak
kor már, egycsapásra, az Eget és az Embert is, hisz' ez a három,
mint a ji king trigramjaiban. egymástól el nem választható).
Setétpatakon is, ahol ezeket írom, 2007 nyarán - itt, ahol máskor
annyit esik az eső -, a világ már lángoló pokol. Aszály van, iszo-
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naiakét is, ha hihetünk
Krasznahorkai László
nemrégiben a Rombo
lás és bánat az Ég alatt
címmel megjelent, a
ma Kínájáról szóló
"útinaplójának"l). Sze
rintem ugyanis már a
mi európaiságunk sem
olyan egyértelmű és
homogén ügy: ha meg
nézed például Szókra
tész fanyarul hűvös (a
formális udvariasság
álarca mögött kifejezet
ten ellenséges) oiszo
nyulását a majdnem
kortárs Hérakleitosz
hoz, akkor ízelítőt kap
hatunk ennek a mi kul
túránknak és világké
pünknek a kettősségé

ről, merném még azt is
mondani, hogy belső

megosztottságáról. Hi
szen kevés dolog vált ki
a mai európai emberbó1
olyan mélyről jövő, zsi
geri ellenszenvet, mint
ha valaki "normális"
európaiként hivatkozik
marginalizá16dott (mar
góra szorult vagy szorí
tott) európai hagyomá
nyokra: Szent Ferencre,
Eckhartra. Böhmére,
Baaderra, Blake-re, hogy
csak Iléhány nevet em
lítsekazokkiizid,akikre
Te is gyakran utalsz
irásaidban. Ebben az
erős .ellenszélben" ho
gJJan találsz mestereid
re mégis? Vagy épp ÓK
találnak meg Téged?

nyú aszály, hála a nagy szaktudással felfűtött klímaváltozásnak;
hol vannak most az okosok? Nekem meg ők mennek az idegeim
re. Késő már persze, késő, de azért össze kellene szednünk a mara
dék eszünket; mint mostanára kiderült, azok a híres racionalisták
a lehető legirracionálisabb emberek.

Ami a listát illeti, az persze vállalható, csak egysíkúra sike
rült. Gimnazista koromban a Fiorettit bújtam. felnőtt koromban
Krúdy novelláit és elbeszéléseit; most melyikük vált ki kiből

"mélyről jövő, zsigeri ellenszenvet", s egyáltalán, ki az a "mai
európai ember"? euramerikai. amerópai? Lehet, hogy mindent
sikerült kolonializálni, most, a végén még önmagunkat is (bár
önmagunkat - ha ugyan van még ilyen "önmagunk" - nem
mi gyarmatosítjuk, van arra épp elég vállalkozó), de a régebbi
(klasszikus) történelemben éppen Európa volt Kínához képest a
provinciális térség, periferikus tartomány. Joseph Needham és
Werner Speiser szerint a Nyugat még a felvilágosodást is Kíná
tól v~tte át, ~ár. f~tálisan félreértette a lényegét. (Ha mindenki
nem lS - Leibniz es Goethe persze nem.) Es lehet, közel az idő,

midőn Európa újra ilyen provinciális lesz, csak nem konfuciánu
sok fogják befolyásolni a gondolatait a messzeségből, hanem a
Nyugat által Kínára szabadított marxisták posztmarxista utódai
- posztmarxista az, aki megőrzi a posztját - fogják kormá
nyozni a közvetlen közelből. - Eckhart mestert természetesen
tisztelem, de különösebb érdeklődést - akárcsak más nagy
misztikusok iránt - sohasem éreztem iránta; mintha nehezen
tudnának csak kibontakozni a testmélyi tapasztalatokból. Ha
már az aszálynál tartunk, jobban leköti képzeleteimet a Kármel
hegyi Illés. (Paracelsus inkább, mint Eckhart mester, és Rudolf
Steiner még Paracelsusnál is inkább; az utóbbira való hivatkozás
pedig, okkal, ok nélkül, az eddigieknél is nagyobb botránykő le
het.) A Jacob Böhme világképéhez hasonlíthatót nem ismerek, a
bibliai elbeszélés az ökológiai gondolkodás ott benne tökéletesen
egyesíthető, Böhme nélkül boldogulni nehéz lesz, amiként az őt

tovább gondoló Franz von Baader nélkül sem juthatnánk, gon
dolom, tovább (habár nemigen látom, hogy a mai magyar szelle
mi élet túl akarna jutni azon a holtponton, amelyen valahol az
úgynevezett rendszerváltozás körül megragadtunk); William
Blake-kel kapcsolatban pedig csak a már említett Northrop Fryet
idézhetem: "Olvassátok Blake-et, vagy menjetek a pokolba. Ezt üze
nem a modern világnak". - Idáig rendben volna a dolog, de a név
sor, mondom, hiányos is, nincsen benne, hogy mást ne mondjak,
a számomra annyira fontos Altarnira. Paul Cézanne, Paul Klee,
Joseph Beuys vagy Ottlik; és Goethe persze, Goethe, a Színtan, a
Faust, az Urworte. Orphisch és az Antepirrhema Goethéje. - Mi
közben ez a passzus, magyarázkodásom, csupán annyi, mint ami
kor a vándor, erdei kunyhóban, éjjel, visszarugdossa a tűzbe ki
potyogott zsarátnokot.
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A SzentJános írása sze
rinti evangélium uio
szavában a Kelet és a
Nyugat közötti "átka
roló hadműveletról" be
szélsz, melynek önélet
rajzivetületéró1 márej
tettünk szót. Valame
lyik veled készült inter
júban egyenesen úgy
nyilatkozol, hogyTéged
tulajdonképpen abudd
hizmus tanított meg
arra, mit is jelentene
igazikereszténynek len
ni... Ezthogyértetted?

Nem arról van szó,
hogy míg az igazi
buddhista (keresztény,
zsidó, szuii') párhuza
mosan figyelW az Égre
és a Földre, addig ne
künk mára már csak a
világ maradt, az "evi
lág", amely már nem
"világoI". Képeid tá
volról sem csupán a
szöveg illusztrálására
törekszenek, hanem 
mindenféle köntörfala
zás nélkül - a Biblia
jobb megértésére? Azt
vallod ugyanis, hogy
minden problémánk,
legmélyebb válságaink
gyökere és oka is ebben
a mi Biblia-nélkiilisé
günkben van, a Biblia

Nem a buddhizmus tanított meg rá, hanem a ji king, és nem arra,
hogy mit jelentene igaz kereszténynek lenni, hanem csak arra,
hogy mi ez az egész. A buddhizmusnak végtelenül sokat köszön
hetek, volt valami, egykor, amiben az életemet köszönhettem neki,
és ez a valami, ha jelentős metamorfózisok során is, mindmáig
megmaradt bennem is, a világban is. (Hogy mást ne mondjak, az
emberen kívüli világ iránti mélységes figyelem.) És Whiteheadnak
is valószínűleg igaza van abban, hogyabuddhizmusnak és a ke
reszténységnek egymást kellene értelmezniük (ha ezzel még nincs
is megmondva persze, hogyan és miben), ahelyett, hogy külön-kü
lön kuksolnak a maguk igazságának kútja felett; s hogy elenyésző

en csekély mai hatékonyságuk talán éppen ennek az elkülönültsé
güknek tulajdonítható. De ez egy másik történet, mint az, amely
ről a ji kinggel kapcsolatban beszéltem.

A ji king algebrája az Írás mélystruktúráit tárta fel előttem, le
nyűgöző világossággal sok olyasmit, ami abból addig érthetetlen
maradt nekem; hiába ragaszkodtam volna hozzá, nem tudtam,
hogy mihez ragaszkodom. A kezdeti katasztrófát, a hübriszt, a lét
megcsúszását, kibicsaklását, mindazt, ami az Ég és a Fény alászál
lását szükségesség teszi; és azt a misztériumot, amely a Föld meg
teremtését és a megváltást egyetlen ce szabályban foglalja össze.
Szigorúan a ji king képi logikája mentén azt véltem megérteni,
hogy másként, mint krisztusi módon gondolkodni nem lehet.
Ennyiben csakugyan elmondható, hogy kereszténnyé tett a ji king.

A ji king képi logikájának, ennyiben, a fordítottját jelentik a bibliai
akvarellek. Természetesen átvitt értelemben; de hogy mi ez az "át
vitt értelem", arról jobban szeretném, ha egyszer majd valaki más
beszélne helyettem, ezekkel a festményekkel kapcsolatban. Vala
miféle mája-gondolat itt nem kerülhetőmeg, amely szerint a képtu
dat megelőznéa fogalmi gondolkodást, s a festő, a Biblia félreértel
mezésének korában, a képtudat felől próbálna a valóságig eljutni.
(A Buddha a .méltó képért folytatott küzdelemről" beszél.) Fennáll
a kérdés, Jézus Krisztussal (amely név megindíthatja az Eget és a
Földet) hogyan találkozhat (újra) az ember. Mintha csak eljutnánk
abba az időbe, amikor Jézus Krisztus még a Földön járt, in illo
tempore; de ez az idő a jelen ideje, a veszendőség ideje volna. Eh
hez természetesen látnom kell a velem szembejövőt: számomra az
akvarellezés a második eljövetel ideje.

Természetesen eszembe sincs, hogya festészeten kívüli máso
dik eljövetelt kétségbe vonjam; de mindenkinek a maga kereszt
jét kell hordoznia, annak teljes komolyságával együtt. Számomra
ezek a lapok, s a régi festők műveiről ugyanezt gondolom 
nem képek (nem valaminek a képei), hanem események, a közelí
tés nyomai, mint a torinói lepel, akár hamisítvány az, akár a
Küriosz hűlt helye, fénylő lenyomata, jelenléte valóban; végül is
mindahányan hamisítók vagyunk, s mennél komolyabban
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sugallatainak félreérté
sében, olykor tudatos
félreértelmezésében le
le/edzik...

A Jézus-téma az Öt
venhatos regénynek
is egyik fő szala, nem
utolsósorban nyelviér
te/emben, hisz' kérdé
ses, hogyaz én vagyok
(egó eimi, agörög ere
detiben) hangsúlyos
egyesszám e/ső szemé
lye vajonbehe/yettesít
hető-e hitelesen és ma
radéktalanul az egyes
szám harmadik sze
méllye/,azazaz"énva
gyok"-ot szabad-e, le
het-e úgy értenem,
hogy nem én vagyok,
hanem ővan ...

vesszük a dolgot, annál inkább. Ez az a pont, amelyen a festé
szet a hit számára mindenkor kissé gyanús lehet (s ha egy sze
mélyben egyesül a kettő, az külön buktatót jelent, dehát miéri ne
buknánk?): a festő nem képzelheti, hogy léteznék valamely jele
nés vagy látomás, amelynek a festmény csak többé-kevésbé
gyarló vagy hű képmása volna: a festmény maga az. Duccio
Maestájaa a sienai dómban maga a megnyílt Ég, és nem a meg
nyílt Eg dokumentációja.

Fennáll, természetesen, az a kérdés is, ho~y Én vagyok-e én. Hogy
mondhatom-e magamnak én azt, hogy En vagyok. Valamikor 
tán nem is oly furcsa módon épp 33 éves korom körül -, a lelki
szárazság (nemlét) hosszú időszakai után, az Én-élmény énbennem
(azon a helyen, amelyet empirikus énnek szoktak nevezni) csillagá
szati hatalommal és tágasságban (apokaliptikusan) megjelent. Né
hányszor csupán, s azóta megismételhetetlenül. Megváltoztatva ra
dikálisan életem szemhatárát. ahogyan az addigi vakfoltban egy
szer csak ott volt, mint olyan Valami, Semmi - nemtudommi, ame
lyet addig a Nincsnek hittem -, amelyben úszik a Mindenség
maga. Nem volt világos, mi köze X. y. budapesti lakoshoz, sem,
hogy mi köze ahhoz, aki a János-evangéliumban azt mondja, egó
eimi, Én vagyok; az igazat megvallva, abban a tapasztalatban, ab
ban a pillanatnyi pillanatban efféle méricskélésre nem is volt sem
mi mód, sőt éppen az vált világossá benne, hogy túl van az az effé
le viszonyítgatásokon. Nem képzeltem azonban, hogy az Isten tör
téneteire (az isteni történetekre. amelyet megváltásnak szoktunk
nevezni) a továbbiakban már ne volna szükségem; nagyobb szük
ségem van rájuk, mint valaha, mert most már sejtem, mi van itt a
világban elveszve, elgurulva. A festészet azonban, úgy, ahogy én
képzelem, éppen ennek a viszonyítgatások nélküli viszonyításnak
a művészete lehetne. "Neve se kint, se bent."
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rendezésében, Vallás és
identitás címmel, 2007.

szeptember 2D-án az
MTA Filozófiai Kutatóinté
zeIben tartott mühelykon
ferencián.

Személyes
önazonosság mint
ajándékként kapott
feladat
Vallás és identitás

1.
Önazonosság - mit is jelent ez? Életem minden pillanatában azo
nos vagyok önmagammal. Önazonosságon azo nban nem ezt az
ontológiai állapotot értjük, ami minden létező esetében triviális
nak tűnik (jóllehet nem az: ha belegondolunk, igencsak titokza tos
a do lgok önazonossága, állandósága, szubsztancialitása, az a szi
lárdság, ami a létezés ér telmességével azonos). Az ember önazo
nosságát megkülönböztetjük a tárgyi létező önazonosságától. Míg
ez utóbbit ado ttságnak tekintjük, olyan tulajdonságnak, ami a tár
gyi, természeti létező létével együtt a pr iori adva van (ezt fogal
mazza meg az »egy« mint transzcendentálé tana), addig a sajátosan
emberi önazonosság mint személyes identitás nincs eleve adva az
egyén létével, hanem - bár valami lyen primordiális formában,
megalapozott potencialitáskén t előzetesen tételeznünk kell, de tel
jes valóságá ban, aktuali tásában - egyszersmind az illető személy
saját teljesítménye . Nem olyan elem, ami a fennállás automatikus
velejárója, han em telosz, am it az egyénnek egy teleológiai folya
matban először is el kell érn ie, és folyamatos munkával, erőfeszí

téssel fenn kell tartan ia. Jelen kontextusban tehát nem a principium
identitatisnak megfelelő neutrális-szubsz tanciális ide nti tás t értjük
önazonosságon, de nem is a kanti transzcendentális szubjektum
önmagával való azo nosságá nak tiszta tudatát, am i a szubjektum lé
tének apriori ado ttsága, han em egzisztenciális önazonosságot, ami,
ha nem is teljes egészében a személy teljesítménye, de nem is való
sulhat meg aktív közreműködése nélkül.

