
KARL BARTH: SZEMVILLANÁSOK

A protestáns hittudomány huszadik századi
tört énetének talán legjelen tősebb alakjától ez
úttal nem tanulmányok gyűjteményé t veheti
kezébe az olvasó. Karl Barth (1886-1968) Szem
uillandsok: című kötete afféle hitbölcseleti "egy
pe rceseket" tartalmaz. A tíz ciklusba rendezett
94 szöveg (terjedelmük mindössze egy-másfél
oldal) a teológia nagy kérdéseire a mindennapi
élet kis jelenségeiben keresi - és találja föl - a
választ. "Elgondolkodtató szövegek" - így fo
galmaz a műfajjelölő alcím.

Miféle kérdésekről van szó? A csodálkozás,
az elcsodálkozni tudás fontosságáról. A humor
és a neve tés ontológiai eredőjéről. A félelem és
a nyu galom viszonyá ról; a béke, az örö m és az
elégedettség lelki ségéről; a munka és az ünne
pek közös gyökerű misztériumáról. Arról,
hogy az embert "a saját hitetl enségével va ló
kacérkodás" 018.) éppúgy tév u takra csábít ha t
ja, mint az, ha nem tisz tázza - önmaga előtt

is: "az ember so ha nem lehe t keresztyé n, csak
újra meg újra azzá válha t" (119.). S ar ról, hogy
a szabadság nem holmi jogosítván y a tetsz öle
gesre, han em ellenkezőleg: "minden ember
sze mé lyes felelőssége" (175-176.). A felebarát i
viszo nyok folytonos újraértésének erkö lcsi kö
telességét sz árnos szöveghely írja elő; péld ául
ez : "Az a munka ped ig, ame ly nem k öz ös
rnunka, legföljebb szorgos semmittevés. Az az
öröm, amely nem k ö ző s öröm, üres gyö nyö r
ködés. Az a szenved és, ame lyben senki sem
osztozik együttérzően, csupán tompa fájda 
lom. Az embe r, ha nem áll a másik ember mel
lé, emberte lenné lesz. ( oo .) Ha embertelen va
gyok , akkor egyben istentelen is vag yok"
(94- 95.). Igen sú lyos, a l egőszintébb önkritik á
tól sem tar tózkodó mondatok ve tnek szá mot a
beszéd, a nyelv, a kommunikáció hétk öznap i
teljesítményén ek illékony minőségével : "A leg
több sz óna k, amit kimond unk és meghallunk,
semmi köze sincs a te és én közötti pá rbeszéd
hez, ahhoz a p róbá lkozáshoz, hogy egymást
megha llga ssuk és egy má sra odafigyeljünk.
Sza vaink legt öbbje. akár kimon djuk. akár hall
juk azokat, embertelen, ba rbár hangok, mert
nem egymá shoz sz ólunk, és nem is akaru nk
közben egymásra figyelni. Anélkül mon djuk ki
azokat , hogy egymás t keres n énk ané lkü l,
hogy egy másnak seg íteni aka rnánk. Es anélkü l
ha lljuk azoka t, hogy egy mást megtalálnán k,
anélkü l, hogy en gedni akarnánk, hogy mások
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segítsenek rajtunk. Így beszélünk a sze mélyes
besz élget éseinkben. így a préd ikációkban , elő

adá sokban és vitá kban, így a könyvekben és az
újságcikkekben . Így hallgatunk és így olva
sunk" (104- 105.). S a gyülekezeti lét legben
sőbb értelme felől sem hagy kétséget az egyik
legszigorúbb (és legszebb) eszmefűzés: "A ke
resztyén gyülekezet felelős azé rt, ami az állam
ban történik és nem tört énik. A gyülekezet
őszin te szóval tartozik az államnak. Inkább há
romszor többször lépjen fel a gye ngé k érde ké
ben, mint eggyel kevesebbszer, inkább kelle
metl enül han gosan emelje fel a szavát ott, ahol
a jogot és a sza badságot veszély fenyegeti,
mint kellem esen halk an !" (168.)

