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LUKÁCS LÁSZLÓ

Mérték és példa
Harminc éve a Vigilia májusi számának első oldala megrázó hírt
közölt: elhunyt Rónay György, a lap felelős szerkesztője. Fényképe
mellett ott az életét keretező két évszám: 1913-1978. Életének évszámai máig nem szűnő töprengésre késztetnek. Mi lett volna ... ?
Ha tíz évre nem ítéli hallgatásra a hatalom? Ha 1960-ban nem távolítják el a Vigiliától, hogy csak nyolc évre rá válhasson a lap felelős szerkesztőjévé? Ha még egy évtizedig szerkesztheti a Vigiliát?
Ha megéri a rendszerváltozást?
Rónay György és a Vigilia elválaszthatatlan egymástól. Életéből három évtized kötődött a Vigiliához - senki más nem töltött ennyi időt a szerkesztőségben. A Vigilia rangját Sík Sándor
mellett ő adta meg, irányát, értékrendjét, szerkesztési elveit ő
határozta meg. Az alapítók 1935-ben még aligha gondolhatták,
mekkora feladatot és felelősséget vállalnak avval, hogy az irodalom és a kereszténység között kívánnak hidat verni. Olyan rangos irodalmi-kulturális folyóiratot csinálni, amely még a Nyugat
mércéjével mérve is megérdemli ezt a nevet. Ugyanakkor olyan
keresztény lapot, amely az intézményes kereteken túllépve az
egyház szívéig, a misztikáig próbál lehatolni.
Ez a feladat még szabad és kiegyensúlyozott társadalmi-politikai viszonyok között is hatalmas erőfeszítést kíván, nemhogy
olyan világban, amelyben ezt Rónay Györgynek kellett megvalósítania. Az általa szerkesztett Vigilia mutatja, hogy mégis sikerült elérnie ezt a szintézist, éppen azért, mert egész életét, gondolkodását és műveit ez a szintézis határozta meg.
A katolicitás egyetemes tágassága összekapcsolódott benne a
klasszikus műveltségeszmény horizontjával: "a teljes létezést" vállalta, "a mindenség szép mértanát" a ·legnyomorúságosabb napi
gondok között is. Az irgalomra szólító krisztusi szeretetparancs társult a humanista ember megértő bölcsességével: "életet javalló, meleg emberséggel átjárt, magában derűs, másokért áldozatkész" keresztény humanizmusa .Jiumanitésa minőségével tanúskodott Isten
szeretetéró1", "a fondorkodás és az álnokság" gyötrelmes erői közepette is. A megalkuvást nem tűrő igényesség egyaránt kötelezte
a művészi alkotásban, a műveket értékelő-mérlegre tévő kritikákban és az igazság (az Igazsági) keresésében a legkuszább emberi és
társadalmi körülmények között is. "Az igazságot ki kell mondani,
mert az akkor már jelen van a világban és munkálkodik."
Nemes Nagy Ágnes írta róla: "Azok közé tartozott, akiknek
léte valahogy átrajzolja a dolgok körvonalait. A puszta tény,
hogy van, szelíden kényszerítő volt, mint egy éghajlat. Minket
túlélőket, most már belülről kényszerít." - Hozzátehetjük: harminc év után sem csökkenő erővel.
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A szép mint
léthatározmány