2.
Különös lény az ember. A körü lötte gazdagon bu rjánzó természeti
létezésben békésen ellehe tne, mint az amőba vagy a sza márcsikó
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vagy az összes többi, milliárd és milliárd élőlény, melyek hibátla
nul és maradéktalanul kitöltik biológiai létezésüket.

Az embemek azonban ez nem elég; a hagyományos európai val
lási-filozófiai értelemben vett ember nem éri be ennyivel. Nem
csak élvezni akarja a körülötte található javakat, hanem tudni akar
ja, hogy mik azok, mégpedig önmagukban. Ha azután nekilát a
megismerésnek, akkor elóbb vagy utóbb előbukkan az a mélybó1
jövő és a mélybe hívó, s ekként a mélységet feltáró kérdés: valósá
gos-e az, amit megismer, és egyáltalán mi a valóságosság kritériu
ma. Ezzel a kérdéssel kezdetét veszi a valóság utáni kérdezés, és
az embert elfogja a vágy a valóság után. Az identitással kapcsola
tos probléma se más, mint a lét, az igazán létező valóság kutatása
magának a kutató embemek a kérdéses valóságával kapcsolatban.

Az identitás kérdése - legalábbis hagyományosan és a nyuga
ti biblikus gondolkodás közegében - az ember önmaga valósá
gának teljes komolyságára vonatkozik. Képes-e az ember ilyen
identitásra szert tenni? Maradandó, a funkciók beöltése után is
fennálló, öncélú identitásról van szó, amelynek egyetlen "funkció
ja" az, hogy van és valóságos. Olyan egy-szerűség és egy-szeriség,
amely tud önmagáról, megvalósítja vagy átveszi, őrzi és vállalja
szingularitását. - A továbbiakban erről a szinguláris önazonos
ságról fogok gondolkodni, mellőzve azt a kérdést, hogy - lévén
az ember közösségi lény - milyen pszichikai, társadalmi, kultu
rális közvetítésekkel realizálódik ez a szingularitás. Ez a proble
matika többek között a szociálpszichológia területére tartozik, az
alábbi gondolatmenet viszont az elvi alapokat fürkészi, s azokat
is csak a vallás, vagyis az Isten-ember kapcsolat szempontjából.

3.
Önmagában a szingularitás kétféle lehet:

1. véletlen: valami okkal rendelkező, de értelmességet nem
adó eltérés az általánostól, a törvénytől, a lényegitől; különböző

ok sorok találkozása, ami egyik ok sorozat elemeként sem szá
mítható ki; és

2. értelmes, avagy akart: olyan eltérés az általánostól, ami ér
telmességet hordoz, amennyiben az általánost meghaladó külön
állást, ki-váló valóságot eredményez.

Aki a lét racionalista módon felfogott racionalitásának feltevé
séhez tartja magát, bizonyára hajlik arra, hogy a szingularitás
mindkét formáját úgy értelmezze, mint valamely jelenség még
fel nem tárt tartományát. Csakhogy ez lényegében magának a
szingularitásnak az elegáns tagadásával azonos, ami előbb vagy
utóbb az emberre is kiterjed, még ha kezdetben nem dereng is
fel ez a végső és végzetes következmény. A továbbiakban az ér
telmes egyszeriséget fogom a szingularitás lényegi formájának
tekinteni, és az identitás szempontjából tárgyalt emberi egzisz
tericiára vonatkoztatni.
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'Szókratész nem azért
ül a börtönben és nem

azért itta ki a mérget,
mert teste van, mely

csontokból áll, melyeket
ízületek tartanak össze

úgy, hogya test mozog
hat és különböző tartást

vehet föl stb., hanem
azért, mert ő Szókratész

úgy döntött, hogy elfo
gadja az ítéletet, és a
halált választva meg

issza a mérget... Mind
ehhez kétségkívül szük
séges a test is, de nem

a test cselekszi: "másva
lami egy létező dolognak
az oka [értsd: lélek), és

másvalami az [értsd:
test], ami nélkül ez az
ok nem lehetne ok..."

(98c-99b). A platóni
fogalmazásban szereplő

"ok" fogalma azonos az
általam javasolt termino-
lógia "alap" fogalmával.

Nem a fogalom a lénye
ges, hanem az ontológi
ai szerkezet, a mozgató

alap és a mozgatott
eszköz megkülön

böztetése.

Az egyediség és egyszeriség kérdését illetően lényegesen eltér
egymástól a tudomány, a filozófia és a teológia. A törvények
után kutató tudomány módszeréből következően észlelési tarto
mányának csupán a határain találkozik a szingularitás jelenségé
vel, valamely általa vizsgálható folyamat peremföltételeinek a
formájában, amelyeket egyszerűen tudomásul vesz, de nem vizs
gál, mert nincs rá eszköze, se módszere. A peremföltételek kap
csán ugyanis elkerülhetetlen az a kérdés, amit a tudomány, leg
alábbis az újkori formája módszeresen kikapcsol, nevezetesen a
teleológiai kérdés: miért éppen ez és ez, mi végre éppen ezek a
peremföltételek. A filozófia már óvatosabb. bizonyos formájában
érzékenyebb, észleli a szingularitást, és képes reflexiójának cent
rumába helyezni (ilyen például a perszonalizmus, a dialógus
vagy az egzisztencia filozófiája). Mindazonáltal európai talajon a
teológia és a vallás a szingularitás hagyományos észlelője és vizs
gálója; a szingularitásban nem peremföltételeket, de nem is irra
cionális maradékot lát, hanem a lét különleges megnyilvánulását
és értékének legteljesebb megvalósulását észleli. A vallásnak a
beszédmódja is ehhez igazodik: nem annyira leíró, mint inkább
elbeszélő, nem elemző, hanem megvalló, nem érvelő, hanem
megszóIító és tanító. Ennek oka a beszéd tárgya: egyrészt maga
a szingularitás, másrészt annak alapja. - De mit jelent a szingu
laritás alapja, vagy másképpen: miből ered a szinguláris létező?

A következőkben különbséget teszek ok és alap között. Meg
különböztetésük az ontológiai reflexió érzékeny és finom dis
tinkciója. A különbség fenntartása a gondolkodás folyamán nem
könnyü. a két fogalom egybejátszása, áttűnése miatt erőfeszítést

és állandó figyelmet igényel.
Az ok a mibó1? és a miképpen? - vagyis a ténylegesség - kérdé

sére felel, az alap a miért? és a mi végett? - vagyis az értelmesség
kérdésére - válaszol (ha válaszol, de inkább csak a kérdést fa
kasztja). A két kérdés nem ugyanaz: a mi az, ami van?, miképpen
van? és hogyan lett? kérdésétől lényegileg különbözik a miért van
egyáltalán? kérdése. Az előbbi ténykérdés (quaestio faeti), az utóbbi
az értelmesség kérdése (quaesiio iuris). A tudományok által kuta
tott ok mindig valami empirikus, már fennálló; ezzel szemben a
filozófiai reflexióban megjelenő alap transzcendentális, adott
esetben transzcendens. E terminológia alapján az ok az alapnak
az eszköze. Ennek az ontológiai struktúrának az egyik klasszi
kus megvilágítása Platón Phaidónjában olvasható.'

Az alap a cselekvő; az ok az eszköz. Ezt a megkülönböztetést
alkalmazva a szingularitásra azt mondhatjuk, hogy a véletlennek,
vagyis kauzális folyamatok esetleges kereszteződésének mint kvá
zi szingularitásnak mindig van oka, de nincsen alapja. Az ilyen
mintegy szétszóródik az okokban, nem rajzolódik ki benne értel
messég, mert nem tartja össze semmiféle alap. Ez a merő faktici
tás, a factum bruium, a tiszta irracionalitás, a reális káprázat. Ben-
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ne és általa nem mutatkozik meg semmi, vagy éppen (a) semmi
mutatkozik meg a realitás legsúlyosabb epifenomenalitásában.

4.
Azt az ágenst, ami egy értelmes szinguláris valóságot eszközlő ka
uzális sorozat archéja, elindítója, szerzője, a sorozat identitását
biztosító alapja, szubjektumnak hívja a hagyományos filozófia, a
kauzális sorozatot elindító aktivitását akaratnak, magát az aktust
pedig teremtésnek mondja. Ennek egésze az értelmesség. Ez úgy
értendő, hogy az értelmesség nem olyan jegye ennek az archaikus
egésznek, ami kívülről lép hozzá, mintha az akaró ágens teremtő

cselekvése lehetne értelmes vagy értelmetlen. Az akaró ágens te
remtése maga az értelmesség; az értelmesség a teremtésen belül
van, mint annak immanens mozzanata. Ez persze csak abszolút
cselekvő esetében érvényes; a relatív cselekvő, az ember, nem te
remt, cselekvése már fennálló lét terében hoz létre valamit, ezért
szükségképpen igazodnia kell ahhoz a térhez, amiben végbemegy,
vagyis megismerőnek, illeszkedőnek, alkalmazkodónak, egyszóval
mérlegelőnek, tervezőnek, s ebben az értelemben racionálisnak
kell lennie. Az isteni teremésnek nem kell értelmesnek lennie. Elég
ha önmaga, hiszen ő maga az értelmesség.

***
Az értelmes szingularitás alapja tehát akarat, a véletlen szingulari
tásnak nincs alapja, csak oka: esetlegességek esetleges egybeesése.
Az értelmes szingularitás esetében az akarat mint alap okokat
használ fel, miközben azok külön-külön okozatát egységes
egésszé, azaz értelmes totalitássá szervezi. Ebben áll az alap mun
kája. Látni és érzékelni csak az okokat lehet; az alap nem empiri
kus, nem érzékelhető, hanem érthető - nem a bár potenciálisan
végtelen, de aktuálisan mindig véges megismerő értelem számára,
hanem önmagában, ill. a teremtő alap számára. Az alap az okokon
keresztül mutatkozik meg az érthetőség módján. A primer pillan
tás mindig az okokat látja. Az alap, vagyis az értelmesség "észre
vétetik", az ész-szel fogjuk fel.

Ami szoros értelemben véve szinguláris, annak abszolút jelen
tése van, amennyiben jelentése kizárólag az alaptól függvén, az
alap abszolút akaratával azonos. Nem az okokból genealógiailag
levezetett, hanem az alap által meghatározott és az ész által a
gondolkodásban észlelt jelentés. A szoros értelemben vett szingu
láris létezőnek e jelentése a létében fejeződik ki, vagyis nem a léte
egyik mozzanataként, hanem magában a létében, abban, hogtJ
van. Az emberre vonatkoztatva: az ember jelentése nem a létre
jöttében közreműködő okok jelentéseinek összessége, hanem an
nak az alapnak az akarata, amely az ember létében megmutat
kozik; az egyedi személy értéke pedig nem a műveltségében, a
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2Aki pedig elindul,
annak meg az

epifenomenalizmus, a
pszichológiai és társada
lomtudományi genetikus
magyarázatok rengete
gén kell keresztülvere
kednie magát, amíg 
mindezeket maga rnö

gött hagyva és kitartva
az eleven öntapasztalás

erejében - olyan tisz
tásra ér, ahol nem várja
más, mint kételkedő ön
maga, az addigi megol-
dásokat elutasító öntu

data, énjének tiszta
hangja - körülvéve
e tisztás titokzatos

csöndjével ...

testi erejében vagy valamely más, megnevezhető "tulajdonságá
ban" rejlik, miközben egyéb tulajdonságai, mondjuk, "jelentéktele
nek", "értéktelenek", hanem puszta létében. Azért érték, mert szin
gulárisan van. A szingularitása jelzi az értékességét, és azonos vele.

Az emberi személyre nézve nem elégséges magyarázat, hogy
léte általános anyagi törvények megvalósulása. Az ember ugyan
is nem csak az anyagi törvényekről tud, hanem önnön létéról is:
öntudata, éntudata van. Ez a tudat olyan eleven és spontán, hogy
aligha kétséges: reális alapja van. Az emberi öntudat a színgulari
tás mint létmegvalósulás legteljesebb formája. Az öntudatos szin
gularitás ugyanúgy elégséges "okot" - az eddigi fogalomhaszná
latunk szerint "alapot" - követel, mint a szabadesés jelensége.
Mármost a szingularitásnak nem lehet valami általános az alapja és
oka, hiszen meghaladja az általánosságokat; éppen ez a meghala
dás a lényege, ami az ön- és éntudat többletében jelenik meg. Ez a
többlet az alapból ered, amelynek nyoma az embernek a tudatá
ban, legteljesebb formájában pedig az ember öntudatában van
adva. Az emberi öntudat ennek az alapnak a jele: jelzése, jelenléte.

De vajon nem epifenomén az ön- illetve éntudat? Szkeptikus
korunkban nem kerülhetjük ki ezt a kérdést. Nos, a kétely alapja
egy sajátos dilemma. Az epifenomenalista kétely addig áll fenn,
amíg valaki nem találja meg a szingularitás értelemadó alapját
(pl. egy »isten« valóságában). Az éntudat tapasztalatának jogossá
gát és helyességét ugyanis csak ezzel az értelemadó alappal lehet
igazolni. Ám ez az értelemadó alap az újkorban semmiféle más
módon nincs adva, mint egyedül az éntudat kérdéses tapasztala
tában, ti. az éntudat kérdésességében, mely kérdésesség megala
pozást igényel. Ezzel a kör bezárult. Teológiai modellben úgy ér
telmezhetjük az éntudatban adott szingularitás tapasztalatát, mint
»isten--keresésre sarkalló tapasztalatot, amely az »isten--talá
lásban nyeri el valóságos alapját. Aki nem indul el e tapasztalat
nyomán, abban az éntudat tapasztalata esetleg meggyengül?