Az egyszerű, de finom ki állít ás ú kötet esté
ről estére föl-föllapozhat ó, de elolvasható egy
vég tében is. Egyvégtében, ám nem az egyszeri
olvasmá nyo kna k kijáró, szé tszórt figyelemmel
- inkább az újraolvasásokat megalapozó befoga
dói aláza ttal. A mű létrejöttében a váloga tás és
sze rkesz tés munkáját elvégző Eberhard Busch
kitüntetett sze repe t kapott ; s ki kell emelnünk a
magyar fordító, Zámbóné Tóth Emese érzékeny
sza kértelmét is. Közreműködésük ered ménye,
hogy Barth szövegei valóban "e lgondo lkod tató
ak", azaz gondolkodásra, együ ttes tűn őd ésre

k észtet őek. Amely gondolkodás aligha érhet i be
a már tud ott ak el ősorol ás ával: szükségszerűen

kell az új, az ismeretlen, a bizonytalan szelle
mi-lelki tartomán yaiba merészkednie. Mégp e
dig sorsszerű bizalommal. A hit "királyi sza 
bad sága" (133.) nemcsak a teológust: az olvasót
is erre hívja, erre képesíti. (Kálvin Kiad á, Buda
pest, 2006)

HALMAJTAMÁS

MIHANCSIK ZSÓFIA: NINCS
MENNYEZET, NINCS FÖDÉM
Beszélgetés Nádas Péterrel

Nádas Péter 2004-ben jelentette meg a Saját Izalál
(jelenkor , Pécs) című, nagy érdeklődést kivá ltó
könyvét klinikai haláláról és reanimációjáról.
Ennek előzménye az a nagyinterjú, amelyet Ná
dassal a Mag yar Rád ióban 1997-ben Mihan csik
Zsófia készített , s amely Nincs mennuezet, nincs
födém címmel az író életműsoroza tában jelent
meg a beszélgetésben példa mutató felkészültsé
get, érvelni, vitáz ni tud ó, sőt, ellentmon da ni is
bá tor Mihan csik neve, (jogos) (tarslszerz ösége



alatt. A hagyományos, kérdés-felelet interjúfor
mát követő kiadvány első része ugyanerről a
rendkívüli eseményről szól, talán mintegy elő

készítve s indukálva is a Saját halált. Nádas a
"másik dimenzió"-val történt találkozást, az
"alig közvetíthető" élményt, melyről "csaknem
minden reanimált" szinte azonos szavakkal szá
molt be, íróként fogalmazza meg, jóllehet tudja,
hogya nyelv, nyelvünk nincs felkészülve arra,
hogy ebben a rendkívüli tárgyban hitelesen,
pontosan közvetítsen.

A nyelv kérdése nemcsak az említett kényes,
szavakkal kimondhatatlan élmény elmondása,
hanem emberi lényünk teljes értékű megnyilat
kozása esetében is meghatározó, vallja Nádas,
aki ebben a végtelenül izgalmas, majd négy
száz könyvoldalnyi beszélgetésben, miközben
önmagát egyszerre belülről (így szólal meg kí
méletlen önanalízist folytatva) és önreflexíven
kívülről is lát(tat)ja, minden nagyobb témát
(szabadság, szerelem, személyesség/kollekti
vitás, politika, irodalom) megkerülhetetlenül
és rendre a nyelvvel hoz kapcsolatba. Ennek
alapján akár azt is mondhatnánk, hogya nyelv
Nádas Péterrel együtt a főszereplője ennek a
beszélgetésfolyamnak. Következésképpen is
mertetőm is, a számos lehetőség közül, kizáró
lag a nyelvvel kapcsolatos gondolatszál mentén
íródott.