A teremtés értelme, hogy az ember valódi partner legyen Isten megdicsőítésében. Az ember akkor válik emberré, ha Isten partnere lesz,
ha vallásosságában a szép gondolata és a szépre irányuló tevékenysége közelebb viszi Istenhez. Mert a szépben fénylik fel Isten sajátos
léte. Jelenleg ugyan, néhány száz éve pusztulást tapasztalunk, de ez
csak azt jelzi, hogy Jézus óta már eszkatologikus szakaszban létezik
a valóság. Ha történelmi helyzetünk alapján magától értetődőnek
tűnne is, a szépség megértéséhez nem indulhatunk ki a széttagolódott művészetekbó1,az önmagában tekintett művészi alkotásból. A
szépség, és ugyanígy a művészet kérdése ugyanis csak a transzcendentálékbó1, a lét transzcendens határozmányaiból kiindulva közelíthető meg. Először is azt kell tudomásul vennünk, hogy a léthatározmányok között szerepel a szépség. Szép minden, ami van, egészen egyszeruen eleve a létezésénél fogva. A skolasztika és késöbb a
neoskolasztika egyértelműen léthatározmánynak tartotta a szépet,
olyan mozzanatnak, amely minden egyes létezőt megillet.
Jóllehet az elmúlt évtizedek során egyre nagyobb számban tűn
nek fel ellentétes irányú értelmezési kísérletek, Aquinói Szent Tamásnál kétségkívül kimutatható, hogy amennyiben a dolognak a
formája nyomatékosan, vagyis hathatósan megnyilvánul, akkor azt
szépnek nevezzük. Más szóval: ha egy dolog ragyog, azaz teljesen
átlátható, a forma minél tökéletesebben birtokba tudja venni, akkor
megilleti a szép - és ebben az értelemben a szép mindent megillet. Ennek a gondolati alapja kétségbevonhatatlanul megvan Tamásnál, még akkor is, ha életművén belül számos idevágó összefüggés csak utólag rekonstruálható. A Tamás nyomán kibontakozó
gondolkodás a szépet szintén a léthatározmányok közé sorolta,
olyan mozzanatnak tekintve, amely minden létezőt megillett. Így
jelenik meg előttünk a szépség ontológiai kérdése. A szorosabb értelemben vett művészi tevékenységnek is az az értelme, hogy hatásosan fejezze ki a dolgokat. A középkori gótika egészen pontosan
példázza a transzcendencia és a szép összefonódását. Az ember
azért hoz létre műalkotásokat, hogy Szent Tamás találó kifejezésével hatásosan fejezzen ki formát. Olyat, ami nemcsak egyszeruen
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van, hanem szembetűnő és föltűnő, hogy van, a léte kiemelkedik a
valóságból. így tekintve kijelenthető, hogy művészi tevékenységével a művész hatást kíván kifejteni. Különösen fontos ugyanakkor,
hogy a skolasztikus gondolkodás nem önmagában tekinti a szépet:
a szép együtt van a jóval és az igazsággal, nem lehet elkülöníteni
tólük. A szépség teljesen körülöleli a létezőt. A szépség nem a lét
hátára adott köpönyeg, hanem a létező létéból megnyilvánuló
adottság. A világban létező szép tulajdonképpen nem más, mint az
az esemény, amellyel az igazságnak a jósága megmutatkozik. Amikor az igazság jósága megmutatkozik, akkor az igazság több önmagánál, azaz komplettebb. Ha viszont a jóságnak az igazsága
mutatkozik meg, és ez a legkevésbé sem szójáték, akkor azt szintén szépnek nevezzük. Az igazságnak a jósága megérinti az embert. Felismeri, hogy a létező igazságának a jósága betölti a vágyait, nemcsak az értelmével látja át, nemcsak beIátásról van szó,
hanem a létének a kiteljesedéséró1. Az igazság az értelmet hozza
működésbe, a jóság a törekvési vágyat hozza működésbe - ez az
alapkérdés. Az már egy következő kérdés, hogy miért vannak mű
vészek stb. Az alapkérdés az, hogy a szép léthatározmány. Ha ettól elszakadunk, akkor a szépség szórakoztatóipari termék vagy bizonyos alkotózsenik magánügye lesz.
Történetileg tekintve a természeti népeknél magától értetődő volt,
hogy a valóságnak van egy kimeríthetetlen alapja, amely állandóan
mozgást vált ki, állandóan megnyilvánul és elpusztul. De azt is látták, hogy a pusztulás televénye lehet az újabb előjövetelnek. Ez a
phüszisz görög tapasztalata: a létezők létezésre való feljövése a valóság alapjából. Ezt a tapasztalatot tükrözik a barlangrajzok: bennük az embemek a valósággal való érintkezése jutott csúcspontjára. A barlangrajz ima volt, dicsőítés. De ugyanilyen például a tánc
is. Létezik egy elemi erejű reflexió, amely nem tudatos. Amikor az
ember megjelent, az emberi szellem valamiképpen már tudott önmagáról, de ez a tudatosság még nem tudatosult. A természeti népeknél, a mítoszok korában a szépségnek megvan az alapja, és
megvan a belső összefüggése az emberi élettel és a szakrális élettel.
A szépségnek egyértelműen megvan a támpontja, az alapja: a vallás.
A szépség a vallás funkciójaként jelenik meg, a vallás megnyilatkozásaként jut el hozzá az ember. A vallás-szépség, vallás-valóság,
vallás-ember összetett kérdéskörével kapcsolatban a görögöknél
azután teljesen új helyzet állt elő, amennyiben a görögök a tudatosság elemi, első szintjén tudatosan alkottak szépet. A görögség egészen kiváltságos nép az emberiség életében, gondviselésszerű jelenség, minden alkotásukat tekintve - a görögséggel valami olyan
történt az emberiség életében, ami által először jelentek meg a jövő
kibontakozásának az alapjai. De még a tudatosság első szintjén.
Hogy ez mit is jelent? A léttel, az igazzal, a széppel és a jóval
mindig szerves egységben van a szent. Amikor az emberben tudatosult az istenséggel való kapcsolata, e kapcsolatán belül teljesítmé-
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nyének a maximumát akarta adni. Akár az istentiszteletben, akár
tárgyiasítva, épületekben vagy tárgyakban. Kimondható, és az ma
is nyugodtan kimondható, hogy minden művészet vallási ihletésű.
Hogy ez a vallási ihletés anonim, mint a szekularizált világban, az
természetes. Ugyanígy anonim volt a primitív kultúrákban megjelenő szépségtapasztalat is. Az élettel szervesen összefüggő egészben jelent meg a szép. És nem különült el. Az egy, a jó, az igaz, a
szép és a szent egységben volt, magának az életnek az egységében, amely élet magától értetődőnek tűnt, mert a tapasztalattal az
ember megélte, hogy van, hogy tudatosan van, de még nem tudott arról, hogy tudja a dolgokat. Az egy teljesen új léthelyzetet
hoz létre. A görögöknél már voltak ugyan jelei, de domináns még
nem lett. A kereszténységben sem vált dominánssá. Ezt nevezhetjük az első reflexió szintjének. Amikor az ember reflektál az első
reflexióra, az már a reflexió második szintje. Amikor nemcsak teszi, amit tesz, hanem tudja, hogy teszi, és tudatában van cselekvése értelmének. Abban a pillanatban, amikor az ember tudatosan
megismer valamit, és tudatosan alkot, akár csak egy kést, amin díszítés van, mint a népművészet esetében, az elsődleges tudatosság
nyomban megjelenik, és ez megjelenik kezdettó1 fogva, mióta ember van. Az ember létezését tanúsító ősi tárgyakban már jelen van
a szép is. Eleve az ember léténél fogva. A görögöknél ugyan már
tudatos, felnőtt művészettel találkozunk, felnőtt szépséggel, de a
görög szépség még mindig az első fokon van, azaz a görög ember nem tudja, hogy mi az értelme annak, amit tud. A görögség
megalkotta a szépet, ennek a szépnek a reprezentánsa a görög
templom. A görög templomoknak, oszlopcsarnokoknak és bennük mindennek szakrális jelentésük volt. A görögök érezték,
hogy épületeikkel a legszebb módon kell kifejezniük a szent jelenlétét. A szépség az istenség megnyilatkozásaként jelent meg náluk,
és az ember ebbe a szférába, ebbó1 aszférából be- és kilépett.
Mivel a kereszténység a hellenista korban jelent meg, magától
értetődő volt, hogy ha a valóság a maga teljességében jelenik meg,
ha epifániája van, akkor az szép. A megjelenő szépet a kereszténység nem különítette el sem az igazságtól, sem a jóságtól mint alapvető léthatározmánytól. Ugyanilyen léthatározmány az egység is:
ha a dolog egységgé, azaz egyszerűvé válik, akkor szép is egyben.
A valóságnak az elsődleges reflexió szintjén érzékelt alapja az, amit
nem tudunk kimondani, de ami alapján minden más kimondható;
az elgondoltnak az el nem gondolt alapja; a kimondhatónak a kimondhatatlan alapja; az elgondolható elgondolhatatlan alapja; ami
alapján kimondom azt, amit ki tudok mondani személyes valósággá vált, amelyben Isten dicsősége, Isten fönsége a szép. A kereszténységgel abszolút újdonság jelent meg. A kereszténység olyan
megnyilvánulás, amelyben kinyilvánul az alap személyessége. Isten
dicsőségében kinyilvánult, hogy ő kicsoda, és Jézus alakja maga a
szépség és a dicsőség. A kereszténységben tudatosult, hogy mind-
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az, amit az ember léténél fogva tesz és gondol, annak van egy el
nem gondolható, de reálisan együtt ható, megmutatkozó alapja. És
ez az alap személyes, végtelen tökéletesség. Ez lesz majd a kiindulópontja minden másodlagas reflexiónak. A kereszténység tehát a
tudatosság első szintjén megszemélyesíti az alapot, és vallásos értelmet ad neki. Logosz-szerű értelmet ad a vallásosságának. De ehhez kezdettó1 fogva hozzátartozik a szépség. Jézus a szépség légkörében van, a kereszten is, amennyiben helyreállítja az emberiség
rendjét Urával. A megtestesüléssel megváltozott a széphez való viszony, és kifejezettebbé vált, mert személyes alaphoz kapcsolódott.
Az alapprobléma már korábban is megvolt, csak nem reflektáltak
rá. Külön reflexió tárgyává a kereszténységben sem vált, bár a kereszténység lényegi lépést tett előre azzal, hogy személyessé tette a
létezés alapját.
Hogy a kereszténység összefonódott a görög gondolkodással,
azt történeti adománynak, sorsszerű ténynek tartom. Természetesen
evvel probléma is van. Heidegger azért támadta az egész keresztény gondolkodást, mert összeszűrte a levet a görög metafizikával. De nincs igaza, mert korszakosan tekintve mindez szervesen
együtt adódott a dolog természetes kibontakozásával. Megjelenésekor a kereszténység nem test nélkül jelent meg, hanem megtestesülve. Beletestesült abba, ami teremtményi valóságként eleve
adva volt - a szépség magától értetődő megnyilvánulási forma
és tevékenységi forma egész a kereszténységig. Hogya hellenista
gondolkodás integráita a klasszikus Platónt és Arisztotelészt, az
sorsszerű, keresztény nyelven: gondviselésszerű volt. Az Evangélium előkészítése, praeparatio evangelica volt. Az már más kérdés,
hogy ma a világegyház kiállhat-e metafizikai teológiával; a kérdés
új, a megoldása még készülóben. Miközben a kereszténység a
legtermészetesebb adottságként elfogadja a görög gondolkodás
pozitív eredményeit, tiltakozik is ellene. Mert nem lehet levezetni
belőle. Több annál. A páli levelekben látszik az erő az erőtlenség
ben. Krisztus keresztjét Pál nem bölcsességgel hirdeti, hanem Isten erejére alapozva. Ez a polaritás, ez a paradoxon végigkíséri az
egész emberiség életét. A kereszténység a létező emberiség számára lényegében fölülmúlhatatlan eseményt jelent, és ennyibó1 a
szépséggel való kapcsolatára, a szépség megélésére és megvalósító
törekvésére nézve is alapvetően, gyökeresen újat hozott, amit az
ember önmagától soha nem tudott volna létrehozni: azt, hogy az
ember megpillantotta és bizonyos értelemben kézbe vette megismerésének és törekvésének, meg a kettő szintézisének a kimondhatatlan, de jelen léthelyzetünkben analóg módon mégis kimondható alapját. Ez majd csak a beteljesülésben lesz egyértelművé. A
személyes alap szépsége ott ragyog föl, amikor Jézus előtt térdel
a házasságtörő asszony, ránéz remegve, s azt kérdi: Uram, hát
nem ítélsz el, nem semmisítesz meg? Jézus fölemeli, és azt mondja: asszony, nem ítéllek el, menj, és többet ne vétkezzél. Ez és az
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ehhez hasonló pillanatok helyreállították az eredendő, eredendően
adott és eredendően kibontakozó, megpillantott és kibontakozó
szépet. A kereszt is szépnek nevezhető ontológiai értelemben,
amennyiben kinyilvánult, hogy az ember Istennel való kapcsolata
helyreállt. A föltámadásnál pedig egyértelműen, mert a föltámadásnak a legreálisabb kifejezési formája a fény. Ebben az ember
egyszersmind azt is fölfoghatja, hogy nemcsak gondolkodik, hanem valami alapján gondolkodik, s hogy mi az, ami alapján gondolkodik. A 3. századtól a 13. századig ennek az alapvető keresztény tapasztalatnak a tudatosítása, első szinten való tudatosítása
folyik, az adatok összegyűjtése és az adatok bizonyos elrendezése.
Ez egészen Descartes-ig tart. Descartes-nál látta meg az emberiség
önmagát mint gondolkodó, tevékenykedő, alkotó lényt. A 17. században vette észre az emberiség, hogy nemcsak tudatosan él és
tudatosan tevékenykedik, de azt is tudja, hogy tudata van. Ez ontológiailag egészen kitűntetett pillanatot jelent az emberiség számára. Tudatosul benne, hogy tudatos. Sajnos a racionalizmus kiszárította ezt a felismerést. Az empirizmus meg csak a nyersanyagot
vette észre. Mind a kettőnek igaza van, de csak részben.
Descartes-nál a második reflexió elemi élménye jelent meg. Gondolkodom, tehát vagyok. Eredetileg úgy kellett volna mondania,
hogy vagyok, tehát gondolkodom. Descartes nem tudta megsemmisíteni ezt az elemi erejű tapasztalatot. csak az első reflexiót a második szintjére emelte. Igen, vagyok, mert gondolkodom, és gondolkodásomban ragadom meg a létezésemet. Ezzel új, magasabb
szintre került az emberiség kibomló öntörténete, mert most már
cselekvése közben nézi önmagát. Miközben cselekszik, aközben látja, hogy vagy abszurd vagy abszolút értelmű, amit tesz. Descartes
nagysága. abban áll, hogy előtte a fényben láttuk a dolgokat, a lét
megismerésének és a lét törekvésének a fényében láttuk meg a lét
megjelenését, most viszont magát a fényt vesszük vizsgálat alá.
Descartes óta van ismeretelmélet. Descartes-nál az emberiség, a
bölcselő gondolkodás olyan magas fejlődési szintre jutott, hogy az
már újabb nyitásnak tekinthető az eszkatológia irányába. Erről később még részletesebben szólunk. Descartes-tal az emberiség észrevette, hogy megismer, és hogy megismerésének módja, szerkezete
hallatlanul izgalmas. A karteziánus fordulatnak közvetlen következménye a technikára nézve van. Mert ettól kezdve jönnek a technikai fölfedezések. Descartes a gép és a technika irányába tájékozódott, és jól tudta, hogy az új tudás a technikában fog kibontakozni.
A karteziánus fordulat lényegileg érintette az ember valósághoz való
viszonyát, mert a tudatosulási folyamatban megosztódási folyamat
kezdődött el, amelynek során a dolgok bizonyos időre leszakadtak
a létalapjukról. és a létalapjuktól független életbe, bontakozásba
kezdtek. Ez a barokk kor, ez a barokk kor dinamikája. Descartes
felszabadította magát az embert, hogy az ember tudja, hogy ő tud,
és hogy tegye azt, amit tenni tud. Sőt, kötelessége tenni, amit tenni
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tud. A művészet ekkor már mint a bölcselettó1 elszakadt önálló, de
a bölcselet rokonságában lévő emberi tevékenység jelenik meg. A
művészet egészen Descartes-ig ontológiai alapokon áll. Descartes
után kezdődik el a művészet és a szép egzisztenciális művelése,
kezdődik el a zsenikultusz stb. A szépség a középkorban egészen
az újkor elejéig az emberi létezés megvalósulásának szerves részeként állt elő: a bazilika előterében gyülekezés volt; a szentélyben,
ahol az istenség jelenléte érzékelhető, teljességnek kellett lennie. Az
esztétika is önálló filozófiai tudományág lett, amely azonban nem
tudta megtartani azt az egységet, amelyben a szép az emberi lét
legteljesebb és legszervesebb szintjén jelenik meg.
Kant végiggondolta a descartes-i racionalizmusnak a belső feszültségét, de nem tudta megoldani, és dualisztikus megoldást hagyott ránk. Elindította a szép tapasztalatának, a szép megragadásának és a szép alkotásának az útját, az ember szépre vonatkozó
bölcseleti tevékenységét. Elindította az esztétika útját, Esztétikán itt
az értendő, amivel, amiben a szép önálló gondolkodás és önálló tevékenység, alkotás lesz, amikor a műalkotó, a műalkotás és a mű
ízlés ugyan még összetartozik, de nincs tudatában a szakrálisnak.
Megvan ugyan a szakrális alapja, de ez nem tudatos. Azaz rejtetté
válik, elrejtőzik. Kantnál teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy az emberi akaratnak a hatalma tud alkotni szép dolgokat, de azok emberi
alkotások. Kant ugyanis az emberi cselekvés világából új világot
hozott létre. Hogy a hitet megmentse, az akarat világából új világot
alkotott. A gyakorlati ész kritikája1Jan az emberi akaratra építette a
transzcendenciát. Az emberi akaratra és az önállósult, felvilágosult
emberi értelemre építette fel a művészetet és a vallást. Kantnál a
vallás és a művészet duális helyzetbe került. Szétszakadt az egység.
Az ember önmaga létének, léte tökéletességének a kivetiiléseként jön
létre. Ezzel indult el útjára az esztétika, aminek előzményei persze
már a reneszánsztól fogva megvoltak. Amikor megjelenik az esztétika, kifejezetten Baumgartennél, az alapoktól ugyan nem tud elszakadni, de gyakorlatilag mégis megkísérli az elszakadást. Mint amikor egy hajó eloldódik a biztos cölöptó1, és a szabad tengeren
hányódik. És emiatt nem tudja, hogy hova megy. Vagy amikor egy
hajónak elromlik az iránytűje. És a hajó megy, de lehet, hogy körben forog, és nem tudja, milyen irányba tart. A csillagok után még
mindig tájékozódhatna, de a csillagok jelentés nélküliek. Itt egy
olyan roppant méretű munka folyik, ami csak előkészületnek tekinthető. Az emberiség mintegy olyan állapotban van, és a világi
szépség is olyan állapotban van, mint amikor összehordjuk az
alapanyagokat, hogy abból egyszer majd egy végső nagy szentélyt
építsünk. Hogy egy végső nagy, szép megnyilvánulás adódjon az
emberiség élete számára. Innentől a folyamat eszkatológiai.
Itt röviden szót kell ejtenünk Martin Heideggerró1. Miután az
ember és a szép, pontosabban a vallás és a szép világa egyre inkább távolodni kezdett, miután szakadás történt közöttük, Hei-