Az individuum, a numerikus egyed létrejötte pillanatában ké
szen van, hiszen ideális lényegének konkrét példánya; a lényeg
ontológiailag megelőzi az individuumot. Az egyedi individuum
már mindig kész és önmagánál van; nem kell lépésről lépésre, a
szabadság kockázatában megvalósítania önmagát. Ezért nem is ké
pes elvéteni önmagát. Az állat nem hibázik, nem véti el lényegét,
és nem lehet bűnös, abban az értelemben, hogy adósa lenne ön
magának. Ezzel szemben az értelmes szinguláris létező egy elsajá
títási folyamatban jut el önmagához: szingularitását megvalósítja.

Hol valósul meg a szingularitás? Ha nem azonos a numerikus
egyediséggel, hanem minőség, akkor nem valami anyagi történés,
és nem az anyagvilág eseménye. Az anyagvilágban csak numeri
kus individualitás van, de nincs minóségí szingularitás. Ez egye
dül a tudatban valósulhat meg. A szingularitás az egyedi éntudat,
amelyben az egyéni történet önmagához tér. Epikus-történeti va-
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3Az ember észlelési
horizontján belül Istent is
a történelme azonosítja,
nem pedig valamely el

vont lényeg. Istent az
ember csak a tapaszta

lásban, mégpedig az
események-történések

folyamatában ismeri
meg. E megismerő fo

lyamatot előzetesen han
golhatja az ember által
kialakított istenfogalom,
de ez a fogalom nem

lehet végső mércéje a
történelemben végbeme

nő vallási tapasztalás
nak. Legalábbis a bibliai
lsten kizárólag a BibIiá-

ból ismerhető meg, és a
biblikus vallások szerint

az az "igaz" lsten, aki a
Bibliából megismerhető.

A Biblia pedig nem a lé
nyegét írja le, hanem
azt, amit és ahogyan

cselekszik. Tettei nyilván
a lényegéből fakadnak,
de a lényeg a tettek 10

gikáján ("belső lénye-
gén") keresztül tárul fel

és váiik ismerhetővé.

A bibliai teológia szerint
tehát az isteni teltekből

kell kialakítani az isten
fogalmat, nem pedig az
ember előzetes istenfo-

gaimából megítélni a
bibliai történeteket.

A dolgot nehezíti, hogy
a Biblia nem ad olyan

ismeretet lsten lényegé
ről, ami a gondolkodás

számára elégséges,
mert kellően feldolgoz

ható, átlátható és meg
ragadható lenne.

lóság, azaz történetben valósul meg, melynek eredményeképpen
kikristályosodik az én és az éntudat. Az anyagi létező azért nem
szinguláris, mert bár numerikusan egy és individuum, de erró1
nem tud, egyedisége nem emelődik fel a minőségbe, nem válik tu
datossá. Valamilyen története mint időbeni fennállás éppenséggel
neki is van, de ő maga nem tud róla, nem válik létezése formáló
elemévé, nem emelődik történelemmé, mert nem épül be lényegé
be, nem lesz lényegalkotó mozzanata, hanem meróben külső és
esetleges marad. A lényegi szingularitást nem az általános törvé
nyek kereszteződése hozza létre (ez a véletlen), hanem az egyedi
létező történetében konstituálódik és a reflexió révén tudatosul, s
válik az egzisztenciát (részben) vezérlő tudat elemévé. Az emberi
személyt az élettörténete azonosítja; minden egyes emberi személy
a maga élettörténetét éli, s ebben jelenik meg színgularitasa.'

Ami szinguláris, annak meghatározása nem a többitől való el
határolás révén történik. Az abszolút egyedit, a személyt, nem
úgy határozzuk meg, hogy elsoroljuk, mi nem, és a maradékot
tekintjük a definiált, azaz elhatárolt létezőnek. Ha minden rajta
kívüli létezőt fölsorolunk, még mindig nem jutunk el magához a
személyhez. A konkrét emberi személy nem a lét előzetes adottsá
gának és lehetőségeinek (azaz társadalmi, politikai, gazdasági,
történeti és pszichikai lehetőségeknek) valamely esetleges meg
valósulása - mintha ugyanazon lételemekből, más arányban
véve az összetevőket, egy másik személy is kikeverhető, kirak
ható, összeállítható volna -, hanem kizárólag önmaga, azaz
szükségszerü. Ha ő, a konkrét személy nem lenne, akkor nem a
lét egy megvalósulási lehetősége nem lenne (és esetleg lenne he
lyette más), hanem egy abszolút létvalóság nem lenne. Ezért ab
szolút érték a személy: kizárólag önmagával magyarázható;
azért van, hogy legyen (lét).

A szingularitás - az emberi személyegyetlensége - tehát
nem definiálható, nem kívülről közelítő határmegvonásnak, azaz
definíciónak, hanem belülről gyarapodó megvalósulásnak, azaz
elbeszélésnek a tárgya. Az elbeszélés nem egy előzetesen létező

alannyal megesett események összessége, hanem magának az
alanynak a lét-története, alanyiságának megvalósulása. Az elbe
szélés az alany önazonossága mint alanyiságának kibontakozása.
Nem előzetes adottságok esetleges konstellációja, nem létdarabok
ból összerakott egész - a szinguláris létezőnek nincsenek részei
-, hanem egy korábban nem létezőnek az egészleges előállása."

5.
Az ember önazonossága az egyszeri individuum történeti azo
nossága. Egyszeri események egyetlen egyszeri egésszé összeálló
egysége, és az erről az egységről való belső, személyes tudás.
Ámde hogyan lehet tudni egy olyan egységről, ami folyamatosan
valósul, de még nem valósult meg teljes realitásában? Ha még
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A Bibliában megjelenő

lsten felszítja a gondol
kodást, de nem tölti be,
mert ő maga nem válik

a gondolkodás operacio
nalizálható tárgyává,

transzcendenciája
(teológiai fogalommal:

istensége) folytán ellen
áll az emberi gondolko

dás tárgykonstitúciós
mechanizmusának,

röviden: elgondolhatat
lan. A biblikus vallások

ennek ellenére azt állít
ják, hogya bibliai tudás

üdvösségi értékű, mert
bár bibliai istenismere

tünk nem kimerítő,

de lsten "eddigi" és
"örök" cselekedetei

kellően feltá~ák legfonto
sabb lényegi vonásait,

azt, hogy teremtő, gond
viselő és megvá/tó.

A bibliai ismeret nem
teljes, de igaz és defini
tív, amennyiben elégsé
ges az ember "evilági"
tájékozódása és "örök"

üdvössége számára.

4Példaként:
meg-mondom, mi a

repkény mint biofizikai
entitás, de el-mondom,

ki vagyok mint
személy. A Biblia nem

meg-mondja, hogy
micsoda lsten, hanem

el·mondja, kicsoda:
elmondja tetteit.

SA lezáró gondolatmenet
Egyszeriség - Titok

cimmel önálló
szövegként, de némi

nem valósult meg, akkor nem lehet reális tárgya a megismerés
nek, következésképpen tudni sem lehet róla. Nem a tudás, hanem
kizárólag a remény tárgya lehet.

Az igazi nehézséget azonban az egyszeriség okozza. Itt minden
egyszeri! Az egyszerikből álló egység is egyszeri. Tud az ember
ennyi egyszerit kezelni? Lenni még talán csak tudna, de a teljes
értelemben vett önazonosságot akkor "vanjuk"r ha egyben tud
juk is, tudunk is róla, tudatosan viszonyulunk hozzá. A tárgyi
létezővel bizonyos értelemben megtörténik az önazonosság, mert
léte is esetlegesen történik vele. Bár az emberrel is esetlegesen
történik a lét, léte nem a priori szükségszerű, de nála ez az eset
legesség az önmaga azonosságáról tudó egyszeriség formájában
abszolút egy-gyé sűrűsödik, s ebben az értelemben mint kvázi
abszolút lét mintegy szükségszerűvé válik. Úgy is fogalmazha
tunk, hogy az ember a létnek az az átmenete, amelyben az eset
leges, a kontingens szükségszerűvé, abszolúttá emelődik a hegeli
Aufheben értelmében: megőrzi magában az esetlegességet, nem
lesz Istenné, abszolútummá, de abszolúttá válik (az Istenhez ha
sonló egyszerisége folytán, tehetjük hozzá teológiailag).

Az imént azt kérdeztem, tud-e az ember ennyi egyszerit kezel
ni. A dolgok általános kezelése a tudomány: megismerve a dol
gok osztályait, felismerve az osztályokhoz tartozó törvényeket, al
kalmazzuk az egyedekre. Ám az önazonosság szempontjából az
ember nem egyede egy osztálynak, akit az osztályra vonatkozó
törvényeket alkalmazva kezelhetünk, hanem egyszeri. Az egysze
rinek nincsen tudománya. Hogyan lehet akkor kezelni?

Az egyszeri, a lényegi szingularitás "kezelése" - ez a vallás.

6.
Ami egyszeri, az vagy véletlen, vagy egy alap mint szabad akarat
megnyilvánulása, s ekként üzenet.5 Az emberi személy születése és
élete egyszeri esemény és egyszeri folyamat. Ha valaki nem véletlen
nek tartja, akkor üzenetnek kell felfognia. Mármost véletlennek bajos
tartani, illetve kitartó intellektuális erőfeszítést igényel, mert tényle
gesen mindig feltételezünk valami szükségszerűséget - és életünk
értelmének nevezzük -, ami tartást ad létezésünknek, még ha nem
is tudjuk pontosan megmondani, miben áll ez a szükségszerűség.

Feltételezése nélkülözhetetlen az emberi élet (eliviselhetó leéléséhez.
Ha létezésünk nem véletlen, akkor viszont előáll a feladat: meg

kell fejteni, ki!mi üzen, és mit üzen. Ez jottányival se kíván keve
sebb erőfeszítést - csak éppen természetesebb feladatnak tűnik

-, mint a véletlen mellett kitartó döntés. A feladattal birkózó em
ber többnyire a véletlenség és a szükségszerűség feltevése között
ingadozik. Amikor keserűbbé válnak napjai, akkor a véletlen
vagy annak mitikus változata, a vak sors feltevésére hajlik; ünne
pi pillanatokban és a siker perceiben viszont szinte közvetlenül
megtapasztalja léte értelmességét és együttlélegzik vele.
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eltéréssel megjelent
a Mérleg 43. évf.

(2007/1) 70-71. oldalán.

A vallás a szükségszerűség melletti döntésre hangolja követő

jét. Segítsége abban áll, hogy üzenetnek értelmezi az egyszeri
emberi élettörténetet, és megnevezi az üzenőt (Isten) valamint az
üzenet tartalmát (az én). E megnevezés persze nem tárgyi rámu
tatás, hanem egy-egy titoknak, az "Isten" nevű ősmisztérium

nak, és az "én"-nek, mint közelebbi titoknak a jelzése. A vallás e
két titok nem kevésbé titokzatos találkozásának mutatja az egy
szeri emberi élettörténetet és a benne megszülető önazonos sze
mély valóságát. A titok fogalmán itt olyan szinguláris eseményt,
történést értek, ami nem számítható ki törvény alapján, és mégis
mindent meghaladóan, értéktelítetten valóságos. Elsősorban a
szabad cselekvés, a teremtés titok; nem törvényszerű, de nem is
törvénytelen. Negatív fogalma szerint titok az, amibe értelmünk
beleütközik, ami akadályként tornyosul az ember megismerése
előtt, ami visszaveti a tudás formáját öltő bekebelező hatalmát,
meghódító törekvését. Lényegesebb azonban a titok pozitív fo
galma: valamely ismeretlen valóság állandó és kikerülhetetlen je
lenléte, ami megszólító erővel szüntelenül és szükségképpen
magára vonja az ember figyeImét anélkül, hogy teljesen feltárul
na megismerő törekvése előtt.

Képzeljünk el egy becsomagolt ajándékot, amit soha nem bon
tunk fel, hanem szüntelenül a meglepetés, a vágyakozás örömé
ben a kezünkben tartjuk. Valódi ajándék esetében akkor se szűnik

meg a titok jelleg, ha felbontjuk, mert bár ekkor napvilágra kerül
az ajándék tartalma, de továbbra is titok marad az ajándékozó
gesztusának az alapja, az ajándékozó szeretete-akarata. Ez azért ti
tok, mert nem számítható ki, elvégre az ajándék nem jár, amire
számítani lehet, nem járandóság-fizetség, amit ki lehet számítani,
hanem egy szabad aktus tárgyi megnyilvánulása, ami nem számí
tás, hanem remény tárgya, a remény pedig, a tudástól eltérően,

mindig valamely szabad megvalósulásra irányul. A csomagolás a
rejtetteégre utal, s jelzi az ajándék titok-voltát, a csomagolás eltű

nésével elórunik a titok, s immár közvetlenül az ajándékozás mi
értjével állunk szemben.

Bizonyos értelemben ilyen titokzatos ajándék az emberi eg
zisztencia, a személyes önlét: Tökéletesen jelen van, empirikusan
is valóságos, mindig magára vonja az ember figyelmét, hiszen
önmaga léte állandó gondja. És mégis feltárhatatlan, mert bár
velünk azonosnak látszik, mégsem ismerjük a tartalmát; ,,fel
bonthatatlan", hiszen nem ismerhetjük életünk előttünk álló me
netét. Pedig éppenséggel nap mint nap bontogatjuk, napról nap
ra egyre több réteget hántunk le róla, miközben - íme, az
eleven e~zisztencia mélységes titok volta: - cselekvéseinkkel
építjük. Amde csak a végén, a "jó halál" esetén áll előttünk az
ajándék egésze: önmagunk. Ekkor azonban már nincs időnk az
ajándék átvételére... Ekkor már lehetetlen. Ezt korábban kell meg
tenni, az aktív, cselekvő mindennapokban, amikor az ajándék
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még titokzatos csomag. Akkor kell nap mint nap megcseleked
vén megtanulni az ajándék mint ajándék átvételét és hálás elfo
gadását a benne rejlő tartalom ismerete nélkül. Az elfogadás és
átvétel nem más, mint az egzisztencia tartalmának cselekvő gya
rapítása, minőségi kimunkálása. Aki aktív napjai során kellően

begyakorolja ezt, az fokozatosan elsajátítja az ajándékot; így ami
kor - a halál pillanatában - teljessé válik a tartalma, vagyis
önmaga, már annyira birtokolja, annyira átvette, hogy immár
eggyé válva az ajándékkal, sajátjaként tudja visszaadni teremtő

jének mint ajándékképpen kapott önmaga aktívan, cselekvőn el
sajátított önmagát, mint valami tárgyat, amit immár teljes értékű

alannyá tett-élt. A halálban már személyes alanyiságát is adni
képes ajándékozottá válik - mindörökre. Aki erre a különleges
mutatványra nem képes, annak nem lesz mit adnia, s úgy fogja
érezni, hogy elragadják a neki szánt ajándékot, önmagát önma
gától - mindörökre.