A nyelv lehet, kell, hogy legyen az a "közös
szint" (58.), Nádas ezt "a szenzualitásra vezeti
vissza" (91.), amely - akár a halál és (újraiszü
letés elmondhatatlan élményét - minden em
beri megnyilatkozást mindenki számára érthe
tővé teszi! teheti. A nyelv által kifejezett tiltások
ismertetik, taníttatják meg velünk, kicsi korunk
tól kezdve, a szabadság lehetőségeit és
korlátait. A szerelem vonatkozásában viszont a
nyelv elégtelen, tehetetlen kifejezni magát a
szerelmet, amelynek Nádas nemcsak az egyes
ember, hanem a társadalom egésze szempontjá
ból mintaértéket tulajdonít: "Az ember társadal
mi vágyainak, társadalmi törekvéseinek és igé
nyeinek a mintája" (91.). Az írók, Shakespeare,
Flaubert és mások is, amikor a szerelemről ír
nak, a szerelem helyett "gyakorlatilag szociális
viszonyokat írnak le" (93.), mert a nyelv nem
rendelkezik azokkal a szavakkal, amelyek a sze
relmet mutatják be, ezért azok, akik a szerelem
ről írnak, ,,[Alrról írnak, hogya szerelem ho
gyan van akadályoztatva különbözö szociális
konfliktusok által" (93.). Nádas ezt a felismerést
a próza- és a drámaírókra vonatkoztatja, a köl
tészetre nem, mert "az bizony beszél a szere
lemről. De az egy másik típusú beszéd", amely
"közel lebeg a szenzualitáshoz (... ) ugyanabban
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vagy majdnem ugyanabban a közegben mozog,
mint maga a szerelem" (93.).

A nyelv kérdése, vallja Nádas Péter, a politi
ka vonatkozásában is fontosabb, mint vélnénk.
Megkerülhetetlen, mert "a politikának nem az a
funkciója, amit mi tulajdonítunk neki, elsősor

ban nem a kormányzás, hanem elsősorban a
díszkusszío' (91.). De épp a diszkusszió nem jö
het létre a politikusok között, mert amikor a
"politika nyelvén kellene a másik szándékait
keresni (. .. ), összetévesztiík) a személyes nyelv
és a kollektív nyelv szintjeit" 002.). Máskor vi
szont, amikor a politikus a tömegre kíván hatni,
akkor épp a szintek összetévesztése vezeti célra.
Ahogya híres Karinthy-példanovella, a Ba
rabbás példázza, melyre Nádas is hivatkozik.
(Manapság ezt tematizálja a hevesen táma
dott/védett nyilvános beszéd megengedhetősé

ge és korlátozása kapcsán kialakult vita.)
Lévén, hogy az irodalom eszköze a nyelv,

természetes, hogya beszélgetés során legtöbb
ször az irodalommal kapcsolatban kerül szóba.
A nyelv irodalombeli szerepe nádasi felfogásá
nak értéséhez fogódzó lehet Nádas irodalornér
telmezése. Szerinte az irodalom az individuum
megnyilatkozása, jegye - "az irodalom az min
dig én vagyok" -, következésképpen az "olyan
irodalom, amelyik kizárólag másokról beszél és
nem önmagáról, csak rossz irodalom vagy trivi
ális irodalom lehet" 005.). Az igazán nagy írók
irodalmát, mondja, az jellemzi, hogy ami az ő

legsajátabb ismérvük, a nyelvük, az egyszer
smind a közösségé is lesz. Erre a magyar iroda
lomból Nádas Adyt és József Attilát hozza fel
példának, akik "olyan nyelvi vagy zenei érint
kezési pontokat találtak, ahol az individuum
azonos azzal a közössel, amelybe beleszületett,
amellyel együtt él" 006.). József Attilára azért is
hivatkozik, mert ő "a kollektivitásnak és az
énességnek egészen speciális kettősségét tudja
megteremteni" (304.). Ezt erősíti meg a Nádas
említette lengyel példa, Gombrowícz szerepe,
aki ráébresztette a lengyeleket, hogy "az örökös
»mi- elfelejtendő, el kell felejteni. Csak »én
van, én, én, én, én. Hétfőn is én, kedden is ... "
(302.). És a beszélgetés során, ami természetes,
itt fogalmazza meg Nádas saját irodalomideál
ját: "Arra törekedtem, hogy kizárólag egyetlen
ént mondjak el, egy elképzelt ént, amibe persze
még nagyon sok én beleférhet" (303.).