327

A szépség mint
a lét igazságának
megnyilvánulása
Heideggernél

Bölcselet és

művészet

degger úgy próbálta áthidalni a szakadékot, hogy a szépséget a lét
igazságának megnyilvánulásaként fogta fel. A műalkotásban a lét
igazsága jelenik meg, és ez a tulajdonképpeni szép. Heidegger
megvilágította a művészet értelmét - bár ezt a szót ő így nem ejti
ki. Csak a szépró1 beszél, és arról, hogy a műalkotásnak nincs eszközléte. A szép nála nem más, mint a lét igazságának a kinyilvánulása, ami persze, és ezt általában nem veszik észre, alapvetően
Szent Tamás és a skolasztika gondolkodásmódja. A szépség nem
más, mint a lét jóságának az igazsága. A lét jósága igazságának a
felismerése. Mindenesetre Heidegger újra témává tette, újra szóba
hozta a dolgot. Jelentősége abban áll, hogy a szépet visszacsatolta
ontológiai alapjára. Felismerte, és ez nagyon lényeges, hogy a lét
megragadásával nem én ragadom meg a létet, hanem a lét ragad
meg engem - éspedig a műalkotás alkotásában. Az esztétika szót
itt ő nem írta le. Heidegger esztétikájáról nem is illik írni. De nála
a műalkotásnak, amely a szépet megtestesíti, mégis a legmagasabb
rendű értelme van. Ez a gondolkodó és a költő kölcsönös viszonyában tárul föl. A gondolkodó elgondolja, a költő pedig kimondja
a szentet. Heidegger Hölderlin tapasztalatára építve rátalált a helyes útra, csak egyedül nem tudta kidolgozni. Újra rátalált arra,
hogy a valóság és a szépség, a vallásosság és a szépség a léttapasztalat miatt lényegileg összetartozik, hogy a vallás és a szépség a
legszorosabb egységben van, de ez az egység annak érdekében
bomlott szét, rejtőzött el, hogy egy magasabb szintre tudjunk lépni,
hogy gondolkodásunkkal és cselekvésünkkel előkészítsünk egy
végső kinyilvánulást. Előkészítsük a valóság végső megnyilatkozásának beteljesedését. A mindenféle zavaró mellékzöngével zajló folyamatok, a felvilágosodás, a romantika, az idealizmus, a nihilizmus, a relativizmus, a liberalizmus stb., az elmúlt néhány évszázad
folyamatai egy nagy előkészületnek, roppant nagy előkészületnek a
jelei. A végső beteljesülésnek a jelei.
A gondolkodónak és a művésznek megfelelőképpen kellene
egymásra figyelniük. Hölderlin képével kifejezve, még áthidalhatatlan a szakadék közöttük, mert olyanok, mint két magas hegy, ami
között nincs átjárás. Amennyiben azonban egymásra pillantanak,
egymásra figyelmeznek, mindketten a végső beteljesedést készítik
elő. A készület folyamat, annak minden ocsmányságával, kísérletező ideiglenességével és minden kínos kudarcával meg zsákutcájával együtt~ És minden veszélyével együtt. Mert ha a művészet a
technikával házasodik, az veszélyes lehet. Ha a szépség nem a valóság elgondolásán és nem ontológiai alapon alapul, hanem technikai vagy formatechnikai kérdéssé lesz, abban a pillanatban elveszíti
ontológiai alapját. Elveszítve ontológiai alapját nem tudja teljesíteni
eredeti rendeltetését, a valóság teljességének a kinyilvánítását. Nem
tudja nyilvánvalóvá tenni, hogya valóság mennyiben átlátszó lsten
dicsőítésére. A költészet legkomolyabb tárgya ugyanis az istenkérdés, a szentség kérdése. Kant, a felvilágosodás, az idealizmus és a
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20. század kellett hozzá, hogy belássuk: az emberi akarat önmagába véve még nem végső akarat. A jövőben fokozatosan az is ki fog
derülni, hogy nemcsak az az érdekes, mit és hogyan teszünk, hanem az is, hogy miért is tesszük. Mi az, aminek értelme van, értelme lesz. Nem bújhatunk a célszerűség, a technikai, a formatechnikai uralhatóság kényszerzubbonyába, hanem az értelem kérdését
kell feltennünk. Akkor teljesedik be az emberiség sorsa, amikor kiderül, hogy a valóság, maga az emberi élet és Isten valamiképpen
egységbe tartozik, és hogy ez az egység szép. És értelmes. A bölcselet szolgálata abban áll, hogy megláttuk: a valóságnak nem céljai, hanem értelme van. Az istenkérdés is az értelem kérdéseként
jelenik meg. Hogy Isten van-e vagy nincs, az azon dől el, hogy a
valóságnak van-e végső értelme, vagy nincs. Itt, a preparatio
escatologica terén a művészetnek egészen lényeges szerepe van. Ki
kell ugyanis derülnie, hogy a valóság az emberért van, az ember
Krisztusért van, Krisztus pedig Istenért, Isten dicsőségéért van.
A preparatio escatologica ocsmányságainak nem kell a kedvünket
szegniük - ugyanis a végső értelem készül elő. A 16. századtól
zajló kudarcokat is pozitíveredményként kell fölfognunk, mert
végül észre fogjuk venni, hogy hova is vezettek: az ember majdnem tökéletesen birtokba vette önmagát és a környezetét - ehhez pedig a technika kellett, és a technika csak a nyugati gondolkodásban fejlődhetett ki. Észre kell vennünk, hogy mennyire
pozitív az a folyamat, amelybe torzulások, titáni, ateista, nihilista
és egyéb perverzitások ékelődtek. A reneszánsz is csak átmeneti
kor, amely ahhoz kellett, hogy az ember eljusson öntudatának a
maximumára. Egyébként pedig, hogy az ember teljes tudatossággal, teljesen szabadon tudjon dönteni, az a Teremtő terve, amely
most még a forrás állapotában van - és a bor forrása életveszélyes is lehet. Az embernek rendkívüli mértékben felszabadult az
öntudata, tudja, hogy tud, sőt még azt is tudja, hogy tudja a tudását. De most már látjuk a zsákutcákat, és látjuk a pozitív végkifejlet dinamikáját is. Az eszkaton most már kézzelfogható. A biológiai fejlődés most kozmikus fejlődéssé bővült ki. De még
lappang, hogya konvergens evolúciónak keresztény típusú vallás
felel meg. Hogya konvergens típusú világmindenségnek a keresztény típusú vallás ad megfelelő stabilitást. Az emberiség egyelőre túlságosan el van foglalva önmagával és szabadságának a
kiépítésével, s meg kellett és még mindig meg kell tapasztalnia a
szabadság abszurditását ahhoz, hogy tudja, miként élhet vele. Az
ember eljutott szellemi érettségének és szellemi alkotásának arra a
csúcsára, amellyel önállósulni tudott. Az igazi pozitívum az lesz,
hogy így Isten önálló partnere lehet. Ahhoz, hogy önállóan alkotni tudjunk, a felszabadulás, az emberi szellemnek a teljes elvilágiasodása és a fölvilágosult szellemiség kellett. Az ember így azonban végre mint teremtő teremtmény jelenik meg. Első pillanatra
úgy tűnik, hogy elszakadt az abszolút ontológiai, személyes onto-
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lógiai alapjától. De ugyanakkor soha nem látott közelségbe is került hozzá, amennyiben most tényleg Isten partnere lesz.
Ennek az előkészítése nem kis feladat. Teológiai téren Hans Urs
von Balthasar teológiai esztétikája annak a törekvésnek a harsonája,
meghirdetése, amely ránk vár - ennek kifejtése azonban most túl
messzire vezetne. A folyamatnak van egy fő ága, amelyelőrehalad,
és ezt körülveszik indák és bozót, mindenféle vad növény. Aki
csak a felületet látja, nem veszi észre, hogy mi is van itt készülő
ben. Hogy milyen erő mozgatja az egészet. A melléktörekvések látszólag elherdálják a fő erőt. Az ideiglenességnek, a gyalázatnak, a
megannyi ocsmányságnak azonban eszkatologikus távlata van, és
az eszkatológiára való irányulásként jelenik meg a széppel való
foglalatosság is, a mű alkotása, a műalkotás, a műértés, a műélve
zet. Itt Heidegger még biztosítani próbálta az esztétika ontológiai
alapját. Az eljövendőben azonban az esztétika által életben tartott
szépségnek, széptapasztalatnak és szép alkotásoknak radikális fordulattal újra vissza kell találniuk abszolút ontológiai alapjukhoz, illetve személyes abszolútum alkotta alapjukhoz. A torzulások csak
azt jelentik, hogy szétszóródik, vagy másképp, divergál egymástól
a valóság megismerése és a valóság kimondása. A szétszóródás bizonyos pontján, mielőtt teljes pusztulás következne be, elérkezik az
összenyomódás fázisa, a koncentráció fázisa, amikor a konvergencia dinamikája alapján az ember rákérdez egész tevékenységének
az értelmére. Akkor a szép és a vallás egy magasabb szinten, és ez
már a harmadik szint, újra egységbe kerül egymással. Az ember
ekkor olyan partnere lesz Istennek, amilyennek Isten eredeti szándéka szerint lennie kellett volna. Olyan, amilyen akkor lenne, ha a
megpróbáltatáskor Ádám felismerte volna, hogy Isten megdicsőü
lése a tét. Kezdetben az emberiség tudta, hogy mire megy ki a játék. Az forog kockán, hogy az ember megdicsőítse Istent a valóság
megismerésével és a valóság alakításával. A zsenik és a művészek
birodalmában is mindez vakvágányra került, s úgy tűnt, hogy nem
is lesz belóle semmi. Ám a művészet vallási értelme, a szent és az
isteni fenség kinyilvánítása, a művészi tevékenység soha nem látott
minőségre, magaslatra emelkedik, ha az ember újra felfedezi rejtett,
valóságos alapját. Balthasar említett kísérlete talán lényegesen hozzájárul majd ahhoz, hogy a látszólag önállósult és elvilágiasodott
esztétika újra fellelje éjszakai homályba borult, de rejtetten mindig
is jelen lévő valóságos alapját. Azt, aminek alapján a szépnek egyáltalán értelme van. A végső szakasz akkor jön el, amikor az ember semmi mást nem akar, mint Istent dicsőíteni. Amikor epifánia
következik be. Az ember már rájött arra, hogy a természeti szép
önmagában véve mit sem ér. Rájött arra, hogy a szép szórakoztató,
díszítő elemként szintén elárulása a szépnek - a szép széthullása.
A szép a lét dicsőségének a kinyilvánulása - jelenleg érzékelhető
és észlelhető formáiban is a végső kinyilvánulás előkészítője.
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Vallás és modernitás
Hétköznapiság és szakralitás a kulturális
antropologiában
"Mikor megszületett a gyerek, azt mondják, akkorának nézett ki, mint egy
négy-hat honapos gyerek. Olyan szép gyerek volt, csuddlkoztak, hogy lehet,
hogy most született, s ekkora. S így éltek ők együtt. Ő járt, dolgozott, Szent
J6zsef, építkezéseknél. Nem sok pénzt kapott, szegényesen éltek, de ahogy
mondta Szent J6zsef, odaadta Máriának, ami kicsi pénzt kapott.
S meg voltak elégedve, hogy legalább a mindennapi kenyerük meglett."
(Parasztbiblia. Lammel Annamária és Nagy Ilona gyűjtése)

1976-OOn született Budapesten. Egyetemi tanulmányait az ELTE kulturális antropológia ésszociológia szakán végezte. Jelenleg a veszprémi Pannon Egyetem Antropológia és Etika Tanszékén
tanársegéd.

A népi vallásosság a pogány kultúra maradványaival, a mindennapi közös tudás elemeivel és érdeklődésével. fordulataival, legendákkal és mondákkal fűszerezve megalkotott egy szóban hagyományozódó alternatív Bibliát: parasztbibliát. A különbőzö vallástudományok talán eltérő módokon közelíthetnek ehhez az utólag rekonstruált és lejegyzett történethez a Szent Családról. Mi ez?
Profanizáció? Hétköznapi gondolkodás, a maga anyagias szemléletével? Blaszfémia vagy vallásos világteremtés - hozott anyagból?
Ezeket a kérdéseket ugyan látszólag eljelentékteleníti a népi kultúra
"esztétizálása" (vagyis hogya fenti idézetet mindenekelőtt egyszeruen "szépnek" találjuk), magának a szövegnek a léte azonban egy
lényeges összefonódásra utal: az általa tükrözött világban sajátos
módon összekapcsolódik "vallási tudat" és "mindennapiság". Ez a
mi korunkban aligha történhetne meg. Legalábbis nem ilyen reflektálatlan, természetes, "naiv" módon. És nem pusztán valamiféle nyelvromlás miatt. Sokkal inkább a vallási és mindennapi tudásunk elválása okán. A kettő összekapcsolása manapság többnyire megrögzött
blaszfémiaként értelmeződik - még az ellentétes szerzői szándékok ellenére is. A vallást a modem tudat hajlamos leválasztani a
hétköznapokról, akár vallásmentő,akár vallásellenes szándékkal teszi ezt. Pedig a hétköznapok nem feltétlenül jelentik a vallási szentség ellentétét. Mindennapiság és ünnepélyesség viszonyáról kíván
szólni ez a dolgozat, főként vallásantropológiai példák alapján.