A kereszténység arra hangolja az embert, hogy ilyen ajándék
nak tekintse saját szinguláris létezését, beleértve a fájdalmas na
pokat is, hiszen a végső egyenleget nem ismeri, ezért nem tud
hatja, hogya negatív események, a komor-kínzó történések
miképpen illeszkednek e titokzatos ajándék tartalmi egészleges
ségébe. A minta Krisztus, aki úgy fogadta az Atya akaratát, mint
végtelen titkot, ismeretlen tartalmat, a remény tárgyát. Mivel
gyakorolva az engedelmes átvétel mindennapjait teljes mérték
ben át tudta venni titokzatos ajándékként kapott önmagát, így
végül a kereszten önmaga teljes és tökéletes - abszolút - felaján
lásával végbevihette a teljes és tökéletes - abszolút - áldozatot,
aminek elfogadása - a feltámadás - nem csupán őt magát illette,
hanem teljes és tökéletes, abszolút volt, azaz mindenkire kiterjedt:
az emberiség elfogadását jelentette vagyis megváltás volt, ami egy
ben a teljes emberi önazonosság megvalósulása. Mindenkinek
szóló abszolút ajándék.

A kereszténység szerint a teremtő és megváltó Isten kegyelmi
tette, a létrehívás mint lehetőségi feltétel és a megváltás mint be
teljesedés között bomlik ki a szinguláris egzisztencia történeti
íve, a személyes önazonosság titokzatos egyedi értelmességet
termő folyamata. A keresztény modellnek megfelelő szinguláris
identitásunk tehát önmagunk elfogadásával azonos - ebben áll
a feladat -, melyet az Isten révén (Krisztus által) és az Istennél
(az Atyánál) való elfogadottságunk alapoz meg, ez pedig aján
dék. Így lesz önazonosságunk ajándékképpen kapott feladat.
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ÚRNAPI KÖRM ENET 1EHERAUTÓN,
VAGY A SZENT GETTO

1950. augusztus 30-án Grősz f6zsef kalocsai érsek
kényszerült alá(mi azt a megállapodást, amelynek kö
vetkezményeként a Magyarországon élő szcrzeteskii
zösségek legtöbbjének el kellett hagynia otthonát,
száműzetésre jutottak saját hazájukban. Hogyan e1ték
meg ezt az idősznkot: a megfélemlftések, tárgyalások
és az útra indulás napjait a váci püspöki palotába

. hurcolt nővérek? Ezt ismerhetjük me~ a Miasszo
nyunk (Notre Dame) Női Kanonokrend egyik tagjá
nak,az akkor 36 éves Szűcs Gerárda2 nővén/ek az in
temakis idején született napI6jáb6l.

Pécs, ~~50 . június 8. A főnöknő furcsa levelet ka
pott. Ot düledező házat ábrázol t, pá r titokzatos
sorra l: az öt régi ház még ez évben romba dől.

Elöljárónk hos szasan, értelme tlenü l nézte a raj
zot. Vajon mit akar jelenteni? .. . Rossz sejtés fu
tott át a lelkén : vajon az öt régi ház közt ott van
a No tre Dame'' is? .. . .

Június 9. Éjjel féltizenegy felé heves csenge tés
hallatszik. Pár pillanat s döngő férfiléptek majd
ajtódöngetés ugrat ki az ágyból. Avasajtót dön
getik. Leütik róla a zárat, a tolvajlámpa fénye pe
dig végig sepri az udvar t. 20-25 férfi zseblám
pákkal felszerelve, végigjárja az udvart. A pince
előtti ajtón át, egészen a ház végéig mennek,
majd visszajönnek, s a konyhaajtón kezdenek
dörömbölni: - Nyissák ki! Nyissák ki! Már pus
katussal ütik a nagy tölgyfaajtót. .. Végre meg
nyílik a nagy klauzúraajtó . Egy sereg civil és
egyenruhás ávós jön be rajta. Az apácák sápad t,
de nyugodt, néma sorfala fogadja őket. A csengő

vészes sikoltása mindenkit idecsődített. Valaki a
harangot is meghúzta . Vendégeink percek alatt
megszállják a házat. ..

Miután a vezető főhadnagy meggyőződik

arró l, hogy mind ott vag yunk, ünnepélyes han
go n felszólítja a főnöknőt, hogy közö lje velünk
a belügyminiszter bajtárs vagy elvtárs rendelke
zését. Elöljárónk elhá rítja: - Tessék, közölje ön!
Erre ő kihirdett e, hogy hatósági rend eletre, két
órán belü l el kell hagynunk a házat. Mind enki
vihet magával egy kb. 4-5 kg-os csomagot a
legszükségesebb holm ijából. . .

LetereInek bennünket az ebédlőbe. Szánal
mas látván y a sok, bat yu ján ülő, álma tlanságtól
vörös szemű apáca. De csendes és nyu godt
mindenki. Mennyire szá ntuk a kiüldözött sv á
boka t, zsidókat, amiko r ilyen állapo tban láttuk
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őket ! Most mi is ide jutottunk.. . Mind enkinek
alá kell írnia egy írást, hogy tudomásul veszi,
rnint .k ozrendre veszélyes egyént a város teriiletéről .
kiutasftják". A kényszertar tózkodásra kijelölt
helyet és házat el nem hagyhatjuk. Kérdésünk
re, hova visznek bennünke t, az t felelik: - Vác
ra, a püspöki palotába. Ez utóbbit egyáltalán
nem hisszük.

Június 10. 10 órakor értünk Vácra . Helyes volt
sejtésü nk, amikor az úton egy-egy, a mienkhez
hasonló szürke autó elhagyott bennünket, hogy
nem csak minket hoznak. Valóban, az egyikről

a pécsi fehér barátok - pálosok - ugráltak le
diákjelöltjeikkel együtt vagy tizennyolcan, a
másik autóból pedig az ann unciáta nővérek

búj tak elő. Az egyik fa alatt a Szociális Missz ió
társu lat nővérei álltak.

Pétery József' püspök úr mit sem tudott ér
kez és űnkr ől, de azért nyugodtan, és igen nagy
szeretette l fogadott bennünket: - Legyenek
nyugodtak, otthon vannak.

Aztán helyet kaptunk. Mi, Notre Dame nő

vérek a nagyebédlőben, 35-en . Mellette, a két
kis sza lonban 18-18-an. Matracokat rakunk a
földre.

... 130-an vagyunk , hatféle szerzetből. Érke
zésünk dél utánján befutott még 18 szalvator
nővér Szentgotthá rd ról, másnap 3 szegedi nő

vér,5 1 irga lmas, három jezsuita, akike t kű lőn

irányítottak ide, mert lemarad tak a többi től.

Csak most tudtam meg, hogy az Úr Jézus is
velünk jött a száműzetésbe. Mariann nővér ki
emelte a cibó riumot, és a bugyrába dugta , így
Jézus az első autón ment, és utána a többi. Igazi
úrnapi körmenet volt .

[ ünius 18. Újabb csoport érkezett: éjjel fél há
romkor a helybeli piarista atyák, és nég y szal é
ziánus Budafokról, összesen negyvenhárman.
Reggel 9 körül ötvennégy kőszegi domonkos
nővér. Kétszázha rmi ne körül vagyunk immá
ron . Szegény püspök atya! 6 azonban csak jósá
gosan mosolyog, és ismé telgeti : - Nincs semmi
baj, kedveseim! Csodálatos ember! Milyen jósá
gos az Isten , hogy benne atyát adott nekünk, a
szó legteljesebb értelmében! Sőt, ennél is több et.
Mind en reggel, szentmiséje előtt feljön megk ér
d ezni , nem volt-e baj az éjjel, nyugodtan alud
tunk-e, van-e elég ken yerünk stb. Délután újra
végiglátogat ja a tábort. Számunkra itt, ebben a
zsú foltság ba n az ő szerető mosolya jelenti az
otthont és a békességét.



Július 19. Este riasztás. Gyülekezés a kapualj
ban. Engem halálos aggodalom gyötört: most
rendelik-e el, hogy le kell tennünk a szerzetes
ruhát? Tapintatosabbak voltak. Csak az új kor
mányrendeletet közölték velünk, melynek értel
mében, aki kilép a rendből, azonnal szabaddá
válik, és mehet, ahová akar. Mekkora jóakarat!
Pár pillanatnyi csend követte a szavakat. Majd
a Szociális Misszióstársulat nővérei sarkonfor
dultak, és felmentek szobájukba. Követte őket

aztán a többi, miután a százados úr kijelentette,
hogy aki nem óhajtja a kedvezményt igénybe
venni, elmehet. Fenséges jelenet volt a tömött
sorokban szó nélkül felfelé igyekvő csoport;
egyik oldalon a nővérek, a ház másik része felé
az atyák. A rendőrfőnök összefont karral, szótla
nul figyelt: marad-e valaki? Nem maradt. Püs
pök atyánk a folyosó végén - gondolom, szív
dobogva - figyelte az eseményeket. Akad-e
áruló, vajon? Istennek hála, egy sem akadt. Most
aztán várjuk a következményeket, melyek 
sejtjük - kemények lesznek számunkra. - Fa
natikus társaság - mondják rólunk. Es inspirá
lójuk az antidemokratikus püspök: Pétery.

Július20. Este razzia. Eljöttek megnézni, hányan
szöktek meg a tegnapi hősködés után. Itt volt
mindenki.

Július 22: Nehéz hetünk volt. Útra készen áll
tunk.

Augusztus 7. Tegnap megkezdtük lelkigyakorla
tunkat, s erre föl, éjjel Ih l-kor vendégeink jöt
tek. Az összes első emeleten lévő nővért össze
terelték a nagyebédlöbe, s őriztek .bennünket.
Senki sem hagyhatta el a termet, csak kísérettel.
A püspök atya lakosztálya melletti szobákat is
kiürítették, aztán kezdetét vette az órákig tartó
kínos várakozás. Nem tudtuk, mi történik bent.
Atyánkat kiparancsolták az ágyból, a szobát
össze-vissza dobálták. Kereszt jéből kitörték az
ereklyét, s a hamutartóban esikket nyomtak rá.
Valami írást kerestek. Még a képeket is ledobáI
ták a falról. A komornyikot hosszasan faggat
ták, fenyegették. Liptai titkár urat felpofozták,
Ötter" kanonok úr az éj folyamán eltűnt. Atyán
kat négy óra hosszat hagyták falnak fordulva áll
ni. Reggel Ih 5-kor fejeződött be a látogatás.
Atyánkat egy karosszékbe roskadva találtuk.
Szinte halott volt a fáradságtól, de kedves moso
lya ott világított arcán: - Nincs baj, kedveseim!
Rettegtünk, hogy reggelre nem találjuk többé ...

Augusztus 8. Éjjel megismétlődött a tegnapi lá
togatás, csak most korábban, Ih 12-kor jöttek.
Biztosra vettük, hogy atyánkat elviszik, de ez
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nem történt meg. Ismét négy óra hosszat keres
tek valamit, a kápolnát is összedobálták. Reggel
négy óra felé kiszóltak, hogy aki akar, bemehet.
Egy pillanatra megtorpantunk. Cselt sejtettünk
az engedékenység mögött, de aztán a féltő sze
retet győzött. Néhányan bementünk. Az össze
dobált lakást kellett rendbe tennünk. Nem felej
tem el atyánk arcát, amikor hálószobájában
megpillantott minket. Fáradt mosollyal mond
ta: - Kedveseim, maguk itt? ..

Augusztus 9. Ma tudtam meg a házkutatás okát.
Bizonyos jegyzőkönyvet kerestek, amelyet a
négy egyh~.zmegyei békepap kihallgatásánál
vettek fel? Ottert. Széll Kálmánt8 és Brusznyai"
teológiai tanárt letartóztatták. A kalocsai érsek
igazolta püspök atyánk eljárását ... , a püspök
atyát pedig felszólította, hogy tiltakozzék a sze
mélyét ért sértés ellen. 6 azonban azt felelte: 
Ha elviseltük a méltatlanságot és sértést Jézu
sért, most miért tiltakoznánk? ..

Augusztus 10. Püspök atya ma megint gyűlésre

ment. Búcsúzásnál kérte, hogy egész nap imád
kozzunk. Délig szentmisék voltak, estig pedig
szentségimádás. Beosztott csoportonként vé
geztük. Vajon mi lesz a mai gyűlés eredménye?

Augusztus 11. A tárgyalásoknak semmi pozitív
eredménye. Egy héttel elhalasztották a döntést.
Nem baj. Nyertünk egy hetet, tovább lehetünk
együtt. Püspök atya azt mondta, épp hétfő este
írt öccsének Amerikába. Közölte vele, hogy
ilyen kedves nyara még nem volt, s hogy háza
valóban az imádság háza. Ezt a levelet látogatói
elvitték. Milyen mulatságos dolog: amivel őt fe
nyíteni akarták, az tette nyarát oly kedvessé.

Augusztus 12. Tegnap este csúnya tüntetés volt
püspök atyánk ellen. Amikor a vad kiabálást
meghallotta ... sietett fel hozzánk, az ebédlőbe,

becsukatta a spalettákat, megnyugtatott minden
kit. O maga nyugodt volt, de igen-igen szomorú.
Aztán együtt imádkozta a rózsafüzért velünk
azokért, akik az ő vesztét kiáltozták. Mennyire
más volt elmélkedni az Ur Jézus szenvedéseiről

- könyvbó1! S milyen más és szívbemarkoló
hallani a .feszítsdmeget" modern letétben!