Ahogy belefér ebbe a beszélgetésfolyamba,
amely bár formailag az irodalom és a publicisz
tika között áll, lényegében azonban minden ízé
ben -IRODALOM. (Jelenkor Kiadó, Pécs, 2006)

GEROLDLÁSZLÓ



BASA VIKTOR: ENGEDELMES SZAVAK

A Napkút Kiadó tudatosan alakított kiadói poli
tikáját jellemzi, hogy nemcsak ismert művészek

kiadására vállalkozik, hanem igyekszik felfedez
ni fiatal tehetségeket is. Basa Viktor is a Cédrus
Művészeti Alapítványának pályázatán győztes

kötetével került be a kiadó fiatal tehetségei közé,
s kapott lehetőséget az első önálló megjelenésre,
ami annál is inkább fokozott olvasói figyelemre
tarthat igényt, mivel a kötetbe gyűjtött versek
döntő többsége itt olvasható először.

Annak ellenére azonban, hogy az Engedelmes
szavak negyvenhét rövid verse Basa Viktor köl
tői pályakezdésének nyitányát jelentik, a kötetet
egységes költői világ és kiérlelt nyelvezet jel
lemzi. A versek hátterében ugyanaz a világta
pasztalat ismerhető fel: a létezés igenlés e és a
teremtett világ jóságába vetett hit. A kötet
számtalan versben visszatérő központi metafo
rája a tenger. Részben ezért, mert ez az egyre in
kább önmagába záruló versvilág a külvilág he
lyett a lélek végtelenje felé terjeszkedik, s ott
talál rá a másik végtelenre, Istenre, akinek a ha
gyományos misztika nyelvében egyik jellemző

szóképe a tenger. Basa Viktor verseiben a tenger
és a víz emellett, s talán sokkal inkább - szintén
transzcendens jelentéstartalmakkal - az éltető

elem, a születés és az újjászületés közege is: "az
Uj Balatonban / végleg megfürödnék / és ahogy
születtem / a víztől lucskosan / / egy aszfaltos
úton / sétálnék tehozzád / júliusi délben / min
dig magányosan" (júliusi délben).

Basa lírája azonban mégsem a beteljesedett
idill naiv költészete, költő és világ harmonikus
viszonyának versbeli kifejeződését ugyanis
rendre negatív részletek szövik át, az idilli kép
például az első ciklusnak cimet adó versben, a
tengerben végül teljesen megsemmisül: Ifa fény
/ lassan vakít / / merülve ring / a víztükör / /
zománc a / földek felszíne / / kavics-fehér / a
part / / játékos árnyam / imbolyog / / hullámba
/ vág a törmelék / / mólókon itt-ott / tört fodor
/ / sirályos, bűzös / üledék". A lírai én és a vi
lág harmonikus egységét leginkább megbontó,
traumatikus élmény a kedves, a szeretett lány
elvesztése. Az emiatt érzett fájdalom több vers
ben közvetlenül is kifejeződik (például: Jákob
harca, a nÓK is, vó1egény, Vigasztalás, júliusidélbeH,
még vagy), de a megidézett történelmi és mitoló
giai alakok kiválasztásának logikáját is a férfi és
nő szerelmének tragikus végkifejlete (Sylvia
Plath, Iasón aranya), vagy halál tematikája
(Jeanne D'Arc) határozza meg.

A vers nyelvezetét a beteljesíthetetlen idill
utáni vágy és a megbomlott harmónia kifejezé
sének képtelensége, a hermetikus költői világ,
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az érzések, a fájdalom közvetíthetetlensége ala
kítja. Ennek a megnyilvánulása a versek epig
rammatikus tőmőrsége. a költő szűkszavúsága

mögötti beszédes csend. Az Engedelmes szavak lí
ranyelve tehát - túl az egyértelmű parafráziso
kon (például a bárány című) - líratörténeti táv
latban Pilinszky kései költészetének hatását is
mutatja. S egyben ki is jelöli Basa költészetének
helyét: egyrészt a költőelőd igen gazdag hatás
történeti folyamában, másrészt tágabb kontex
tusban a bibliai hagyomány és lírai modernség
találkozásának metszéspontjában íródó spiritu
ális költészet történetében.