A hétköznapiság
jelentősége a
vallásantropológia
számára

Vallás és hétköznapok viszonyában a következő paradoxont állapítja meg a valláselmélet: Ami igazi vallási jelentőséggel bír, az a
par excellence nem hétköznapi életszféra, ugyanakkor a hétköznapok világát átitatja a vallás. A hétköznapok vallásossága antropológiai és társadalomtudományos, de persze életvezetési szempontból is, hasonlóan fontos lehet, mint a tiszta szakralitás vallásossága
- bármit is tekintsünk annak. A vallásközi konfliktusok is legalább olyan élesen jelentkeznek a hétköznapok életvilágának terepén, mint dogmatikai kérdésekben, de a vallások közötti párbe-
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széd is csak a hétköznapokban telhet meg valódi tartalommal már amennyiben valóságos gyakorlat, s nem pusztán diplomáciai
protokoll. Továbbá a vallási modernizáció is - amit szokás címkézve szekularizációként emlegetni - talán mindenekelőtt a hétköznapi élet vallásosságának az átalakulását jelenti. E folyamat során feltehetően valóban végbemegy egyfajta elvallástalanodás a
hétköznapokban, miközben továbbra is jelen van a vallási tapasztalásra vonatkozó igény, s ennek eredményeként újfajta, "szekuláris" vallások bontakoznak ki.
A vallási dialógus és a vallási "létformát" alapvetően átalakító
modernizáció tehát rendelkezik egy, a hétköznapiságban megjelenő aspektussal is, amit elsősorban a vallásantropológia vizsgál.
De vajon mi lehet az oka annak, hogy a vallásosság amodernitás
körülményei között is jelen van a hétköznapokban, úgyhogy elkülönülése inkább ideológiai követelmény, semmint tényleges
életgyakorlat? Egyetlen érv arra, hogy miért lehet ez így: a vallásos tapasztalás, mely a vallásfenomenológia számára, s így bizonyos filozófiai rendszerek számára is önálló észlelési módja, megjelenési formája és ezáltal modusa is világunknak, mindenkor csak
egy tőle eltérő, definíció szerint tehát nem vallási jellegű tapasztalási móddal együtt létezhet. Az életnek ezt a másik területét nevezhetjük profanitásnak. A vallást csak e kettősségben lehet megérteni, vagyis szent és profán, ünnepnap és hétköznap egymást
egészítik ki, kölcsönösen megvilágítva egymás természetét. Vallásos és nem vallásos világban-való-lét az ember által lakott térben
és időben egymást kiegészítve van jelen; ezeket éppen az emberi
létezés egysége okán sem szakíthatjuk el egymástól.
Érdemes azonban óvatosnak lenni. Szent és a profán megkülönböztetését a nyugati filozófia és az európai vallástudomány fogalmazza meg, mégpedig szándéka szerint egyetemes érvénnyel,
az emberi létezés strukturális elemeként. De valóban univerzális-e
ez a megkülönböztetés? Vagy csak egy sajátos kulturális talajon
jöhet egyáltalán létre az a gondolkodásforma - a miénk -,
amely ilyen éles határvonalat húz a létezés két dimenziója közé?
Ez a kérdés, önreflexió, már csak azért sem kerülhető meg, mert
maga a vallásantropológia az, amely - különösen az archaikus
és törzsi társadalmak vizsgálata során - már korai szakaszában
arra a - természetesen elnagyolt és egyszerűsítő - összegzésre
jutott, hogy ezek a kultúrák valamiféle "totális" vallásosságban élnek, s legfőbb jellemzőjük éppen ez az élet egészét átható vallásosság. Beszélhetünk-e efféle "totális" vallásosságnál egyáltalán
hétköznapokról? Az összehasonlító vallásantropológia tehát azt a
kérdést veti fel, hogy mennyiben tekinthető állandónak hétköznap
és ünnepnap, avagy: társadalom és vallás egymáshoz való viszonya; egymástól való távolsága; a nekik tulajdonított jelentés és jelentőség - vagyis: örök kategóriái-e a kultúrának?
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Nézzük meg először azt az elméleti hagyományt, amely a vallást
szent és profán megkülönböztetésében, illetőleg e két szféra viszonyának artikulálásában és szabályozásában igyekszik megfogni. A
strukturalisták és az Eliade-féle vallástörténeti iskola szerint ez az
elv lenne a vallás alapvető "logikája". E felfogás képviselői a legkülönfélébb vallási rendszerekben (ókori kultuszok, ausztrál és indián törzsi vallásosság, modern világvallások) egyfajta implicit logikát kerestek, egy, a tudományétól eltérő, de önmagában koherens elvet. Különösen Durkheimre' jellemző, hogy a vallásnak tulajdonképpen hasonló "funkciókat" tulajdonított, mint más tudásrendszereknek, például a tudománynak. Bár ez bizonyára erős leegyszerűsítés, vallás és tudomány összekapcsolása a meglehetősen
egyházellenes századfordulós Franciaországban - egy olyan pozitivista részéró1, mint amilyen Durkheim volt - mégiscsak érdekes
kísérlet. Durkheim számára a vallás az ismert - természeti, társadalmi - világ elemeinek rendszerezésére, osztályozására szolgáló
tudásrendszer. "Szent és profán elkülönítése a társadalom alapja"
- a vallás tehát határmegvonás, elkülönítés, "strukturáló" erő.
A vallás rendet visz az eredendő rendezetlenségbe, Mircea Eliade szavaival: kozmoszt emel a káosz helyébe? A vallás ennek
megfelelően egyszerre mentális rend, a világ eredendő elrendezésére vonatkozó elképzelés, kozmológiai világmagyarázat, melyet
többnyire mítoszok, szent szövegek beszélnek el, másrészt ebből
az elképzelt rendbőllevezetett viselkedési szabályok, emberi gyakorlatok, s végül: a vallási rendet megerősítő, újraalkotó rítusok
összessége. A strukturalizmus szerint tehát a vallási gondolkodás
szerkezete az, ami kulcsot adhat a vallási tapasztalás megértéséhez. A vallástörténész Eliade ezt a történetileg átalakuló szerkezetiséget igyekszik minden korban megragadni, mely mítoszok és
rítusok révén marad fent, erősíttetik meg a vallási hagyomány és
a vallási gyakorlat által. A történeti változások ellenére a "mélyszerkezet" tulajdonképpen állandó: szent és profán egymást definiáló ellentéte jelenti a vallási világtapasztalás alapját.
Magának a vallási tapasztalás és gondolkodás megértésének a
kísérlete érdekes fejlemény a 19. századi valláselméletekhez képest. Amíg azok a vallást többnyire valami rajta kívülállóból
(álommunka, halálfélelem, mágikus világszemlélet, a világ uralására tett kísérlet stb.) igyekeztek levezetni, a strukturalizmus
mintegy visszahelyezi jogaiba a vallást, és azt önmagában, többek között mint gondolkodást tartja vizsgálatra érdemesnek.
Amellett, hogy ez a megközelítés a vallást nem redukálja valami
rajta kívülire, a modern ember számára legalább ilyen fontos,
hogy megmutatja annak sajátos, de világos logikáját, s azt, mint
- a mienkétől eltérő - különös racionalitást ábrázolja. Az Eliade által vázolt valláskép persze nagyon más, mint ami a tudományról rendelkezésünkre áll. 3 A vallás nem kísérletezik, ritkán
állít fel hipotéziseket, igazolás, hitelesség, a "közlés" szabályaira
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teljesen eltérő hagyományokkal rendelkezik, s az igaz ismeret legitim forrásai is különbözhetnek, az eltérés a valóság természetére vonatkozó elgondolásokban is megmutatkozik. Míg a modern (természetltudomány kontinuus valóságot feltételez, az
ember világának vallási képe nem ennyire sima és törésmentes.
Ebben a világban minőségi jellegű különbségek állnak fenn:
Eliade ez alapján nevezi a vallásilag jelentőset, különös jelentő
séggel bírót szentnek, az ilyen jelentőséget nélkülőzöt pedig profánnak. Szent és profán ellentéte alapján szövegek, személyek,
történetek, cselekedetek, helyek, építmények és időpillanatok
szakadnak két nagy birodalomra: szent és profán világrészre.
Vallási közösség és evilági társadalom, szent emberek és laikusok, hitélet és munka, ünnep és hétköznap észlelt és átélt kű
lönbsége származtatható ebből a feltételezett vallási logikából. A
rendezett - és ezért lakható - kozmosz időisége éppen ebből a
logikából következően kettős: ezért mondhatjuk, hogy az lényegileg más, mint a természettudomány absztrakt ideje. Az ünnepek kiszámítható rendje teszi élhetővé a hétköznapokat is.
Ünnep és hétköznap ellentétét ennyiben meghaladja egy ennél
alapvetöbb ellentét: a mindezeket magában foglaló kozmosz rendezettsége az egyik oldalon, és a káosz, mint a "nem-idő" (és
"nem-tér") birodalma, a másikon. Ennek a vallásantropológia számára kettős következménye van. Először is, a kozmoszban megvalósuló szintézis szakralitás és profanitás között arra sarkallhat,
hogy e két időtartam közötti párhuzamosságokat, közvetítéseket,
átmeneteket keressünk. Annak vizsgálatára, hogy ez a sajátos
kozmikus dualitás miként teremtődik meg újra és újra; hogya
profanitáson belül is miként vannak jelen szakralizáló kísérletek,
hogyan jön létre egy "megszentelt hétköznapiság". Másodszor pedig, annak' vizsgálata találhat elméleti fogódzót, hogy miként védekeznek a különböző kultúrák - nem egyszeruen a profán hétköznapiság ellen, hanem a világ egészét fenyegető káosz ellen.
Utóbbi felvetésre - a káosz fenyegetése, és a káoszt "megszeIídíteni" kívánó ember cselszövése (menekülése a kultúrába?) -,
mely rendelkezik valláslélektani konnotációkkal is, ezúttal csak
röviden térünk ki, egy-két etnológiai-történeti példa alapján. Tulajdonképpen a káosz és kozmosz határmezsgyéjén tett minden
kirándulás efféle veszélyt jelent. E veszély elhárítása speciális
"kezelési technikákat" eredményezett. A határzóna értelmezhető
téri és idői módon is. Előbbi kapcsán a ház, a falu, a város vagy
a megmunkált természet határára, utóbbi esetében például az éjszakára mint az élők idejét megszakító periódusra gondolhatunk. Az éj mint időszünet két emberi tevékenységgel megtöltött
időalakzat közőtt hasonló módon fenyegető, mint az évkezdő
napok (a magyar népi vallásosságban" Luca-nap, Karácsony,
Újév) közőtti időszakok is. A hiedelem, mely szerint Karácsony
és Vízkereszt között nem rövidülnek az éjjelek, úgy is értelmez-
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hogy megáll az idő - és ez a népi vallásosság számára
(nem úgy, mint nekünk) inkább fenyegető, mint kívánatos esemény. Legalábbis a hétköznapi halandó számára: garabonciások,
boszorkányok, tudományszerző emberek, mágikus praktikák ismerőinek éppen ilyenkor jön el az "ideje".
Káosz és kozmosz térbeli elválasztása kapcsán érdemes az
először említett problémáról szót ejteni, vagyis arról, hogy miként szakralizálhatóak a hétköznapi tevékenységeknek is helyt
adó terek, illetőleg milyen hasonlatosságok találhatóak a valódi
vallási tér és a profán tér közőtt. Másként szólva: miért nem találhatunk abszolút hétköznapiságot egy vallási tapasztalással is
rendelkező kultúrában?
Szent és profán, jelentős és jelentésnélküli tér ellentéte legközvetlenebb módon templom és város oppozíciójaként ragadható
meg. Ugyanakkor ez a szembeállítás korántsem abszolút, s az ellentét folytonos újraalkotásával közvetítések jöhetnek létre. Így a
templomépítés (maga is a kozmosz születése a káoszban) míntájára folytonosan újabb világteremtési aktusok mennek végbe, immár a - mi fogalmaink szerinti - mindennapiságban. A körüljárás, körhúzás, akár a lakóház, akár a település körül történik,
így a vallási szakralizáció mintájára hoz létre megszentelt tereket. A "szent közép" bármely rituálisan megszentelt hely lehet,
ahol a transzcendens nyomaiban jelen van. Ez a párhuzam önmagában megkérdőjelezi a mindennapi és az ünnepi, a társadalmiasult és a vallási éles ellentétét. A szembeállítás helyett a párhuzamosság és közvetítettség jelentőségére bukkanunk. A ház, a
benne zajló profán tevékenységek dacára, a makrokozmosz megfelelője. egyúttal védelem a káosz fenyegetése, és - többek kő
zött a magyar néphitben - a visszajáró holtak ellen. Tőlünk távolabbi példával élve: a mexikói totonák indiánok otthona
szintén szakrális, elemeiben és mint egész is. Kínában a bejárattal szemközt felállított, színes papírokkal díszített, a rituális események színteréül szolgáló házioltár mellett a szentképek, füstölők és régi kövek együttesen védik a ház lakóit a gonosz
erőktől, emellett folytonosan megteremtenek egy ideiglenes védett teret. Így a csecsemő házon belüli kis kunyhója is védett tér.
A totonák indiánoknak' nem csupán a lakótere szakrális míg a modern átlagos nyugati ember merőben profánnak tudja
lakozásának terét -, de egész életük értelmezhetetlen a vallási
aspektus ismerete nélkül. A közösség szokásos tevékenységei
(növénytermesztés, vadászat) mind-mind rituálisan szabályozottak. A kukorícatermesztést jósló és az időjárás isteneinek, a
szerafinoknak a jóindulatára apelláló imádkozó szertartások kísérik. A természeti környezet elemeinek felhasználása - például
kőházak építésénél - szintén rituális viselkedést követel. A természet rendjéhez igazodó ciklikus és áldozati rítusok a természeti környezet "megszelídítéseként", jóindulatának megnyerése-
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ként is értelmezhetőek. Az ember által belakott, megművelt,
azaz "kultúrába fogott" természet, a kozrnosz folytonos kapcsolatban áll a káosz erőivel. Természet és kultúra, emberi és nememberi egyaránt csak vallási elemként fogható fel. Ez a vallási
jellegű univerzum szükségszerűen magában foglalja a hétköznapok világát is. Nem is lehetne ez másképp, hiszen a "hétköznap" a szó mai értelmében (a víkenddel szembehelyezve) éppen
a munka idejét fejezi ki. A munka ugyanakkor - mellesleg a totonákoknak és Marxnak egyaránt - mindenekelőtt a természet
megmunkálását jelenti. Természet és természetfeletti példánkban
megjelenítődő elválaszthatatlansága magától értődővé teszi többek között a munka mágikus-rituális szabályozását is. Ebben a
vonásában az indián felfogás számos egyéb törzsi jellegű kultúrához hasonlítható. Továbbá emlékeztethet a mana-fogalomra,
arra az immár klasszikus antropológiai képre, amely a - külső
szemlélő számára önkényesnek tetsző mágikus gyakorlatok
mögött egy stabil világképet, gondolkodásmódot feltételez.
Mana- a
tevékenységek
összességétáUogó
spiritualitás