Augusztus 18. (Püspök) atyánk ma Pestre ment.
Meghagyta, hogy mi addig imádást végezzünk,
és félóránként énekeljük el a Veni Creatort. Püs
pöki konferencia van. Döntő. Csak ne alakuljon
úgy a helyzet, hogy atyánknak feiszólaini kell
jen, mert egyéniség amilyen kérlelhetetlenül
szilárd, nem kíméli önmagát, ha vesztét jelenti
is a tiltakozás.



Mindjárt három óra, és még nincs itthon.
Már kezdünk aggódni. Megtörténhet, hogy Pes
ten is tüntetést szerveznek, s abba kerül bele ...
Mikor elöljárónőnk megkérdezte, hogy addig
tartsunk-e a szentségimádást, amíg meg nem
jön, azt kérdezte: - Es ha nem jövök meg? ...

Este 10 óra. Atyánk Ih 9-kor jött meg... Csak
annyit mondott, hogy nem kell még a búcsúzás
ra gondolni. Ernie kell a dolgoknak.

Augusztus 22. Tegnap este hallottuk meg a hírt,
hogy elsején kijön a feloszlatási rendelet. Tehát
még tíz napunk van. Nehéz gondolat, de legyen
meg az Ur akarata! Atyánk napok óta nem jön
közénk, szegénynek rettenetes gondjai lehetnek.

Ma cukor nélkül kaptuk a kávét, tegnap tej
nem volt. Sejtjük, hogy az élelmezés körül le
hetnek bajok. Az a hír járja, hogy Czapik" érsek
úr hazaküldte a nála levő szerzeteseket. Miért
most, egy héttel a feloszlatás előtt? Nem értjük.

Este. A bomlás, úgy látszik, megkezdődött.

Két szegedi, meg egy missziósnővér tegnap el
ment. Azt mondják, hogy ez folytatódni fog ...
nehéz hetünk lesz.

Augusztus 24. Tegnap este megint látogatóink
voltak. Felszólítottak, hogy írjunk alá egy nyi
latkozatot, mely szerint a rendi közösséget
munkavállalás céljából elhagyjuk, s ez esetben
szabadon elmehetünk. Kecsegtető ígéretek, ke
mény fenyegetések hangzottak el. Most még
mehetünk így, később már csak, ha a rendet
hagyjuk el. Marad a szökés, amiért viszont in
ternálás jár. Továbbszállítást is emlegettek a
makacsok számára. Sokan gondolkoztak, kér
dezgettek, de miután nem követelték az azon
nali nyilatkozatot, csupán egy valaki írta alá.
Vajon ma hányan mennek el?

Püspök atyánk... teljesen fel van készülve az
elfogatásra. Hívtuk, jöjjön többet kőzénk, hiszen
nincs most dolga - azt felelte, ott fent imád
kozgat, erőt kér az eljövendő nehéz napokra.
Említette, hogy kinyitva a Szentírást, ezeken a
sorokon akadt meg a szeme: " ... ne vigyetek
magatokkal táskát, se két köntösötök ne le
gyen ... ,,11 Elszégyellte magát, mert neki van
egy becsomagolt táskája - az útra. De ha nem
engedik elvinni, tudják meg - mondta - ő tel
jesen belenyugszik, mert csak így történik min
den úgy, ahogy a Szentírásban meg van írva.

Augusztus 26. Tegnap itt volt a rendfőnökök

gyűlése. Eredmény: elsején szabadok leszünk.
Vagyis talán fordítva ...
Augusztus 27. A napnak minden perce búcsúz
kodás. Hangtalan és fájó. Bizonytalan, sötét a
jövő. De lsten kezében van.
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Augusztus 28. Szent Ágoston atyánk ünnepe. A
pálos Zoltán testvér fogadalmat tett. Akos atya
a táborbontást is emlegette beszédében. Megkö
szönte a pécsiek nevében püspök atyánk jósá
gát, szeretetét.

Augusztus 30. Szentségimádás, már második
napja. Minden fontosabb gyűlés napján megis
mételjük. Ez a legfóbb fegyverünk.

Szeptember 3. Szentmisére várunk. Itt ülök az
ágyam szélén, és figyelem az ebédlő reggeli ké
pét. Papok, apácák együtt az asztal mellett bé
kés egyetértésben. Vajon fél évvel ezelőtt kép
zeltük-e ezt? A szent gettó egy nagycsalád.
Nem kívánunk menni, de összecsomagoltattak
velünk. A domonkosok arról ábrándoznak,
hogy karácsonyig itt maradnak.

Szeptember 4. Azt rebesgetik, hogy a rendelet
még 5-ére se jön ki. Nem tudom, akkor mi lesz.
Püspök atya már várja a kispapokat, szükség
van az ágyakra, matracokra. Még 200 embert
élelmezni már aligha tudna.

Erdemes lenne időnként hálóinkba bepillan
tani. Olyanok, mint valami dívatszalon."
Atyánk a napokban benyitott az annunciáta nő

vérekhez. Rosszkor: ruhapróba volt. A kissé fe
szült csöndben megszólítja az egyik "hölgyet":
- Kihez jött látogatóba? A többiek zavart neve
téssel leplezik le piruló társukat.

Szeptember 5. Rendelet még mindig nincs. Itt ál
lunk a legkínzóbb bizonytalanságban: menjünk,
maradjunk? Tőlünk ma hatan jelentkeztek ki,
de mennek már az annunciáták, a domonkosok
is. Csak az atyák nem mozognak. Számukra sú
lyosabb a feltétel: csak titokban misézhetnének.

Szeptember 6. Általános megkönnyebbülés: ki
jött a rendelet. Nem kell már aláírni a kilépési
nyilatkozatot. Milyen jó, hogy egyre halasztot
tuk a távozás idejét. A részletekről még semmit
sem tudunk ugyan, de azért könnyebben léleg
zünk. Az élet tragikomikuma: amitől eddig ret
tegtünk, annak már örülni is tudunk.13

Szeptember 7. Püspök atya reggel Pestre ment. A
Szaivátor Nővéreknélmisézett, és hallgatta meg
húsz nővér egyszerű,és egy nővér örökfogadal
mát. Ez utóbbi, Aurélia nővér, a püspökségen
dolgozott itt, Vácott. Este Szalézia nővér kér
dezte atyánktól, nem volt-e baj a szerzetesru
hákkal. A ferenceseket este már nem engedték
ki saját templomukban sem az áldásra. Atyánk
úgy határozott, hogyafogadalmazók is civil
ben menjenek. Aurélia nővér komoly fekete ru-



hában ült be reggel püspök atya mellé az autó
ba. Kis táskában vitte a szerzetesruhákat. A dél
előtt folyamán főnöknőnk azzal jött haza a
rendőrségről, hogy vele sem állnak szóba, amíg
civil ruhát nem húz. Szerzetesi ruhában többé
nem szabad az utcán megjelenni.

Most már nincs értelme a maradásnak. Mi
nél elóbb el kell utaznunk innen. Ma hatan me
gyünk, holnap nyolcan, hétfőre már csak né
hány testvér marad itt takarítani. Főnöknőnkés
Assumpta nővér" bizonyára az utolsó távozók
lesznek. Aztán ők is elmennek, és a nagy palota
üressé válik.

1A rendet Pierre Foureri ágostonrendi kanonok
és Alix le Clerc alapította Franciaországban, a le
ányifjúság nevelésére a Trentói zsinat reformtörek
véseinek szellemében. Az ágostonos regula szelle
mében született rendi szabályzatot VIII. Orbán
pápa hagyta jóvá 1628-ban. Magyarországra
1747-ben érkeztek a nővérek, 1950-ig Pécsett, Zala
egerszegen, Nagykanizsán és Bölcsként volt rend
házuk.

2Szűcs Gerárda 1916-1979. Személyéről több in
formációt sajnos nem sikerült megtudnom.

3A pécsi kolostort Scitovszky János akkori pécsi
püspök alapította 1851-ben. Az intézményben ele
mi, késöbb általános iskola, polgári líceum, tanító
képző és gimnázium működött 1948-ig. Az iskolá
nak az államosításkor 1700 növendéke volt, 300
kollégistával. 84 rend tag és 41 civil alkalmazott
dolgozott az intézményben. A feloszlatás után a
nővérek közül néhányan a pécsi Prohászka Ott
honnak és templomuknak lettek dolgozói.

"Pétery József 0890-1967) váci megyés püspök.
1942-ben nevezték ki váci megyés püspöknek az
egri egyházmegyéből. 1953-ban Hejcére internál
ták, 1956-ban kiszabadult, a forradalom után azon
ban vissza kellett térnie száműzetése helyére.

sMiasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanő
vérek, akiket szegedi anyaházuk nyomán szegedi
nővéreknek hívtak.

60etter György 0902-1957) püspöki irodaigaz
gató. Az Andrássy útra hurcolták el, majd 1953-ig
Kistarcsán raboskodott.

7Az esemény háttere, hogy Pétery József váci
megyés püspök az egyházmegye papságának szó
beli üzenetben tiltotta meg az augusztus l-jei béke-
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papi gyűlésen való részvételt. 17-en mégis elmen
tek az összejövetelre, ahol Csömöz Gáspár, Kiss Ce
cil OFM valamint Wernei Kornél felszólalt, és arra
kérte az állami vezetést, védje meg őket a püspö
kükkel szemben. Pétery püspök ezért a három papot
a püspöki szentszék elé idézte. A szentszék elnöke
Széll Kálmán kanonok volt, tagja Oetter György,
jegyzője Brusznyai József. A bizottság tagjai négy
kérdést tettek fel abeidézetteknek: tudtak-e a püs
pöki rendelkezésről; miért nem engedelmeskedtek
annak; hajlandók-e vétküket jóvátenni; ha igen, mi
lyen formában. Csömöz Gáspár és Wernei Kornél
kihallgatására sor került, a Kiss Cecillel való talál
kozást azonban meghiusította a szentszék tagjainak
elhurcolása. (Brusznyai József szóbeli kőzlése.)

8Dr. Széll Kálmán 0888-1953). Szemináriumi
rektor, az Andrássy útra szállították. majd Kistar
csára. Rabsága idején halt meg.

9Brusznyai József 0922-). Teológiai tanár, a kis
tarcsai fogolytáborban megszervezett teológiai fő

iskola tanára. 1953-ban szabadult.
lOCzapik Gyula 0887-1956) egri érsek. 1910-ben

szentelték pappá, teológiai tanár, 1939-től veszpré
mi megyés püspök, 1943-tól egri érsek. 1948-ban
Rákosi Mátyással tárgyalt és Rómában is megbeszé
léseket folytatott. 1950-ben sokat tett a feloszlatott
szerzetesrendek tagjainak érdekében, 1951-56 kö
zött a püspöki kar elnöke, az Országos Béketanács
és a Hazafias Népfront elnökségének tagja.

"ve. Lk 10,4.
12A nővérek ettől kezdve nem viselhették szer

zetesruhájukat, hanem már civil ruhában kellett el
haq~iuk az internálótáborokat.

Ha valaki a rendből való kilépés nyilatkozatát
önként aláírta volna, azt a szerzetesi fogadalmak
megtagadásaként is értelmezhették. Ezért jelentett
megkönnyebbülést, hogy az állam végül nem kö
vetelte meg ennek aláírását.

14Maróti Jolán M. Assumpta 0913-2006) tarto
mányfőnöknő. 1933-ban lépett a rendbe, fogadal
mat 1935-ben tett. 1951-1953: illegális kapcsolat
tartásért - beteg rendtársairól gondoskodott 
börtönbüntetést szenvedett. 1958-tól a pécsi Pro
hászka Otthon vezetője, 1980-tól a rend magyaror
szági elöljárója. Gerárda nővér naplóját ő bocsátot
ta rendelkezésünkre 200l-ben.

KÖZREADJA KÁLMÁN PEREGRIN



BÚCSÚ NÉRAY KATALINTÓL

Ni ncs, nincs sehol.

Amikor barátai és a mod em magyar művészettel

foglalkozó kollégái nevében tisztelettel és baráti
sze retettel bú csúzom Néray Katalint ól, egy jelen
téktelen pilla na t villan fel pár év előttről. A saját
kiállításán dolgozó Nedko Solakov lépett be Ka
ta irod ájába, tanácstal anul tartva magasba vérző

ujját. Már éppen mondani akarta, mi történt. Ba
rátnőnk a computeren pötyögtetett valam i leve
let, felhúzott vállával a füléhez szorított telefonba
angolu l suttogo tt derűsen. Felnézett, nem várt
magyarázatra . Szabad kezével a háta mögött álló
sze krénybe nyúlva kitapogatta a sebtapasz t. köt
sze rt, ol l ót, könn yed én ellátta a s érü ltet. anélkül,
hogy az írást, a telefon álast egy pillanatra abba
hagyta volna. Ez a derűs gyakorlatiasság, ez a
villámgyors helyzetfelmérés és könn yed segítő

készség egész lényére és tevékenységére m élys é
gesen j ellemző. Akár szűkös min isztériumi szo
bájába ku kkantott be egykor a látogató, aká r ké
sőbb, műcsarnoki irod ájába, vagy a Ludwig Mú
zeum igazgatói helyiség ébe, nehéz, gondokkal
teli vagy zűrzavaros órák közepette is úgy érez te,
ha csak pillanatokra is, nyugalom veszi körül, jó
akaratú figyelem, mosolygós empátia (plusz
kávé, víz, ital, sebkötés, friss katalógus), és las
sanként maga is azzal a gyengéden elnéző,

nagyvonalúa n kuncogó és csendese n ironikus
fölénnye l kezdte látni-nézni a világ ado tt dolga
it, amely Kata alapvető attitűdje volt. Nagyvona
lúság és bö lcsesség árad t belőle. Az élet legp a
rányibb részeinek ism erete és a tágabb össze
függésekbe n va ló, ész revé tlenül elegáns gon
dolkod ás egyként hozzátartozott. így láth attuk
sárospa taki szőlőjében kapálni, izzad t homl oka
fölé csúszott babos-kendőben. Lud wig urat dip
lom at iku san átterelni a földszint dinoszauru
szai között a nem zetközi kortá rs gyűj temény

k üsz öbéig, a velencei Do Forni étteremben, a
biennálé kur átora inak nem zetközi asz taláná l vi
dám an vitatk ozva. Parasztasszon yk ént. művé

szettö rténészk ént, igazgatóként vagy kon yha
t ünd érk ént. fergeteges rock and rollt járva vagy
egy műteremben csendesen váloga tva - mind
egyik ő volt. Ne m játszott : élte gazdag életét.