A lírai alany világának közvetíthetetlensége
nemcsak a nyelvezet tömörségében. a meditáció
csendjének szóhoz jutásában fejeződik ki, hanem
a versnyelv sajátos alakzataiban: az őrület szin
taktikai és szemantikai egységeket megbontó be
szédében (félkegyelmű) és a gondolatok kifejezé
sének és a másik megértésének a képtelenségét
sugalló beszédzavarban (afázia). A szubjektum
egységének fenyegetettségét kifejező nyelvi alak
zatok mellett, pontosabban ezekkel szemben 
feszültséget teremtő módon - a versek többsé
gének metaforikus nyelve a megnevezhetetlen
megnevezését állítja a költői törekvés centrumá
ba (definíció, költészet). Mindez persze szintén
nem áll távol a kései Pilinszky poétikájától, a kö
tet egészében azonban ezt a közvetlen hatást
oldja a több versben is megfigyelhető fokozott
formaigény, az ütemhangsúlyos és időmértékes

verselés alkalmazása, s a rövid verseknek sajátos
kötött formát adó haikuk.

Basa Viktor első kötetének költészettörténeti
helyi értékét ma meghatározni még igen nehéz
feladat lenne, valójában a folytatás maga jelöli
majd ki saját pozícióját a kortárs líra folyamá
ban. Annyi azonban már most is világosan lát
szik, hogy Basa költészetében a létezés szakra
litása. s általában a létértelmezés transzcendens
távlatainak lírai kifejezése nem annyira a poszt
modern ironikus nyelvjátékainak regisztereiben
történik, hanem sokkal inkább a késő modern
ség lírai tapasztalatainak az újragondolása és
újraírása révén. (Cédrus Művészeti Alapítvány 
Napkút Kiadó, Budapest, 2007)

SZÉNÁSI ZOLTÁN

WALTER NIGG: VINCENT VAN
GOGH. NAPBA VETETT PILLANTÁS

Walter Nigg és Vincent Van Gogh: érdekes pá
rosítás, kettejük összjátékábólyárhatóan valami
izgalmas szintézis pattan ki. Es nem is kell csa
lódnunk, mindketten hozzátesznek valamit a
másikhoz, kölcsönösen színesítik egymást. Ve-



gyük először is Walter Nigget, a protestáns teo
lógust, több szent-életrajz szerzőjét. 6 a párvá
lasztó, ő az, aki táncba viszi Van Goghot és
meglehetősen határozott, tudatos mozdulatok
kal vezeti: életrajzi esszéje spirituális életrajz
nak tekinthető művészettörténeti kitekintések
kel. Sajátos szempontból közelíti meg az
életművet, és a művész életének szent, "vallá
sos" dimenzióját emeli ki. Azonban Vincent
sem marad a szerző adósa nyilvánvaló, hogya
magát vizes tappancsokkal a szobába lépő és
ott mindent letaroló "hatalmas bolyhos kutyá
hoz" hasonlító művész első pillantásra elüt
Walter Nigg "korábbi szentjeitől" (Assisi Szent
Ferenc, Mórus Szent Tamás, Eckhart, Suso,
Tauler, Ward Mária), valamelyest lazább, min
denképpen nagyobb mozgási szabadságot
igénylő táncpartner, kényesebb a fogás. A refor
mátus egyház teológusa, lelkésze és "a csuhá
sok Istenével" szakító Van Gogh találkoznak
egymással és - meglelvén a közös nevezőt 
kötnek barátságot a könyv lapjain.

Nigg sajátos passiótörténetként állítja elénk
Vincent kudarcokkal, szenvedéssel, keresztek
kel, ugyanakkor pedig mély alázattal, egyszerű
séggel és krisztusi szeretettel átitatott életét.
Van Gogh tudatosan vállalta keresztútját, illetve
keresztté válását: "Szenvedni anélkül, hogy pa
naszkodna az ember, ez a legfontosabb tanulni
való az életben. C..) Mi, a mai társadalom művé

szei összetört keresztek vagyunk csupán." "Szép
a Paradicsom, de a Getsemané még szebb."
Amilyen gazdag a művész képeinek színvilága,
olyan gazdagon színes passiótörténettel, portré
val van dolgunk: Van Gogh megjelenik lelkes
lelkészként, misszionáriusként, szigorú aszkéta
ként, egyszerű munkásként, szenvedélyes mű

vészként. humanistaként. "szabadgondolkodó
szakadárként" és Krisztust és az Evangéliumot
elkötelezetten követő "szentként, prófétaként".