6A mágia antropológiatörlénetéhez lásd
Boglár Lajos: Vallás
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Marcell Mauss
a mágiáról

A mágia a rendszerezett teológiával, kozmológiával és liturgiával
rendelkező "szisztematizált" vallások felől tekintve többnyire alantas, babonás, deszakralizáló, összességében a vallással ellentétes tevékenységnek minősül. A vallásantropológia is különbséget tesz
vallás és mágia között," bár - főleg a korai, evolucionista jellegű
valláselméletek - hajlamosak a vallást a rnágiából származtatni, és
- a lényegi különbségek kiemelése mellett - a folytonosság jegyeire is rámutatni. A több szerző által különféle hangsúlyokkal végrehajtott megkülönböztetés számos tényt megvilágít, különösen a mágia (s kevésbé a vallás) természetével kapcsolatban. A mágikus gondolkodás következetlensége, esetlegessége, gyakorlatiassága jórészt
(bár nem kizárólagosan) egyéni jellege, "primitivitása" valóban világos megkülönböztető jegy. Ugyanakkor többen az első általános
emberi gondolkodásformának (Tylor, Frazer) tartották, melynek feltevésük szerint - "felismert hibáiból" született volna meg a vallás. Grimm a mágiát "a házi élet alsóbbrendű szükségletei számára
készült pótvallásként" határozta meg. A szerzők többsége tulajdonképpen a mindennapi - személyes, családi-rokonsági vagy kollektív - szükségletek biztosításának igényében látta a mágia okát. Tolmácsolásuk alapján értelmezhetjük olyan "hétköznapi vallásosságnak" , amely önmagában nem feltétlenül blaszfémia, legalábbis nem
olyan módon, mint ahogy azt a mágiától elszakadó és azzal szembehelyezkedő vallások láttatják.
Marcel Mauss, a mágia általános elméletének francia etnológusa a mágikus gyakorlatok mögött feltételezhető világképet, kozmológiát igyekezett rekonstruálni. Egyebek mellett olyan társadalmak adatainak értelmezésével, ahol a mágia tulajdonképpen
autonóm, tehát nem pusztán egy legitim vallás árnyékában, valami feltételezett ősi pogányság maradványaként létezik. A melané-
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ziai, ausztráliai törzsi és észak-amerikai indián kultúrák összehasonlító vizsgálatai nyomán a mágiát egy sajátos világképhez, az
úgynevezett mana-koncepcióhoz kapcsolta. A "mana" melanéziai
kifejezés, egyszerre jelent erőt, lényt, cselekedetet, hatóerőt, aktust
és potenciát, képességet és állapotot. Megjelenhet egy kőben vagy
egyéb természeti jelenségben, lehet a siker, gazdagság és termékenység előidézője, "manának köszönhető, hogya háló halat
fog, hogy a ház szilárdan áll, (.oo) a nyílban is ez gyilkol","
Mauss szerint ez a mana koncepció és a vele együtt létező kiterjedt mágikus gyakorlatrendszer nem kizárólag egy földrajzi térséghez kötődik. Véleménye szerint hasonló hozzá az irokéz indiánok orenda-ja, az odzsibve indiánok manitu-ja.
Hogyan kapcsolódik a mana antropológiája a mi gondolatmenetünkhöz? Mauss szerint a következőképpen: Univerzális erő
kapcsolható a vallási szent fogalmához. A két fogalmat a szerző
párhuzamba állítja: "a szent egy faj, amely a mana nemébe tartozik. így a mágikus rítusok mélyén (oo.) lehet, hogy megtaláltuk [a
szent] alapjait/" Amennyiben hajlandóak vagyunk elfogadni ennek a történeti-vallásantropológiai okfejtésnek az érvényességét, a
mágikus gondolkodásban egy lényegét tekintve vallási jellegű léttapasztalásra bukkanunk. Szent és profán korábban taglalt relatív
ellentéte most úgy jelenik meg, mint a "manával" telített dolgok
(személyek, helyek, jelenségek, cselekmények) és az azt nélkülöző
dolgok oppozíciója. Ugyanakkor ebben a világképben a "manaszentség" lakóhelye evidens módon a hétköznapi emberi élettér, a
maga szokványos tárgyaival, rutinszerű tevékenységeivel. Az
elvégzett munka sikere, a családi béke fenntartása - a hétköznapok
rutinja -, mindez a szakralitáshoz illeszkedő gyakorlatok nélkül
sikertelen lenne. Ennyiben ezekben a kultúrákban a mana Mauss kifejezésével" ~ "totális társadalmi tény", ami az élet egészét áthatja. Eme totalitás miatt pedig - ez már a mi következtetésünk - nem beszélhetünk valódi hétköznapokról. Szent és profán differenciája feloldódik - a Mauss által leírt társadalmakban
- a spiritualitás totális társadalmi tényében.
A szakralitáshoz való viszonyunk a modernitásban többé nehezen
képzelhető el a fentihez hasonló értelemben totálisnak, legalábbis
kevesen élik meg így. Bár ezzel az antropológiai irodalom bizonyára vitatkozna, a modern társadalmi rendszerek szociológiája tulajdonképpen abból indul ki, hogy éppen ez a fajta totalitás az, amitől a társadalmak - továbbra is fokozódó mértékben - elszakadnak. Max Weber, Taleott Parsons, Jürgen Habermas - az egyébként közöttük fennálló jelentős teoretikus különbségek ellenére egyaránt valami hasonló dinamizmust kapcsolnak a modern társadalmak átalakulásához. A "minden egész eltörött" közérzetét
egy szociológiailag megfogható társadalmi változás tapasztalatához kötik. A folyamat eltérő megnevezései mögött lényegében
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lOR. Barthes: Mitológiák.
Európa, Budapest, 1983.

Vallás és ,Józan ész"

11A hétköznapi racionalitás kulturális sokszínűsége kapcsán
lásd CI. Geertz:
A józan ész mint
kulturális rendszer.
ln: Geertz:
Az értelmezés hatalma.
Osiris Kiadó, Budapest,
2001, 246-270.

ugyanaz az eseménysor áll: az alrendszerek elkülönülése, rendszerdifferenciálódás, a társadalmi mezők autonómiája.
A társadalmi intézmények (gazdaság, politika, művészet, tudomány, technológia, jog stb.) elkülönülése a fenti megközelítések képviselői szerint a modernizáció lényegi tulajdonsága, mely
döntően éppen ennek a strukturált működésmódnak köszönheti
hatékonyságát, más kultúrákkal szembeni erőfölényét, .fejlödésér".
E fejlődés ára azonban igen magas: az individuális életnek, életvilágnak a különböző létszférákra való szétesése, az én skizoid tendenciája. Weber kapcsán egyfajta modern politeizmusról beszélhetünk.
Nem egyszeruen vallástalanodásról, a vallástól való elfordulásról,
nem valamely új érték (hatalom, vagyon, szerelem, tudás stb.) abszolúttá válásáról, hanem - bizonyos szempontból éppen ellenkezőleg - az abszolút érték, egyértelmű értékhierarchia helyett a kű
lönböző társadalmi alrendszerek által képviselt értékek egymás
mellettiségéró1. Nem más ez, mint panteon nélküli többistenhit,
ahol a különböző mitológiák, kultuszok és ritualizált cselekvések a
mindennapokban jól megférnek egymás mellett - annak ellenére
is, hogy a kultusztárgyak és a bennük manifesztálódó értéktételezések nem ritkán kizárják egymást. Ebben a rendszerdifferenciálódásban a többi társadalmi intézmény mellett, azoktól elkülönülve,
időnként együttműködve, alkalmanként velük versenyhelyzetbe
kényszerülve él tovább a vallás is. A társadalmi szervezetté átalakuló vallások valódi versenytársai ebben az új konstellációban tehát nem kizárólag, nem is elsősorban a többi felekezet, hanem a
mindennapi életvilágra szintén részben autonóm módon ható többi "alrendszer". Ezek maguk is rendelkeznek rész-érvényességre
igényt tartó világképekkel, kozmológiai rendszerekkel. Ezek néhol
explicit módon, mint a modern mítolögíákban'" (mivel ezek maguk is inflálódnak, nehéz lenne számba venni ó1<et, gondolhatunk
például a fogyasztás, a szexualitás, a technológia, a ráció és a tudomány, a voluntarista politika, vagy a különbözö emancipatorikus
mítoszokra és a szubjektum mitológiáira), gyakrabban implicite jelennek meg a mindennapi tudatban és gyakorlatokban.
A modern társadalmak hitéletét értelmező vallásszociológia
számára ezért alapvető, hogy a szakrális-profán különbségtételén
alapuló"vallási logika" immáron nem képes a hétköznapok egészét meghatározni és alakítani. A mi időnkben a vallásos létészlelés leválik a hétköznapokról, s helyét-szerepét valami nehezen
meghatározható komplexum veszi át a hétköznapok világában.
Néha egyszerűen "józan észnek" nevezik ezt a vallás helyébe
lépő valamit. A józan ész fejlődéstörténetének sajátossága, hogy
az a mai köztudatban a vallási világkép helyébe lépett. Pedig
antropológiai esettanulmányokbólll egyértelműen kiolvasható,
hogya "józan ész", mint a valóság tapasztalati észlelésének nem
primer rendszere, a közösség számára rendelkezésre álló közös
tudást, a legkülönfélébb kulturális elemeket, köztük vallási tar-
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12E. E. Evans-Pritchard:
Witeheraft, Orae/es and
Magie among The
Azande. Oxford and the
Clarendon Press, 1937.