Nincs, nincs sehol.

Azonos időben jártu nk egyetemre - ő két év
folyarn ma l ala ttu nk; szép volt , [ov ánovics sza-
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v áva l: "egyip tomi királynő" , mi, szürke egér
nek öltözött többiek, irigyeltük decens pulóve
reit és ci pőit, nem tudtuk, hogy hón apokig
koplalva spó rolta össze rájuk a pénzt. Mint
ah ogyan az t sem sejtettü k még, micsoda for
mátum bomlik ki a következő évtizedekben,
hogy a hetvenes évek végétől , a nyolcvanas
évek el ejétől a kortár s magyar művészek köré
ben mekkora tekintélynek sz ám ít majd. Tekin
tély: ez a nyársat nyelt szó aligha fejezi ki a vi
szony t, amely Kat át idős és ifjú mesterekhez
fűzte. Az ő részéről a munka iránti tisztelet, a
tehetségben való bizalom, testvéries megértés,
pajkos élvezet és még sok minden más kevere
dett ebben. A művészek aggodalmas kív ánesi
ságga l lesték ítéleteit. Fontos nak tartották,
hogy megmu tassák neki műveiket, hogy hall 
ják Kata véleményét, amelye t - tu d ták 
soha sem befol yásoltak k ülsö szempontok.
csakis személyes szakmai meggyőződése, egy
éles szemű, a képzőművészet nemzetközi tere
pén otthonosan mozgó, tapasztal t rn űv é szet

történ ész minőségérzéke. Ugy lett belőle foko
za tosa n "a N éray" , hogy kitalálta önmagát.
Egyszerre volt diplom at ikus és hiteles, megal
kuvást nem ismerő módon szókimondó. Min
dig megtal álta a feladatoknak az ő egyéniségé
hez és tehetségéh ez leg inkább illő könnyed,
meleg szívű megoldását: így lett otthonteremtd.
Aki járt első, még a Munkásmozgalmi Múze
umtól örökölt Ludwig-beli irodájában, abban a
lepusztult üzemorvosi rendelőben, ahonnan a
portár a kellett kimennie telefonálni, az hóna
pok múltán szá jtátva tapasztalhatta . ho gy szo
b ák sorába n titkárnő, rn űt őrt énész, fotós se
rén ykedik, elegá ns íróasztalok, zümmögő szá 
mít ógépek, m űv észismer ősők, technikusok,
vendégek forgol ódnak. Es a frissen festett, fe
hér falakon kép ek lógn ak, többnyire a múze
um gyűjteményének ma már jól ism ert, a mo s
tani állandó kiállításon látható, klas szikus da 
rabjai. Ugyanis - és ezt tart hat juk a legfonto
sabbnak - Kata sze mélyében olyan párját rit
kító művészettör ténészt csod álhattunk. aki
bármilyen - és néha nem könnyű - körülmé
nyek között a kortár s magyar és egyetemes
művészet alko tása i szá má ra barát ságos, ottho
nos hajlékot, értelmes és érzé keny a tmoszférá t
kép es teremten i. llyenn ek láthattuk Kata igaz
ga tósága alatt a Műcsarnokot és ilyenné for
mált a az tán a Ludwig Múzeumot. Tehetsége és
egyénisége messzire sugá rzo tt e hajlékok va ló
ságos és láth atatlan falain túl : a kevesek közé



tartozott, akik meggyőződésük súlyával, szel
lemük mozgékonyságával és barátságos egyé
niségükkel látszólag könnyedén, verejtékes
erőfeszítések nélkül internacionális vizekre is
ki tudták juttatni a hazai képzőművészetered
ményeit.

Nincs, nincs sehol.

A fehérvári múzeum számos fényképet őriz Ka
táról, és ez nem véletlen. Hosszú évtizedeken át
mindíg is jelen volt nálunk, mondhatjuk így: "a
család barátja". Közösen rendeztünk kiállításo
kat, írt katalógusainkba, dolgozott a Smohay
Alapítvány kuratóriumában, és néha "csak
úgy", "céltalanul" ugrott be. Ilyenkor, munka
vagy kávézás közben kisimult a világ és felra
gyogtak színei, az ember biztonságban érezte
magát, élet és művészet természetesen és har
monikusan kapaszkodott egymásba. Ilyenkor
kiderült az ég, eloszlott a ború, szétfoszlottak a
problémák, csak kérdések maradtak és vála-

szok, hogy végül megszülessen a komoly, vi
dám, elegáns és engesztelhetetlen megoldás.

Nincs, nincs sehol.

A nálunk készült felvételek között találtam
egyet, ahol Kata Csók István fiatalkori festmé
nyei előtt megnyitóbeszédét olvassa. Rózsás
blúzt visel, amelynek mintái és színei kedvtelve
olvadnak össze a képek motívumaival. Ez a ra
gyogó pillanatkép ma is elevenen sugározza
Kata személyének, tehetségének kivételes mi
nőségét, a kedélyt, a szív melegét, a bölcs ele
ganciát, a megbocsájtó nagyvonalúságot. Egy
szerre volt "egyiptomi királynő", barokk an
gyal, előkelő dáma, törökbugyogós igazgatónő

a világot élvező hedonista és megvesztegethe
tetlen mosolyú művészettőrténész.

Nincs, nincs sehol. De hát ez nem igaz: van.
Van.
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H~R~OK AZ Új "VILÁGNÉZET"
KORUL. Katolikus irodalomszemlélet
1890-1920

Részben ismert, legnagyobbrészt azonban ed
dig csak korabeli újságok, folyóiratok lapjain ol
vas ha tó írásokat gyűjtött össze Rónay László, a
köte t sa jtó alá rendezője. Ezek a dokumentu
mok az elmúlt évtizedekben szinte kizárólag a
senkiföldjén léteztek, egyfelől némi intézményi
szégyenkezés és dac porl adó feledésében, más
felől elvi alapokon álló (értsd: előítéletes) elu ta
sítás lekicsinylése mellett. Számbavételük, kriti
ka i értékelésük, illetve visszahelyezésük a hazai
művelődéstörténetbe éppen ezért kimondottan
leletmentő jellegű korszerű szemléletet péld áz,
olya t, amely bármiféle sze llemi megnyilvánu
lást csak a megismerés, a megértés, a sze mbené
zés után , a szükséges tanulságok megállap ításá
nak eredőjeként fogad el.

A kötetben olvasha tó, az alcím pontosítása
szerinti tanulmányok, vitacikkek. kritikák a mo
dern magyar iroda lom megjelenése: kezd ete és
első nagy korszaka idején születtek. Az előzmé

nyek átmenete nélkül az 1880-as évek végétől

hirtelen Magyarországon is feltűnő, egy más t
követő szellemi/művészeti áramlatok, amel yek
úgy a tematikában, mint a kifejezésben eltértek
a korábban gyakoroltt ól. önm agukat független
létezőként definiálták, félretol va a fenn álló tár
sada lmi, gazdasági és művelődési körülménye
ket. Ez a létező hag yománytól elkü lönü lt reak
ció azonban igen sokféle egyéni elképze lést fog
lalt magába, amelyek az akkor érvényes körül
mények megnemesítésének vágyától a régi totá
lis megsemmisítéséig - a kétségbeeséstől a ra
di kaliz musig - terjedtek. Ezért visszatekintve,
persze utólag könnyű okosnak lenn i, nem lát
szik szükségszerűnek az a kezd eti, mérlegelés
nélküli válasz-elu tasítás, sőt: harcos ellenállás,
amit például Zola, Renan vagy Nietzsche nevé
nek és életművének általános egyház i elhárításá
val lehet illusztrálni. Az olvasóban ugyanis óha
tatlanul felötlenek Herbert Vorgrimler gondo la
tai: "A társadalomban a felvilágosodás óta elve
szítették tekintélyüket azok a hagyományok,
amelyek nem tudják igazolni magukat az érte
lem fóruma előtt. Az így elindult feltartóztatha
tatlan folyamat vezetett a hagyom ány radikális
megsza kadásához és a 20. század értékszemlé
letében lejátszódo tt változások hoz . Az egyházi
körök a maguk részéről azza l járultak hozzá eh
hez a folyama thoz, hogy nem szorga lmazták az
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esedékes változásokh oz és az új elfogulatlan
méltatásához szükséges nyitottságot, és isteni
k öteless ég ükn ek tartották a múltra rögzülést."
(Uj teo16gíaí szótár, 'h agyomány' címszó .)

A viszon yulás kezd etben jól láthatóan világ
nézeti és nem esztétikai volt . Ez okozta az ellen
érzések és eluta sítások tekintélyes hányadát. S
míg az előzőeket bizony egy aktualizált anti sze
mit izmus (szinonimáival : kozmopolita, szabad
kőműves, kereskedelem, Pesti Hírlap stb.), illet
ve egy halványabb németellenesség jellemzi ,
addig az utóbbiakat legfőképpenaz isteni világ
rendről alkotott elképzelés, a magyarsághoz fű

ződő kapcsolat, valamint a szerelem / házasság
ábrázolása váltotta ki. E három területen volt
ugyanis a legnagyobb a különbség a katolikus
egyház által vallott tradíció, illetve a 19. század
végi jelen gyakorl atából fakadt felfogás között.
A mindkét oldalról részben fantomokkal vívott
küzdel emben az egyik fél azt nem vette észre,
hogya kritikai hang még nem egyenlő a taga
dással - noha már a tagadás is megjelent -, a
másik viszont arra nem figyelt, hogya fennálló,
az életnek mégiscsak kereteket adó értékek
megkérdőjelezése, amennyiben helyükbe nem
sikerü l a megv áltozott viszonyokra jobb felele
tet adó választ állítani. inkább bizonytalanságot
és csömört sz ű l, hiszen az emberek döntő több
sége főként követi, mint maga alakítja ki a pél
dákat. De az is biztos, hogyavéleményalkotást
mégi s csak az a személyiség hitelesítthetli, ame
lyen a körülmények inkább rontanak, legfeljebb
csiszolnak. Például Pekár Gyula esetében, aki
rmívelt, iskolázott, világlátott értelmiségi volt,
ám 1916-ban, a nagy háború második évében
felfigyelve Pest fejlődésének össze nem illő

(kulturális) elemeire, azok humanizálása helyett
csak kifogásokat talált : "e Pest-gyerek minth a
csak szégyellné magyar voltát, cseppet se nacio
nalista, teljesen internacionalista" .

A katolikus egyház hoz k öt őd ö kritikusok a
múlt századfordulón félreértették azt a tényt,
hogy az eszményítés más szintekre került, s
emiatt kifogásolták a tartalmi nemesség hiá
nyát, a modern , léha élet ábrázolását, a sz óra
koztató művek gyor s sza porodásá t. Mivel a vál
tozás léte, úgy tűn t számukra, a nemzeti ident i
tást fenyegeti, hamar kialakítottak egy nemzeti
téma- és alkotói list át. szemben minden attól
különbözővel. "Talentum kell, lsten szíve sze
rinti író, aki magyar szíve szerint ír, és a problé
ma megoldódik" - ahogyan Ando r József Gár
donyi Géza egyik regénye kapcsán megállap í-



totta. Az alkotásoktól a "magyar helyszínt ma
gyar szereplökkel" elvet kérték számon, ami
nem csupán más nemzetekkel szemben volt rej
tetten elutasító, hanem a hazai nemzetiségeket
is kizárólag együttes lojalitásuk alapján vette fi
gyelembe. Másfelől, ma már szinte hihetetlen,
hogy az 1890-es években még Mikszáth Kálmán
és Herczeg Ferenc is kritika tárgya volt számuk
ra - némi felekezeti ellenérzéssel is vegyítve
-, mivel mindketten olyan prózát akartak mű

velni, amelyet el is olvasnak, a Pintér Kálmán
által itt említett kifogások és elismert erények
pedig ma már egyaránt idejétmúltnak tűnnek.

Tordai János naprakész kritikája, amely az új
század első évtizedének magyar költészetét
elemzi, illusztrálja talán legélesebben a befoga
dói korlátokat. Ugy találja, hogy A Holnap két
antológiájának szerzői, valamint anyugatosok
által művelt líra tartalma és érzelmi ereje nem
jelent semmi újdonságot, ámde a stílus... Csak
hogya kifejezés, illetve annak túlhajtása, az ér
zés és az utánérzés távolról sem ugyanaz. Saj
nos épp e ténnyel nem vetett számot a bírálat
írója, mert megértésre törekvés helyett egy elő

zetes ítélet vezette tollát. Elismeri többek között
Ady és Babits tehetségét, kapnak is elismerő

szavakat - mindketten az anyjukat megidéző

versekre -, viszont e szólamot a "szépen csen
gő szavak játékának értelmetlensége" kíséri, s
ugyan mi mással tudta volna ezt bizonyítani,
mint a Fekete ország című vers idézésével.

Hasonló jelenségeket lehetne még idézni
más szerzőktől is. Igen érdekes egyébként, és
nem kevés tanulság nélkül való a katolikus Ba
bits recepciója a katolikus sajtóban. Burján Ká
roly róla szóló írásaiban a rosszindulat, a táma
dás, a pártpolitikai szemlélet csúfoskodik. Andor
József 1917-ben a kénytelen elismerő szavak
mellett nem mulasztja el a költő - általa címké
zett - szlávos jellegét említeni; ez önmagában
megokolja a velük (tudniillik Adyval és Babits
csal) szembeni támadásokat, amelyeknek másik
oka a köréjük csoportosuló, a magyarsággal
szemben destruktív erőkben található. Az ellen
kező póluson viszont Sík Sándornak a Herceg,
hátha megjön a tél is című kötetéről közölt kritiká
ja áll; életében kevés hasonló értő olvasója volt
Babitsnak.