Az első stációkon a bányászok és munkások
közti lét, a szolidaritás, az egyszerűség, a
missziós lelkipásztorkodás és az Evangélium
hiteles követése kedvéért az egyházzal való sza
kítás motívumaival találkozunk. Van Gogh be
leveti magát a black county-k, a szegény bányá
szok és munkások nyomorúságos életébe,
szigorú aszkézisben élve terjeszti az Evangéliu
mot, amit nem pusztán hirdetni kíván, hanem a
maga tisztaságában szeretné megélni. Feltárul
előtte a valóság: a munkások ínsége, kiszolgál
tatottsága, nyomora, ugyanakkor őszinte von
zalmat érez irántuk: "mind több és több megha
tó és megrendítő vonást találok ezekben a
szegény, ismeretlen munkásokban, ezekben az
úgyszólván mindenek legutolsóbbjaiban és leg
megvetettebbjeiben" . Mindenben hasonlóvá
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akart válni hozzájuk: "ember volt az emberek
közőtt" - írja a szerző, Szent őrültség, lángolás
hevítik lelkét: "Az Ur Jézus is őrült volt" 
vallja, ám a Misszionárius Bizottság nem tole
rálja túlzott buzgalmát és száműzi. Ekkor szakít
a tradicionális egyházakkal, kitör a keresztény
ség keretei közül: "Ó, én nem pártolom e ke
reszténységet. Noha alapítója fenséges volt, a
mai egyházat azonban köszönöm szépen, volt
szerenesém látni."

A következő stációk legkifejezőbb képei a
Sorrow és a Krumpliev6k. Van Gogh Ozeás prófé
tához hasonló módon maga mellé veszi az utca
leányát, aki ráadásul áldott állapotban van.
Vincentet együttérzés és nem szenvedély vezér
li, egyetlen célja, hogy megmentse Sient és leen
dő gyermekét a romlottság fogságából: "Meg
látsz egy sápadt arcot, egy szomorú tekintetet,
és mintha egy Ecce homo meredne rád egy sö
tét háttérből - s aztán minden más megszűnik

létezni." A munkásokat abszolút valóságosan,
hitelesen kívánja ábrázolni képein, mintegy
szolidaritást vállalván velük, és szeretné felhív
ni sanyarú helyzetükre a magasabb társadalmi
rétegek figyeimét: "nincs igaza annak, aki a pa
rasztképeknek konvencionális könnyedséget
ad. Ha egy ilyen képnek szalonna, füst és
krumpligőz szaga van, jó - az nem egészségte
len. Ha egy istállónak trágya szaga van, jó 
azért istálló. (... ) Ne parfümözzük a parasztké
peket." A "valóság valóságossága" szent Van
Gogh számára.

A záró stációkon élet, vallás és művészet

egyre inkább eggyé válik Vincent életében: min
denben a szeretet parancsa vezérli. Példaképe a
"művészetben" és az életben egyaránt Krisztus:
.Krisztus nagyobb művész, mint az összes rnű

vész együttesen, ő ugyanis az élő szellemmel és
a testtel dolgozott, ő embereket készített, nem
szobrokat. C.. ) E művész nem emelt szobrokat,
nem festett, s nem írt könyveket... 6 egyszerű
en az élővel. az emberrel foglalkozott, halhatat
lanná téve őt." Ahogy Pilinszky írja: "Senki így
a modern festészetben nem imádkozott, mint ő.

Művészete azonban nem tematikusan, hanem
mindenestől vallásos." Pilinszky kijelentése
megfordítható, ha igazat adunk Van Gogh sza
vainak: "Nincs művészibb magatartás, mint
szeretni az embereket" - nemcsak művészete

volt vallásos rnindenestől, hanem egész élete és
vallásossága "művészi" volt. "Jézust utoljára
Van Gogh és Dosztojevszkij értette." (Pilinszky)
Ime az egyikük Walter Nigg bemutatásában.
(Ford. Lerch Gabriella; Kairosz, Budapest, 2007)
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