talmakat is magában foglalhat. Így - miként az Evans-Pritchard
klasszikus leírásából'j tudható - az afrikai azandéknél a józan
ész alkotóeleme egyebek mellett a boszorkányságra történő hivatkozás is. Egy fazék eltörése egyaránt magyarázható a fazekas
tapasztalatlanságával és ártó szándékú boszorkánysággal. Mindezekben az esetekben - akár természeti, akár természetfeletti
jellegű magyarázatról van szó - a józan ész működik.
Talán ebben áll a különbség köztük és köztünk. A szekularizált kultúrában is találhatunk vallási elképzeléseket, de ezeket
tendenciózusan elválasztjuk a hétköznapi racionalitás területétől.
Amire a fenti szociológiaelméleti okfejtéssel szerettem volna felhívni a figyelmet, pusztán annyi, hogy az ilyen különbségtétel
nem egyszeruen racionális, vagy teológiai háttérrel rendelkezik,
hanem a társadalmi szerveződés önmagában is ebben az irányban hat. Természeti és természetfeletti közötti határvonás nem
minden kultúrában evidens, mondhatni - a szó köznapi értelmében - nem természetes. A határ többek között azért lesz nálunk egyre markánsabb, mert strukturálisan elősegíti ezt a vallás
elkülönülése az egyéb alrendszerektől és gondolkodásformáktól.

***
A hétköznapok
profanizálódása

A mai töredezett valóságban egyrészt a világnak nincs középpontja, másrészt új és új - a társadalmi alrendszerek egyikében-másikában lehorgonyzott - "centrum-igények" mutatkoznak. Ez nem
azt jelenti, hogya szakralitás teljességgel eltűnik a mindennapokból, de azt igen, hogya vallási értelemben vett szent pusztán az
immár centrum nélküli valóság egyik "társadalmi alrendszere"
lesz. Ez pedig - az Eliade-i logika szerint - szükségszerüen a
hétköznapok profanizálódásához vezet. Weber közkeletű kifejezésével: a (hétköznapok) világa "varázstalanítva lett".
Ha jól gondolom, ezt a varázsnélküliséget kapcsoljuk a mindennapi nyelvben a hétköznap fogalmához. Ennyiben a hétköznapiság modern jelentése - az -áthallások ellenére - alapvetően
más, mint az akár mágikus, akár vallásos jellegű kultúrák profanitás fogalma. Amíg ott a profán is a szakrális által - még ha
negatívan is - határozódik meg (a profán attól profán, hogy nem
szent, de hogy egyáltalán erről beszélni tudjunk, szentnek lennie
kell), addig a modernitásban csak kevesen rendelkeznek ilyen viszonyítási ponttal a mindennapokban. A megváltozó hétköznapiság és a megváltozott környezetben üzemelő "vallási piac" egyúttal az egyes vallásokat, mozgalmakat és felekezeteket is új
szerepbe kényszeríti. Mindannyiuknak saját választ kell nyújtaniuk arra, hogy mit kezdhetnek a - bizonyára sokféleképpen ábrázolható - modern mindennapisággal.

339

A Szent nyomai
MAKAI PÉTER

előtt
avagy az intézmény és a reflexió keresztútján
,,»A toronyárnyékába kell költöznünk.« (. ..) »Ugyan miféle baj lehetne az
igazi szerelemből?« »A baj az lehet, hogy Angyal könnyen itt hagyhat
bennünket, ha meghallja, hogy megint bűnös házastársi viszonyról
besze1getnek a városban. Mégiscsak vissza kellene térnie a világba,
bármennyire is nem érti annak dolgait!« »Az a baj, hogy én annyit értek az
élethez, mint egy gyerek... Nem tudom a titkát annak, hogyan kell
viselkedni... r hogy mit kell mondani... , hogy kell boldogulni... Nekem
tulajdonképpen egy kertben kellene ülnöm, vagy egy kórházban, és tervezni,
csak tervezni... Csak tervezni. Mert amint cselekedetekre kerül a sor, rögtön
elhibázom a dolgot ... Melléütök a szegnek.e"
Huszárik Zoltán: Szindbád (1971)

1972-ben született Devecserben. Egyetemi tanulmányait a Miskolci Egyetem filozófia szakán végezte. Jelenleg a veszprémi Pannon Egyetem
Antropológia és Etika
Tanszékének oktatója.

Átmeneti világ,
paradigmatikus
átalakulás

Nem könnyű meghatározni annak a világalakító folyamatnak a lényegét, amelyet modernizációnak nevezünk - talán mivel ennek
újabb keletű formája ma is tart. Elöljáróban annyit mindenképp
mondhatunk, ha új értelem-összefüggésekben világíttatik meg az
ember előtt feltáruló lét egésze, akkor ez a történés egy másik, újnak mutatkozó világ körvonalait bontakoztatja ki. Legalábbis
ameddig tanúi lehetünk a perspektívák átállítódásának és lezáródásának - egy új világstruktúra születésének, amelynek észlelhetősége minduntalan előfeltételezi egy már korábban látott világ
horizontját. Ettől kezdve a bevilágított világ rendje megkérdőjelez
hetetlenül érvényesíttetik egészen addig, amíg egyértelműségét ismételten meg nem zavarja valami más. A modernizáció mint olyan
minduntalan zavarba ejtő kérdések és nyugtalanságot fakasztó kísérletezések kora - átmeneti idő, szemben a modernizáció előtti és
utáni korszakokkal, amikor a meglévő perspektíva tárgyi rögzítettségének biztonságában - mi több, új távlatok hiányában - alszanak a világ meghaladására vonatkozó eszmélődések.
A 19-20. század ilyen forrongó, átmeneti világ, amelyhez hasonlóképp nehéz megtalálni az értelmezéséhez szükséges narratív keretet. A paradigmatikus átalakulás ugyanis vílágtalanító esemény, amely feloldja és lebontja a korábbi horizont egészét; s az
új világhoz egészen addig nem férhetünk hozzá, ameddig annak
elemi tapasztalatai kikristályosodott formában elbeszélhetővé
nem lesznek. Ez azonban már feltételezi a világot tárgyiasító alanyiság távolságát és tartását, amely lehetőségnek ellentmondani
látszik, pontosabban ellent-tartani igyekszik korunk dinamizmusa, hiszen a tapasztalati sokszínűség mögött hiányzik a világ
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Világtalan
gondolkodás.
gondolatlan világ

,Nyomon

követhető

ez a
alétészlelési
paradigma újkori fordulatát átható szemléletmódokban is, ahol a természettudományos beállítódás tárgyi (,külsődlegesség') és a transzcendentális kutatás reflexív
(,bensőségesség') irányultsága egymást kölcsönösen kiegészítő és
egyben kizáfÓ alternatíva. Akár Chartres, akár
a devotio moderna felől
tekinljük az ide elvezető
utakat, kétségkívül az
európai történelem meghatározó és egyben
titokzatos eseményéről
van szó, amely a későb
biekben hasonló ambivalenciával hatja át
a szekularizáció és a
spiritualizmus viszonyát.
kettősség

gondolati egysége és intellektuális "megállapodottsága". A szekularizáció, az egészen Más hiányáról tanúskodó és attól emancipálódó varázstalan világ kialakulása (Entzauberung der Welt) példáulleírható a kiskorúságából felriadt ember humanizálódásának
felszabadító útjaként, de felfogható a hatékonyságra alapozott
racionalitás révén elszemélytelenített, poszt-humán élet szolgai
formája ként is, anélkül, hogy az alanyi értékelések ellentétességén túl bárkit is túlságosan zavarna a tárgyi igazság oldalán tátongó űr.
Ez a letisztulatlanság nem egyszeruen az újat hozó kor átmenetiségéről, magáról a korszakváltásról tanúskodik, de feltárja az
egészen Más nyomait eltüntető modernitás folyamatába illeszkedő ember két jellemző sajátosságát is: (1) a befelé irányuló fokozott reflexivitással arányosan elmélyülő talajtalanság a tárgyi pöluson, amelyre a világtalanodás kifejezés lehet a megfelelő szó hiszen mit is kereshetne a varázstalan világban az, aki többet és
mást keres; (2) a kifelé irányuló, transzcendáló figyelem megkötöttségével arányosan elmélyülő reflektálatlanság az alanyi póluson, amelyet az eszmélődés korlátoz6dásaként írhatunk le - hiszen
miért is gondoljon bele önmaga varázstalan létébe az, aki megszólítatlanul áll. Az önelvesztő világbirtokiás és a világvesztő önbirtoklás egyazon jelenkori folyamat két, egymást kiegészítő oldala.'
Minden modernizációs törekvés alapja az önmagunkkal és a
világgal szembeni distancia fokozódása. Egy efféle folyamat
előbb-utóbb eléri azt a küszöbértéket, amely reflexiós igényeket támaszt, bárhonnan is nyitja meg azokat a perspektívákat, ameo/ek a
világ és az ember megújításának irányát és módját kijelölik. Es bár
a világot alkotó folyamat a világhoz képest előzetes és "külső", azaz szellemi esemény, maga a világ alakítható úgy is, hogy a benne
elhelyezkedő ember passzív módon tudomásul vegye annak konstellációját, vagy épp belső, szellemi aktivitásának kihelyeződő tárgyiasításaként alkossa meg életének kereteit. Így például a társadalmi életvilág sem kizárólag a lelki élet belső tartományán túl mintegy a külső világban - kezdődik, minthogy a másikra irányuló előzetes megértés, a másikról való tudat határozza meg azt a
módot, amiként a mindenkori ego az alterhez viszonyul, amelyet
tovább hangolhat az összetartozás tudata vagy épp az elidegenedés élménye... etc. Utópiák - e szó nem nominalista értelmezésével ellentétben - mindig is léteztek, amennyiben az önmeghaladás
igényére támaszkodó ember a belsőben feltáruló lehetséges világ
normatív eszméjéhez méri a mindenkori realitás egészét - ilyen
értelemben beszél például Immanuel Kant a célok birodalmáról (das
Reich der Zwecke). Azonban analóg értelemben valóságos a külső
realitás kemény fala is, amelybe a belső gondolat a maga tárgyi kihelyezése során beleütközni kényszerül.
Az Istentől való elhagyatottságot égbe kiáltó Nietzsche, a külső
korlá tokról leváló belső elmélyülést megéneklő Rilke vagy a letű-
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Kafkai és örkényi
távlatok