A gyűjtemény egyik legnagyobb erőssége,

hogy megmutatja: a katolikus egyház tanításai
hoz ragaszkodó, mai szóhasználat szerint kon
zervatívnak mondott kritikusok sem ítélhetők

meg fekete-fehér sémák alapján. Mert például
amíg szinte fanyarul humoros, áthallásoktól
sem mentes, ahogyan Madarász Flóris a realiz
must felelteti meg a nemzeti jellegnek, műfaji

megjegyzésein, árnyalt bíráló hangján mégis ér-
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demes eltöprengeni, miközben felhozott példái
nak ártatlanságán ismét csak mosolyogni lehet,
hiszen a kor irodalma azoknál sokkal erőtelje

sebb helyek idézésre is lehetőséget nyújtott vol
na. Andor József, ki egyik írásában keresztény
restaurációt hirdet - s e szó önmagában is
uralmi képzeteket kelt -, ugyanakkor őnkriti

kusan szemléli a katolikus egyházat, s elutasítja
a szélsőséges véleményeket. Prohászka Ottokár
látja a kereszténységtől elidegenedett kultúrát,
de azt is tudja: "minden korban fakadnak ter
mékeny csírák". S az olvasó csodálkozva veszi
tudomásul, hogy a székesfehérvári püspök nem
kívánta a triumfáló katolikus sajtót, sőt, egyene
sen a racionalizmust tette annak legfőbb felada
tává. Igen érdekesek Bangha Bélának a magyar
katolikus sajtóról szóló írásai, hiszen ő megér
tette a tömegkommunikáció lényegét - ha ezt
a szót nem is használta -, ajánlásai ma is fi
gyelmet érdemelnek.

Rónay László válogatásának még számtalan,
az egyes írásokat egymásra vonatkoztató, más
korabeli kritikákkal ütköztető érdekessége van.
A tematika és időrend kombinációjában követ
kező írások alátámasztják a sajtó alá rendező

azon megállapítását, amely szerint a katolikus
irodalomfelfogás képviselőinek kezdeti erős

idegenkedése mellett evvel párhuzamosan léte
zett bizonyos, a megértésre, elfogulatlanságra
törekvő szándék is; ez Sík Sándor olvasói maga
tartásában teljesült ki az első világháborút kö
vető években. Mindez nyilvánvaló, hiszen mi
ként az új értékrend sem volt egységes, a régi
ugyanígy különböző, a személyes irányultságok
által befolyásolt, idővel részben elfogadó. sőt

méltató megközelítéseket is magában foglalt.
A gyűjteményben olvasható írások világába

jó eligazítást nyújtó szerkesztői bevezető mellé
azonban, az ott nem érintett, és az egyes szer
zők által kifejtetlen vagy félreérthető kijelenté
sek magyarázataként, talán befért volna még
egy-két okos (tárgyi) jegyzet is. (Például Burján
Károlynak az elveszett dzsentribirtok tulajdon
lását tárgyaló mondataihoz: történelmi előzmé
nyek, működtetési tapasztalatok, hasznosulás,
forgótőkekapcsolatait ismertetve). Olyan össze
függések rövid felvillantásával, amelyek a véle
ményalkotást nem befolyásolják, hiszen az min
den olvasó saját erkölcsi felelőssége, csak az ah
hoz vezető utat könnyítik meg sok szempontú
adatokkal és pártatlan ismeretekkel. A váloga
tás egészéri mindez természetesen nem hagy
nyomot, evvel együtt is jól illeszkedik az Uj
Magyar Múzeum sorozat eddigi kötetei, az iro
dalomtörténeti kutatásban mellőzhetetlen forrá
sok sorába. (Argumentum Kiadó, Budapest, 2007)

BUDA ATTILA



VASADI PÉTER:
KÖRÜLNÉZ. MEGKÖSZÖNI

Vasadi Péter azok közé az önref1exív költők közé
tartozik, akik saját emberi és költői létük problé
máit, kérd éseit nemcsak lírai vagy szépprózai
művekben fogalmazzák meg, hanem rendszere
sen választják az esszé átmeneti műfaját gondol
kod ói eszmélődéseik közvetítésére. A 20Q6-ban
közreadott írások műfaji szempontból első olva
sásra inkább a tudományos szövegekkel rokonít
hatók. Mert noha péld ául a címadó esszé (Körül
néz. Megköszölll) szépprózai remeklésként is
olvasható, jellemzője a kötetnek mégis a nyelve
zet roppant tömörsége, a mondatok rövidsége, a
"Ha ... , akkor..."-típusú érvelések gyakorisága.
Gondolatmenteinek sűrű szövetében a mondani
való érvényességét azonban nem(csak) a formá
lis logika szabályai garantálják, hanem a hit egy
szerre világi és evilágon túllátó és túlláttató
hori zontja adja. A szövegek nyelviségének ez a
redukáltsága ezért a mondattan, a szintaxis
szintjén is sokkal inkább lényegre koncentr álts á
got fejez ki, semmint hogya mondanivaló sze
génységének a hordozója lenn e. Az itt olvasható
Vasadi-esszék esetében arról van tehát szó , hogy
stilisztikailag ez a beszédmód felel meg azoknak
a közléseknek, amelyek az istenhívő írástudó
gondolatait közvetítik az olvasó felé, hisz ,,[al hit
fogyatkozásának biztos jele a bőbeszédűség, a
mind bővebb beszéd." (122.)

Az írások egyetemes, teh át mindent felölel
ni vág yó törekvése nemcsak az átelmélkedett
kérdések gazdagságában mutatkozik meg, ha
nem abban a kettős perspektívában is, mely a
véges világban képes felfedezni a végtelen mű

kőd és ét, s ezáltal eljut addig a gondolko
d óí-rn űv é szi alapviszonyig, mely szerint ,,[aJz
emberi alkotás mindig az életről szól úgy,
hogy leképezi az isteni lényegek tulajdonsága
it, jelentését s evilági örökös megtöretését a te
remtett létezők körülményei között. Ezért a
gondo lkodás az alkotásnak a melegágya, a
go ndolkodásnak pedig a hit a forr ása, s a hit it
teni megt est esül ése: a vallás." 02.)

Vasadi Péter hitének centrumában a hú svét
misztériumának értelmezése áll, mely mint
esemé ny nemcsak a Szentháromság egységé
nek me gval ósul ása. vagy a szenvedőkkel való
azo nosság kri sztusi péld ája, han em a teremtés
idejét, s az emberi létezés ontológiáját megvál
toztató történ et: "Megváltottan sose m csak em
be ri emberek vagyunk." (24.) Illetve: "Nem bűn-

877

telenségre születtünk, hanem bűneink ellenére,
kegyelemből az üdvösségre." (128.) Ebből kiin
dulva veszik sorba a kötet szövegei azokat a
kérdéseket, témákat, melyek a hitét tudatosan
megélő hívő számára ma megkerülhetetlenek
(a teljesség igénye nélkül: az egyház evilági kül
det ése, az imádság, a bűnbánat, a papság, a ma
gány, a betegség, a világhoz és a másik ember
hez, különös hangsúllyal a szegényekhez és a
szenvedőkhöz fűződő helyes viszony, és termé
szetesen: az irodalom, a költészet mibenléte). A
hit tudatos megélése Vasadi Péter esetében nem
pusztán, sőt ebben a kötetben elsősorban nem a
hitt ételek racionális kifejtését jelenti . Elmélke
déseinek kiindulópontja gyakran egy Thomas
Mertont ól, Simone Weiltől, Pilinszky től vagy má
soktól vett idézet, egy Trakovszkij-filmrészlet
vagy egy valahol valakik között elhangzott be
szélgetés. Meditációiban ezeket továbbgondolva.
értelmezve járja be a lélek, az emberi belső rejtett
zugait, hisz szép megfogalmazását idézve: Jézus
"a világtörténet archimedesi pontjában, az emberi
szívben húzza meg magát." (124.) A szeret az az
emberi alapviszony. ami írásainak t árgyához, az
egyházhoz, a másik emberhez, s általában a világ
hoz fűzi. Ez a szeretetviszony azonban nemhogy
kizárja, de egyben meg is követeli a kritikus vi
szonyulást, legyen szó az egyház evilági küldeté
s éröl, a világ jelen állapotáról, a másik emberről

vagy akár önmagáról. Ezáltal képes reflekt álni
nemcsak a jelen valóságára, de a jövőre is.

Vasadi Péter (s ezzel nem mondunk újat az
életmű ismerőinek) hívő, hitvalló ember. Vallá
sos hite azonban nem a világtól való elvonulást
jelenti, hanem az írástudó kűldetés ének, a babitsi
értelemben vett Igazság (a "legszentebb Igaz
ság") őrzésének és kimondásának a vállalását.
Vasadi költőelődjéhez hasonlóan válságként éli
meg jelenkorát. s a válságjelenségek felismerésé
ben evangéliumi világlátása segíti, ami a Krisz
tus-ellenes kortendenciák ellenére is a végidő be
teljesedésének optimizmusát sugallja olvasói
számára. (Szent István Társulat, Budapest, 2006)

SZÉNÁSI ZOLTÁN

KABDEBÓ LÓRÁNT: RÖGESZMEREND
Turci István művének tragikus derűje

A cím Turczi István költészetén ek summája, en
nek a "tragikus der űnek" rejtjelez ése, amelye
folyvást meglep etéseket szerz ő, kötetről kötetre



érettebb lírikust jellemzi. Persze neki is voltak
ösztönzői, s monográfusa mindenek előtt eze
ket a rejtett, de elég pontosan körülhatárolható
kapcsolódási pontokat tárja föl. Teszi mindezt
vonzó személyességgel, amolyan apai gesztus
sal, szeretettel fordulva az új nemzedék törek
vései felé, amelyek a magyar líra új útját sejte
tik. A személyességet jelzik a szellemes címek,
az apás gesztust pedig ahogy Kadebó visszaem
lékszik azokra a művészi és a művészeteken kí
vül eső jelenségekre, amelyek Turcziék generá
ciójának a világhoz való viszonyát motiválták.

Az indító élmények közül Radnótira, Vas Ist
vánra és Juhász Ferencre utal, s mellettük T. S.
Eliotra. Talán nem ok nélkül egészíteném ki ezt a
névsort Rilkével, igaz, ez már csak azért sem
meglepő, mert a modern lírának ő volt az egyik
legfontosabb elindítója a dolgok tömörítésével és
lecsupaszításával, s mindezt úgy tette, hogy az
ábrázoltak mögött összefüggéseik is fölsejlettek.
A hazai költők közül pedig Tandori Dezsőt emlí
teném, mint az új lírai törekvések kezdeménye
zőjét. Kabdebó találó meglátása szerint Turczi
nem állít, hanem kérdez, ami ugyancsak a lírai
modernség jellemzője. Szegről-végről az újhol
dasok, poétikájával is rokonságot tart, s talán az
a legizgalmasabb, ahogy végül rátalált arra a
hangra és kifejezésformára, amely csak az övé, s
amelynek révén a mai líra meghatározó alakjává
érett. Ennek a belső érlelődésnek egyik érdekes
jellemzője, hogyaszabadvers kötetlenségében
szinte fickándozó költő fegyelmezve képzelete
csapongását a bölcselő módján igyekszik értel
mezni a jelenséget. A lassú érdeklődésnek egyik
kiemelkedő darabja a Tizenkét versbó1 alakított
Egy év. E ciklust általában kiemelik Turczi István
lírája méltatói, s ezt teszi - teljes joggal - a mo
nográfus is, szép elemzésében igazolva, hogy a
költő egyaránt otthonos az ó- és újszövetségi
Szentírás világában, s annak újraélése által reméli
megteremteni az élet elveszített egyensúlyát. Idé
zem a ciklus egyik kiemelkedő darabját: "Minden
este egygyertyával többet / Gyújtunk, nyolc naP9n át
ismét / fellobban a szemekben a régi fény. / »Aldoti
vagy Örökkévaló Istenünk, / a világ királya, ki meg
szenteltél minket/ törvényeiddel.« Próbálunk végre
rendesen / Iélegezni, beszélni, örülni kicsit / a félho
mályban melegedő szavaknak, / s hinni, hinnia mese
valóságban, / s hogya világ megint meghirdethető."

Egyik fiatalkori versében az "üdvösséges pilla
natok" kiküzdésének vágyáról írt. Nagyon leegy
szerűsítve ebben a harcban fogalmazhatjuk meg
költészete lényegét, s e küzdelem egyes állomá
sait pontosan, beleérző azonosulással ábrázolja
Kabdebó Lóránt. (Balassi Kiadó, Budapest, 2(07)

RÓNAY LÁSZLÓ
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NÉMETH PÉTER MIKOLA:
MYSTERIUM CARNALE

Keresztre feszíthető-e a csend? Ha igen, van-e
teste, átszögelhető tenyere? S ez a test - a maj
dan a krisztusi szenvedést magára vevő corpus
- hideg-e, meleg-e? Van-e élet-lüktetése, a hús
érzékiségét a csontra is átvivén, vagy csupán
márvány-hidege van? S ha élő ez a csend, mert
holtában is forrong, képes-e zajtalanul ellenállni az
őt meggyalázni akaró kísérleteknek? A csönd mi
magunk vagyunk-e, teljes valónkkal - leonardói
bölcsességgel a teljes napfogyatkozás sötétjében is
a reneszánsz fényét látva -, avagy csupán kép
zeletünk (a révület aranyoltára) kíván valamely
misztériumjáték szerepében tetszelegni?

Megválaszolhatatlan kérdések. Nemcsak azért
megválaszolhatatlanok, mert a golgotai út mel
lett - noha ama egyetemes szenvedés példáza
tos - mindig ott húzódik (nem föltétlen avval
párhuzamosan, ám rá mindig figyelve) egy má
sik út is: megváltásunk ösvénye. Hogy ma
gunkhoz - illő bűnmegvallást gyakorolva 
érjünk közelebb, vagy a Megváltóhoz?