A közösségi életvilág
mentális megújulásból
eredő útja

nő élet nyugalmába önmagát visszaálmodó Krúdy világa mindmind a századforduló Európájának "klímáját" idézi, azt az élénk
szellemi mozgást, amely mintegy mutatója az önmaga világától
eltávolodó ember nyugtalanságának és a történelem által teremtett léthelyzet újdonságának. Amiként ilyen mutató maga a társadalom- és kultúrkritika; a "kivonulásban", alkotói esztétizmusban vagy a Szentet újra láttatni akaró gnózisban testet öltő
spiritualitás iránti szomj; illetve az a factum brutum, amely ernancipatórikus igényekként felszínre törő feszültségek formájában
komoly világalakító erőként jelentkezik a társadalmakon belül,
illetve a nemzetállamok között.
Elviekben az ember új világához többféle út vezethet, ám a
modernizációs problémák interior irányból történő és így "természetszerűleg" fokozott reflexivitást igénylő meghaladásába vetett bizonyosság az első világ-égés után megrendül. Bekövetkezik
ugyan az új világot hozó és máig le nem záruló paradigmaváltás, de épp a külsődleges eszközöket igénybe vevő társadalmi reform-mozgalmak sűrűsödtek olyan intézményes erőkké, amelyek
képesek voltak a megváltoztatott és nem egyszer konszolidált
formában fennmaradó társadalmi rend hosszú távú stabilizációjára; miközben a reményteljes lehetőségeket gyakran keserű tapasztalatokba fordították át a politikai akaratképzésben testet
öltő, utópikus társadalom-reformeri igények. Itt, Közép-Európában a varázslatok hegyéről aláhulló embert kafkai és örkényi
távlatok fogadták, ahol a történelem nem az ember(i)ség magasabb egységbe emelkedő útját közvetíti, hanem sorsformáló vak
erő, mélyén az élet-töredékek hordalékával. Ezzel párhuzamosan
a modernizációs folyamatok által képzett új világstruktúra nyomása alatt mintegy felszámolódtak, de legalábbis behatárolódtak
a belső emberbó1 induló élet-megújítás lehetőségei. S e tény több
mint elgondolkodtató!
Aktualizálva e kérdést, mennyiben lehetséges, és egyáltalán realizálható-e hosszú távon egy olyan élet-reform program, amely a
közösségi életvilág "forradalmi" újjáalkotásának útját a reflexív belső
spirituális újjászületéséből, a mentalitás megújulásából eredezteti.
Mennyiben építhet az átmeneti ídök világának embere arra a reményre, hogy a spirituális újjászületés túlhaladhalja saját belső
határait, és önmagából kilépve gyökeres változásokat indíthat el
az életvilágot átható objektivált mechanizmusok szerkezetében!
Nincsenek-e "természetes" korlátai az efféle reményteljes igény
teljesíthetőségének, amely az intézményesített eró1c hatalmával szemben talán gyengébbnek mutatkozik! És legfőképp: el lehet-e jutni
a gondolkodás személyes megfordulásától új életvilágot alkotó
társas intézmények viszonylagosan szilárd fennállásáig, ha az intézményesülés, amint azt Arnold Gehlen és Helmut Schelsky állítja, minduntalan mentesít a spirituális erőfeszítés tehertétele alól!
Hová áramolnak át az így felszabaduló emberi energiák?

342

Spirituális út és
szekularizáció

A társadalmi
intézmények mint az
alanyt tehermentesitó
automatizmusok

Tételünk értelmében az aktív öntranszcendencia e reményt
útja - a belső, spirituális megújulás társadalmi intézményesítése - járhatatlannak mutatkozik, különösen a felfokozott
reflexív tudatossággal élő modem ember számára, kinek léptei a
szekularizált világ kövezetén át vezetnek. Ám miért is nehezülnek el a lépések egy utat nem mutat6 "úton"? Ha egy hagyomány közvetítette tárgyi tartalom bizonyossága megrendül, akkor ez az esemény mintegy kilendíti az alanyt a korábbi
igazságokhoz illeszkedő, azokra ráhagyatkoz6 pozíci6jáb6l, a látásm6d korábbi kötöttségéből és elkötelezettségéből. A világ-horizont stabil egyértelműségét áttöri az alanyi és tárgyi p6lus
megújításának igénye, a perspektíva előzetes rögzítettségében elmerülö tárgyszerű figyelem felszabadul, és előhívja a döntő kérdések elé állított alany öntudatosságát, magát a reflexi6s aktivitást.
Ugyanakkor a spirituális út keresése egyben visszavonulás a
bensőségesség reflexi6s örvényének mélységébe önmagához
(visszaltérés, afféle lelki éberség, amely enyhíteni akarja azt az
egzisztenciális bizonytalanságot, amelyet az evidencia mint "tárgyi" bizonyosság megrendülése okoz. A legújabb kori modernizációs folyamatba ezen a ponton ékelődik be a szekularizáci6 logikája: lebontja a tárgyi oldalon nyíl6 átfog6 metafizikai rend
kereteit, s helyére fokozott ellensúlyt képező nyomással az individuális szükségletek - intézményesített m6don feltárt - kielégítésére szakosodott, öntörvényű társadalmi struktúrák részleges
rendjét állítja.
A társadalmi intézmények lényegileg olyan - tárgyi oldalon
rögzülő - automatizmusok, amelyek funkcionálisan alkalmasak
az életvitel álland6ságának és magát6l-értetődőségének részleges
kiváltására: tehermentesítik az alanyt a reflexív igénybevétel - az
aktivitás értelembetöltő, motívumfeltár6 és célkijelölő feladatának
- folyamatos tehertétele a161. Ennyiben az intézményesülés - épp
az egyértelműség biztonságára irányul6 alapvető emberi igény
részleges betöltésén keresztül - olyan öntudatlanul követett evidens alapréteget biztosít az élettevékenység számára, amely elvben felszabadít6 erőt képezhet a magasabb fokú élet-rendeltetés
reflexív behatárolásához is. Erre paradox m6don minduntalan a
tárgyi oldal intézményesült struktúráit6l történő eltávolodás folyamatában nyílik lehetőség. Az intézményesítettség rendje mögül
ugyanis eltűnőben az az Egész, amely - minden negativitás ellenére - biztosíthatná a tárgyi pólusra irányuló figyelem egzisztenciális rögzítettségét és nem-reflexív spiritualitását. Emiatt a modem
"intellektualizál6dási folyamatban" intézményesített rend nehezen
kényszeríthető a felszíni kiszámíthat6ság evidenciáján túlra. Részle-ges, töredékes és legfőképp néma, nem érkezik felőle olyan időlegességen túllépő sz6lítás, amely képes lehetne elragadni
az alanyt önmagától. Ennyi, és semmi más; ismerős és mégis idegen. Miként az alany is idegen önmaga számára. A reflexív szürígérő
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A varázstalan lét
átfordulása
értelmetlenségbe

Az átmenetiség
folyamatossága és a
reflektív nyugtalanság

külettel áthatott tapasztalat nem annak mutatja, aki, miközben
nem tudja, ki az, akitől megfosztja a bensőben támadó üresség.
Ha tehát semmi nem töri át e kettős pusztaság korlátait, és a
személy nem találja és ismeri fel azt, amiért megszületni, világra
jönni személyében hivatott, akkor a varázstalan lét - racionális kiszámíthatósága ellenére - értelmetlenségbe fordul. Ezzel állandósul a
distanciálódás elóbb említett folyamata, amely (l) vagy visszaveti
az alany t világtalanító reflexivitásának "bűvkörébe" (reflexív módon túlterheli a világgal szemben); vagy (2) épp eltávolítja nyugtalan önmagától, azaz figyelmének súlypontját a reflexív belsőn túlhaladó intézményesült struktúrákban rögzíti (nem-reflexív módon
túlterheli önmagával szemben). Egyszerre lehetünk tanúi a szekularizált térbe helyezett lelkierők elszabadulásának és elgyengülésének. A reflexfv önterhelésból kilépő alanyelgyengülten kötődik le az
intézményesült bizonyosság erőinél. ám épp a reflexív tehertétel alól
felszabadított életvitel képez kellő erőt a varázstalan bizonyosság
tárgyi tehertételének, az alany reflexív elgyengültségének és egyáltalán az egzisztenciában ébredő hiánynak az észleléséhez. S ez
egyenes út ahhoz az önfelszabadító reflexióhoz, amely a világból
kivetve illetve abból önmagát kitépve ismételten visszalép önmaga
mélységes mélyébe. E mélység az intézményi rend felól tekintve a
bizonyosságot problematizáló kiszámíthatatlan erő, amelyet leginkább magának a reflexió formáinak az intézményesítésével lehet
semlegessé és felszínessé alakítani. Az interioritás intézményes irányítás alá rendeléséból azonban olyan ellenállhatatlan erő fakad,
amely bármikor előtörhet a részleges rendtól eltávolodó alany belső világából, különösen akkor, ha e rend keretei nem a személyes
rendeltetés feltárását és közelítését szolgálják - miközben a finalitásra irányuló kérdés egy varázsát vesztett életben ismét beleveszhet a reflexió mélységébe és némaságába.
Amíg a spiritualitáson alapozott (alanyi) újjászületés iniézményesíthetetlenné, addig az intézményesülésen alapozott (tárgyi) bizonyosság reflektálhatatlanná lesz. A felszíni bizonyosság (intézmény) és a mélységi bizonytalanság (reflexió) "határköveinek"
realitását éppen azok a kétségbeesett és önmagukban kudarera
ítélt alanyi törekvések erősítik fel, amelyek e korlátok túlhaladása
felé törnek. E legújabb modernizációs folyamat így az átmenetiség
folyamatosságában állandósul. Az ezt kísérő reflexív nyugtalanság
azonban nem érthető meg kizárólag a korábbi, tradicionális intézményi struktúrák leépülése felól, miként azt például Helmut
Schelsky állítja. Ez ugyanis bármiféle modernizációs folyamatban
tetten érhető, és ennyiben nem ad magyarázatot az intézményesített rendnek arra a kompenzatórikus szilárdságára, amelye struktúrákat - a numinozitás-tapasztalat visszahúzódását kísérő külső
és belső iránytalanság miatt - egyszersmind felettébb törékennyé
teszi. Egy kiszámíthatósága okán idegennek látott világban a létezőket átható titokzatosság feloldódik a tudásban. Nem történik
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A Szent nyomaihoz
vezető utak jelei

Alter semper major

semmi új. Az élet eseményeinek csodálatot vagy megütközést keltő hangja néma, és a figyelem vonzáskör nélkül, egyedül maradva
mered maga elé.
Egy ilyen helyzetben álló ember a felszabadulást önmaga
vagy a világ felől hiába várja. Továbbra is azon vestigiumokra
van utalva, melyek - ha észlelhetőként megmutatkoznak - áttörhetik a spirituális-belső vagy az intézményesített-külső bizonyosságainak önmagukban ingatag falait. A szekularizáció felszámolja ugyan az efféle megtartó erő létére utaló tudásformákat,
de nem képes kiiktatni azokat az elemi tapasztalatokat, amelyek
fényt vetnek a Szent nyomaihoz vezető utakra. Ilyen a lesújtott
emberbén mindennek ellenére születő remény - aki ebben az
aktusban mintegy "kitör" önmagából a másik irányába. Az intézményesített önfeledtség, a spirituális öntudatosság, a reflexió beüzemelt útjai egyedül nem sokat segítenek, miként nem segít az
átlépés tanúságtételét nélkülöző filozófia, művészet és vallás sem!
Ez a lépés ugyanis a második személy felől ítéltetik meg.
Hiába épül templom Academus ligetében vagy Olympos istenasszonyainak, ha nem hangzik ki beló1e hívó szó! Ahhoz hasonló
hívás, amely korábban az építőket is ihlette. Minden ilyen szó és
minden ilyen lépés egy találkozás lehetőségét tárja fel. S a félelem
ellenére a gondolkodás hiánya (reflektálatlan "külső") vagy a bizonyosság hiánya (reflektált "belső") nem abszolút - ha ez a
meghatározottság feltétlen volna, akkor a beláthatóság határán túl
helyezkedne el. Igy azonban az is megtörténhet, hogy az átmeneti
időbe vetett ember életének keresztjét alapvetően annak vonzása
határozza meg, aki ezt az utat örökké keresztezi; és a néma kövezet a csodák útjának bizonyul. Alter semper maior.
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számunkban közöltük.