Ama jéghideg homokban alvó szegek kozmí
kus egyedülléte, az önmagába visszatérő, fáradt
magány (lásd Pilinszky Négysorasát) - akár tet
szik, akár nem - egy kissé kivérzése is az Isten
bárányának. Amit mi okoztunk - angyali türe
lemmel s nem kevés önzéssel elkerülve (mert az
új élet fájdalmas) a születés misztériumát. A Gyer
mek, a folytatás - a kiüresedés, az elnéptelene
dés, az önfeladás (kollektív halál) elleni arkánum
- csupán akkor tölti be szerepét, ha merünk a
halállal tevő/eg is szembe nézni. Ha a testben a
testiség is ott van; nem mint paradicsomi bűn,

sokkal inkább mint a teremtés-termés záloga.
Úgy meghallani a csöndet, hogy benne a min

denség zenéje szóljon, csak az arra érdemesek
nek adatik meg. Akik szavakkal, fotókkal ki
tudnak lépni a köznapiság, a megszokás kelep
céjéből, szakrális körökkel érintkező terrénumot
teremtve maguknak. Hogy a művész-kettős

megfelelő alkotáslélektani helyzetbe, a megfeszí
tettség állapotába kerüljön, természetesen nem
kell a keresztutat bejárnia, csupán hallatlan ér
zékenységre, a bibliai jelképtár toposzainak
mély átélésére van szükség. A Harmadnapon re
ményében leledző tiszta hangra - a Mysterium
carnale nem véletlenül kapja az Hommage ií Pi
linszky alcímet - és a szimbólumvilág általi
bűnmegvallás minél teljesebb kibontására.

A költő, Németh Péter Mikola és a fotó
művész, Németh Zoltán Pál (nem csoda, hiszen
fivérekrőllévén szó) szerencsésen talált egymás
ra. A könyvművészetileg sem utolsó könyvecs
kében a fotógrafika nem járulékos elem, hanem



ugyanannak a megfoghatatlan (képileg is nehe
zen megfogható) élménynek, az "életruletten"
eljátszott Isten körüli bonyodalmaknak és a
"nincs már hová visszakozz?" stációinak a hű

tükre A Miatyánk-parafrázis- "Legyen mega Te
akaratod I a kilakoltatott lélekben. II Legyen meg a
Te akaratod I a kilakoltatott fejekben is" (Parancso
lat) - mindennél döbbenetesebben adja vissza
a nagy homoksivatag, a Föld mint égitest, mint
lakóterület, mint érzelem s hit nélküli kozmosz
elsivárosodását, s a porszemnyi emberre lesel
kedő összes veszélyt.

Azzal, hogy bölcs egyszerűséggel kimonda
tik az akart cselekvés - "hogy visszasejtesíthesd I
mi benne mennyei" -, bizonyos keresztényi su
gallat is teret nyer: az ima erkölcsi erejével talán
még nem visszafordíthatatlan az emberiség zül
lése. A kezdőverset, egy pauszpapírra nyomott
előzéklap gyanánt, grafikai sejtelmességű cor
pus takarja, ám ezen keresztül is látni a Paran
csolat szövegét. (Az már kűlőn rejtély, sőt

Biblián kívüli "magyarázat" - amely egy kissé
a költemény hatását ki is oltja -, hogya fotó
grafika alatt, a szenvedést a profán oldaláról áb
rázolva, ez olvasható: "Tánc a valóság élén. I
Megfeszített karok ölelése".)

Ertem én, hogyne érteném Németh Péter
Mikolát - annál is inkább, hiszen a pop art
(fotórképversnek, a Négysorosnak üzenete egyér
telmű (tudniillik hogy néhanapján vegyünk le
szemünket az égró1): "Kalitkába zárt kalapács mel
lett I Kávé keményedett kenyéren I A borosüveg árnya
reggelre I Női mellalakot ölt"-, csakhogy a krisztu
si kereszthaláltól. amelyet a fotógrafika a maga
nyers valóságával költőien jelenít meg, némiképp
távoli a "Tánc a valóság élén" kezdetű szöveg.
Viszont rögtön meg kell említenem a ragyogó el
lenpéldát: a Tamás című verset (vagy az azzal
kezdődő utolsó ciklust) fedő grafika - az elóbbi
nek negatív nyomata - éppen az alányomtatott,
önmagában is versértékű közléstó1,- "feltáma
dáskor... / <MEGTERITEK> <MEGAGYAZOL>"
- kapja meg az egész ciklusra átsugárzó fényt.

Tűz Tamás, a jó évtizede meghalt torontói
pap-költő jól tudta a "forró rostok izzása" és a
"jéghideg oltárokon" lévő áldozat közötti, az
összetartozást nem elvető különbséget - versé
nek részlete ezért is emeltetett be a Mysterium
carnaleba -, s Pilinszkynél talán élesebben vilá
gította meg a mennyeI birkózó ember-állat egy
szerre érzéki és éteri fenségét. Németh Péter
Mikola, jóllehet nagyítójának gyújtópontjában
csaknem mindig az Apokrif szerzője áll, hozzá
közelít az izzó test és az izzó cqrpus - más-más
helyzetű - megvilágításában. Es a kanadai poé
tán átnyúlva ahhoz a Juhász Ferenchez, akinél a
metafora vagy metaforabokor a maga érzékien
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zord - a nyelvteremtő erőt mindennél jobban
mutató - valóságában él csak igazán a költői ka
rakter. A Mysterium carnale misztériumon túli vi
lágát és erejét határozottan ezek a szinte egyszavas
versekbó1 álló sorok jelentik: .Imát patakzó szájak. I
Vérbokréták, fénycsokrok: I krisztusiak és krisztusta
lanok I vad tömjénillatárban. I Freskóégre nyaó ró
zsák, fiistkaméleonok. I Fagy mintázta frízek, fugák,
ívsorok I hasadt harmóniában. I Apokrif-dallamokat
visszhangzó testtemplomok, I CsontVárkoponyák. Tü
dóKatedrálisok: I AI-Ie-Iu-ja, al-Ie-Iu-ja."

Pilinszky kopárságában is enigmatikus vers
nyelvét túllépik az idézett sorok - noha szép
búcsúversben vallja Illeg a költő a Mesterrel
való egylényegűségét: "Ok ott ketten - I peromnia
I saecula I saeculorum I - in aeternum I Ámen!"
(helyzetjelentés) -, s arról vallanak, hogy vala
minő egyéni arc kezd formálódni. Nem nagy
gyakoriságú versbeszéddel. de tudatosítva a
kortárs magyar lírán belüli karakter helyfogla
lását, érvényességét. Németh Péter Mikola vég
ítéletszerű zuhatagaiban egyszer összecsúszik
élet és halál - "ahogy majdújra I felmagasztosul I
egy csecsemő sírásával I a krisztusi végítélet" (Pas
sió) -, másszor a gyermek fensége (Aeternitas)
és a hitves ősmagányának rajongó szeretettel és
kínzó rettenettel való föltörése (Találkozás, illet
ve Nyat színen)a lírai mondandó. Ez utóbbi köl
temény hadd mutassa meg ég és pokol össze
szikrázásának - mert az érkező személyében a
bizonytalan én, a szerető feleség és a Megfeszí
tett alakja is benne foglaltatik - igaz, egy kissé
pilinszkys nagyszerűségét: ,,Itt, e hazányi szobá
ban, ahogy megérkezel I a virágminták vérezni kez
denek; I árnyékod oldalazva SZétfolyik a falon, I a pó
rusok, a belövések helyét elönti a fény. II - De a
szemközti mészárszék ajtaja még zárva. I Pedig szel
lőztetni lenne most ildomos."

Németh Zoltán Pál a versekkel nem azonos
időben készült fotógrafikái - a fekete-fehér drá
mai kontrasztjával (a pléh-krisztusokat tartó ke
resztre, amelyek egyben bábuk, és pozitív-nega
tív arcukat is mutatják, különféle "tartalmak"
vannak fölvésve: "virágvasárnap", ,,feketevasár
nap", "holtomiglan-holtodiglan", .fehérvasár
nap" "csontomiglan-esontodiglan"), a szakrális
mezóbe merészkedő "szociofotó" képkivágásá
nak a döbbenetével (24-25.) - ugyanazt a drámai
nézőpontot vetítik elénk, mint a versek. Némely
kor a könyv szerkezetére is kihatással vannak
(lásd a 20. oldalon szereplő, formai megoldásában
furcsa, de mélyen igazságosztó, egy-egy motívu
mot ismétlő, 1956-os "kártyalapot").

Az Ur imája 2000-ben című költemény mottója
az Isten nélküli Földet és a Föld nélküli Istent
idézi, ám a versegész szép példája annak, hogya
költő mily keserves fohásszal szólítja meg a ben-



nünk lévő Urat, úgy is mint Világszabadító és
-jobbító erőt. Itt is, mint az Azon a nyári reggelen
című líradarabban "szavak pengéi vérzik föl nyel
vét", de kívánalmában ott a megnyugvás - mert
bizton eljön a Megváltó - aranykoszorúja.
"Mindennapi kenyerünket add meg nekünk; I És bo
csásd mega mi félelmeinket. I miképpen mi is meg
bocsátunk az ellenünk jövóknek, I és ne végy minkeifl
rosszba, kárhozatba, I de őrizz mega jóra, igazra; I Es
ne vezess minketa semmibe, I de szabadíts át a min
denségbe, I mert te vagy az az erős é~ igazságos, I
aki, most és mindörökké megteheted. I Amen." (Nap
kúi Kiadó, Budapest, 2006)

SZAKOLCZAY LAJOS

BUGÁR M. ISTVÁN - LAUTNER PÉTER
(SZERK.): SORS ÉS SZABADSÁG

Az emberi lét alapvető egzisztenciális kérdései
hez hasonlóan (mi célból vagyunk a világon?
honnan jöttünk? hová jutunk a halál után? mi
az élet értelme?) a szabadság, illetve a meghatá
rozottság vagy végzet problémája is régóta fog
lalkoztatja az emberiséget. A szerkesztők tulaj
donképpen az ezen eszmék által meghatározott
gondolkodási struktúrák (libertariánus - de
terminisztikus) párhuzamos és összefonódott
történetét követik nyomon a görög és a római
világban megfogalmazott szövegeken keresztül,
egészen az ókori keresztény szerzőkig, akiknek
szintén nyilatkozni kellett a kérdésben. Bugár
M. István tömör és tartalmas bevezetőjesegít el
igazodni, és egyben keretbe szervezi a kiválasz
tott idézeteket, amelyeket egy szakértői munka
közösség fordított magyarra.

"Semmi sem történik csak úgy - mondta
már Leukipposz (Kr, e. kb. 460-370) -, hanem
míndennek magyarázata van, és szükségszerű

ség folytán megy végbe." (9.) Az antik filozófus
ily módon próbálta mintegy racionálisan meg
magyarázni az ember végzetszerű létét. Ezzel
szemben Platón Szókratésze (Kr, e. kb. 470-399)
az emberi autonómia, a választás lehetősége, il
letve az ön meghatározás képességéről való
meggyőződés gondolatát öntötte formába; va
gyis ötvözte a szabadságot és a racionalitást. A
probléma története tehát nem más, mint ezen
két gondolati fonálnak az egymásra való reflek
tálása és folyamatos párbeszéde, vitája.

A szerkesztők Arisztotelésszel (Hermeneutika
9, Nikomakhoszi etika III,I-8) indítják a szöveg
gyűjteményüket,majd sorra következnek Epiku
rosz, Diodórosz Kronosz, a sztoicizmus képvise
lői, M. Tullius Cicero, Epiktétosz - aki szerint
például "szabad az, aki úgy él, ahogy akar, akit
sem kényszeríteni, sem akadályozni, sem erősza-
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kolni nem lehet; akinek késztetéseit semmi sem
keresztezi, kívánságai célt érnek, idegenkedése
nem hoz rá veszélyt" (112.) -, Türoszi Maxi
mosz és Aphrodisziaszi Alexandrosz.

A gyűjtemény két utolsó szövegrészlete 
Tertullianus (A lélekró1 20-22) és Lyoni Ireneeus
("Az ember autonómiájáról a gnosztikusok el
len", Adversus heereses IV,37-39) - a keresztény
gondolkodást jeleníti meg. Ezek a szerzők már
egy olyan átmeneti korszaknak a kezdetén éltek,
amikor az emberek elsősorbana szerencsében és
a véletlenben bíztak. "Szerte az egész világon
minden órában mindenki csak Fortunát szólítja
- írta id. Plinius Kr. u. az I. században -, az ő

nevét formálják az ajkak, csak rá panaszkodnak,
őt tartják bűnösnek, őt dícsérik, bírálják, gyaláz
zák, mondván, hogy forgandó (néhányan pedig
úgy vélekednek, hogy vak), becsapja az embere
ket, kiszámíthatatlan, bizonytalan, változó, az
arra nem méltóknak kedvez. Minden jót és min
den rosszat Fortuna számlájára írnak, a halan
dók földi elszámolásában mindkét oldalt ő tölti
ki. Mi olyannyira a véletlen kezében vagyunk,
hogya Véletlen, amely kétségbe vonta az istenek
létezését, maga lett istenné." (Historia Naturalis
II, 22; ford. Kálmán [udit.)

Kétségtelen, hogy az antik szövegek egy ré
gen letűnt korszakba vezetik vissza az olvasót,
de elgondolkodtató, hogya technikai fejlődés el
lenére az emberi magatartás mennyire megőrizte

állandóságát. Altalánosságban az emberi lét
meghatározottsága elfogadhatóbbnak és elvisel
hetőbbnek tűnik, mint a szabadság; hiszen az
emberek többségének hem áll módjában helyze
tén változtatni. Ezt döbbenetes erővel érzékelteti
az erdélyi Balázs Ferenc író és lelkész, aki az
1930-as években mezőségi unitárius híveinek
hitvilágát eképpen írta le: "E világ sorsát valami
láthatatlan Isten intézi. 6 tudja, mi a célja vele. A
gyenge emberi elme annyit látni vél, hogya jót
és az igazságot akarja, s evégből gyakran sújtja a
gonoszt és jutalmazza a jót. De azért sok bűnt

megtorlatlanul hagy, és sok kegyetlen csapást
reárnér ártatlanul az emberre, amit megérteni
nem lehet. Am azért csak bele kell nyugodni az ő

végzésébe. Imádsággal kell kérni az ő jóakaratát.
S boldog hálával kell megköszönni a jót, az élet
áldásait." (A rög alatt. Marosvásárhely 1998, 121.)

A kötet tehát óhatatlanul szembesít azzal a
kérdéssel, hogy két évezred kereszténysége után
a mezőségi (s a mai) hívő életfelfogása miért áll
még mindig oly közel az ókor emberének szem
léletéhez, s miért tükrözi oly kevéssé a szabadu
lást és üdvösséget megfogalmazó krisztusi
örömhír szellemiségét? (Kairosz, Budapest, 2006)

JAKAB ATTILA
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