Hol van Isten hajléka
az emberek között?
Ez az emberszabású kérdés mintha évezredek, embermilli6k erőfe
szítéseit sűrítené néhány széba. Isten "hol" -létére a kereső szív iránytűjének meghosszabbításában kutatjuk a választ. Ez az iránytű nem
az érthető, nem az elképzelhető, nem a fogalmi keretekbe foglalhat6, elbeszélhető mágneses p6lusok irányába mutat, hanem elsősorban az e1etre válthat6 választ keresi. Azt a helyet, ahol az Isten az emberrel együtt
otthonra talál. Ám ez az "otthon"-lét nem jelent feltétlenül érze1celhetően
Istenre utaló, transzcendens tapasztalatot; inkább olyan emberi módokr6l, helyzetekről, törekvésekről akarunk beszélni, melyek sodrában az ember közelebb juthat saját tökéletesedésének, más szóval
boldogságának maximumpontjához. Mert - Szent Ireneus (2. század) gondolatát átfogalrnazva - Isten dicsősége a boldog ember. Jézus
szavai is err61 sz6lnak: "Azért jöttem, hogy életük legyen és bőséges
legyen." Ám az egyházatya szavai megfordítva is igazak: az ember
boldogsága Isten dicsőségének megpillantása. Azokat az otthonokat keressük tehát, ahol az ember boldogsága egybeesik Isten dicsőségével.
1. Az 6szövetségi Biblia lapjain a kettős égbolt felett elhelyezkedő
trónusról olvasunk, ahol a Megnevezhetetlen, a Teremtő, a Bír6, a seregek Ura lakik, az emberek számára megközelíthetetlen, távoli térben.
Ez a képzet uralkodott sok más vallás ősi rnitol6giájában is. Sajátos
módon a keresztény közgondolkodás mindennapjait még most is áthalja ez az örökség. Néha a Miatyánk első versének ad ilyen színezetet a didergő értelmezés: "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, (... ) Jöjjön el a Te országod." Isten ott fent - mi itt lent. A bennünk is lappangó szekularizmus szelleme pedig átjárhatatlannak tekinti a kettő
közt húzódó szakadékot. Csak reménykedhetünk, hogy majd odaát,
a sikeres megmérettetésünk után bejuthatunk Isten országába - addig egy kietlen siralomvölgy ad számunkra átmeneti szállást.
2. A Biblia ősi zsidó népe azonban a történelmének kiemelkedő eseményeiben is megtapasztalta már Isten értük-való jelenletét. Náluk esik egybe - talán először - a valóságos idő a mitikus idővel:
Isten szinte kézen fogva vezeti választott népét sorsának legnehezebb napjaiban is. (Manapság mintha elfelejtkeznénk a történelmünk hasonló értelmezésérőlü
3. Vannak (vagyunk) többen, akik szemében Isten leginkább a liturgiában talál földi "otthonra". Keleti szertartású testvéreinktől
leginkább ezt a tanúságtételt halljuk. Ott kel életre a bíbliai ige, ott
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formálódik közösséggé a tömeg, ott válik életté az emberi kapcsolatok zöme, ott száll le a Menny a Földre, s az eucharisztikus lakoma ott alakítja át a hívek életét megszakítatlan, a halál pillanatát is
túlélő ünneppé. A liturgiához szervesen hozzátartozik a liturgikus
tér is, mely a hívők nagy része számára meghitt otthont biztosít,
még a magányosan imádkozó ember számára is.

4. A Biblia nemcsak olvasásra rendelt, hanem folytonos továbbírásra
váró könyv is. A kutató-kereső olvasás írássá változik át a hívő szívében, aki nemcsak olvassa, hanem szemléli, továbbgondolja, magába fogadja, s az "élő szív lapjaira" írja az olvasottakat. A nyitott
szívű olvasás maradandóbb változást okozhat az ember életében,
mint a véső a kőtáblán vagy a nyomdai prés a papíron. Azért, mert
úgy érezzük: a Biblia nemcsak hordozza Isten szavát, hanem valamiképp hordozza 6t is: Isten "tetten érhető" a szavak olvasása közben.
A protestáns testvéreink számára pedig evidencia, hogy Isten földi
megjelenésének, s következésképpen megtapasztalhatóságának
egyetlen hiteles "helye" és alkalma a Bibliára alapozott igehirdetés.
5. A tiszta hítismeret fénye önmagában is bepillantást nyújthat Isten
lakásába. Keveseknek adatik meg azonban a kicsiszolt teológiai ismeret önmagát igazoló varázslata. A krédóink nem egy mondata
bűvölt el már számtalan keresztényt: papot, szerzetest, világi hívőt
- ám ez a fajta találkozás Istennel inkább az intellektuálisan érzékenyebbek kiváltsága marad. - Védőszentjüknek Aquinói Szent
Tamást ajánljuk, bár ő, élete végét érezve, hatalmas életművét csak
pelyvához hasonlította - talán ahhoz a megvilágosodáshoz képest,
amellyel Isten különleges kegyelme halála előtt megajándékozta.
6. Nem tudunk eleget virrasztani Immanuel Kant híres meglátása
fölött: "Két dolog tölti el lelkemet C..) tisztelettel és csodálattal
C..): a csillagos ég felettem és az erkölcsi törvény bennem." A felfedezett, tudományosan igazolható és felmérhetetlen távlatot, rendet
igérő, akár természettudományos, akár antropológiai vagy erkölcsi
igazság még a nem hívő ember számára is biztos pont, ahonnan
már rövid az út Isten otthona felé.
7. Fodor Ákos költő Triptichonja kívánkozik a következő gondolatok elé. "Isten ábrázolhatatlan. / Minden Valamirevaló kép Istent
ábrázolja. / A többi is." Nem tudom, hogya költő egyetért-e versének kibővített interpretációjával: a művészet valamennyi ága az
ember természetes korlátain túlmutató valóságról (Valóságról) is
hírt ad, akár szándékosan, akár minden szándék nélkül. Így is írhatnánk: (minden) ember ezzel az önmagát túlszárnyaló képességgel
lesz teljes emberré - s ilyenkor elháríthatatlanul Isten otthonának
előszobájába lép. Vagy éppen a szentélyének közepébe.
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8. Olvassuk az Evangéliumot, s egyszer csak rábukkanunk egy különös mondatra - bár ebben a könyvben szinte minden mondat különös! - "amit egynek a legkisebbek közül tettetek, nekem tettétek". A legkisebb: a gyermek, de minden rászoruló, nyomorult ember is, ám az a
bűnös is, aki nem ismeri fel bűnösségét. - Boldog, aki megérti-megérzi Kalkuttai Teréz anya kapcsolatát a legnyomorultabbakkal: Krisztust ápolta mindegyikükben. És nem .mintha csak" őt ápolta volna!
Mert Isten otthona a legkisebbek vackának legnyomorultabb szegletében található.
9. Nem kell a misztika nagyjaihoz fordulni azért, hogy a bennünk,
"a lelkünk mélyén" élő Isten lakóhelye felé elinduljunk. Ezt a metaforát már János evangélista is alkalmazza, Jézus szavait idézve:
"Ha valaki szeret engem, megtartja szavamat, s Atyám is szeretni
fogja őt, hozzá megyünk és lakóhelyet veszünk nála" (Jn 14,23). Ez
a kijelentés súlyos tényre figyelmeztet: a hívő ember számára a
legrövidebb út Istenhez önmaga belsején át vezet. Ám a "belső" is
magyarázatra szorul: nem pusztán, s nem is elsősorban a pszichés
belsőről van szó, hanem az ember egészének, személyiségének
központjáról, teljességéről, ami nem más - ismét metaforikusan
-, mint Isten képe és hasonlatossága. Mert ez nem úgy viszonylik
Istenhez, mint a fénykép vagy festmény a modelljéhez. Isten nem
választható el a "képétől". Isten teljes valósága valamiképp ott
"van" az emberi lét legrejtettebb mélyén. A bűnösén is. A hitetlenén
is. Sőt - félre az álalázatossággal - az olvasó lelkének mélyén is!
- Csak a keresztényekében? Csak a kiválasztottakéban? Nem: Isten
minden egykori, mostani és leendő ember lelkében jelen van, osztatlan teljességében. - Akinek az iránytűje ennek a pólusnak irányába mutat, az örömmel fogja forgatni - több más szerző mellett
- Nagy Szent Teréz leírását a lélek Belső Várkastélyáról.

10. MáSok lelke (személyiségének legbelsőbb pontja) is valóságos, teljes, de már nehezebben felfedezhető istenlakás. Ezt a jelenlétet kivételes esetben, kivételes személyiségeknél érezhetjük meg, mint rejtő
ző, de önigazoló jelenlétét az isteni Valóságnak. "Ebben az emberben
a békesség, a gyógyítás erői lakoznak!" - "Ez az ember csak szeretni
képes!" - "Ez egy igaz ember!" - Ebben az értelemben mondta
Nagy Szent Gergely pápa: "a menny az igaznak lelke". - Bármennyire meglepő, az ilyen felfedezések mindennaposak, és az "élő
szentséghordozók" még a gyarlóságaik ellenére is hitelesek. Például
melyik anya vagy apa nem érezte -legalább egyszer -, hogy az újszülött, akit karjában tart, valami különös, "távoli Úrnak" a jelenlétét
bizonyítja? Vagy azok, akik a hit mai nagy tanúival, például XXIII. János pápával vagy Roger Schütz-cel - akár személyesen, akár közvetve - találkoztak, nem érezték-e nagy bizonyossággal, hogy itt
Másvalakivel is találkoztak? S hadd merészeljünk egy meglepő hipotézis felállítani: valamennyien, akik ezeket a sorokat olvassák - vagy
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nem olvassák ugyan, de a szeretet legkisebb magjával be vannak oltva - , többé-kevésbé rendelkeznek ilyen kisugárzással - csak egyfajta szerető érzékenység kell ennek megérzéséhez.
11. Aligha tévedünk, ha a keresztény közösségeket az Isten itt-lakásának legkiemeltebb "helyeként" idézzük - feltéve, ha köveljük Jézus parancsát: " ... szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.
Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért" (Jn 15,12-13). Ez a közösségi jelleg az eucharisztikus lakomán
valósul meg a legteljesebb formában, de hitelessége a közösség mindennapjaiban rejtőzik, hiszen ott válik életté. Ahol ilyen légkör, akár
csírázó formában már megjelent, az mágnesként vonzza a hívőket,
hitetleneket egyaránt, önigazoló istentapasztalatot közvetítve. Sőt, a
kívülállók számára a kölcsönös, vagy akár a viszonzatlan szeretet
tapasztalható jelei jelzik az első biztos kikötöt a krisztushit öblén.
Ám a templomi közösség is csak akkor válik méltóvá a "christophorus" (krisztushordozó) névre, ha az ott lévők a személyes kapcsolatok sokszoros hálójával kötődnek egymáshoz, a legkülönbözőbb
mindennapos helyzetekben.
12. Gondolatmenetünk vége felé járunk, bár - bizonyos szempontból- első helyre kívánkoznak a mindennapok szürkeve vesző eseményei,
mint indokolatlanul mellőzött, s éppen ezért itt sürgető módon hangsúlyozott "locus theologicus"-ok. Isten otthona (a mennyország)
számtalan emberi környezetbe, szituációba is beágyazódhat, legyen
az ünnepnap vagy hétköznap; család, baráti kör, egyházi közösség,
civil vagy politikai szerveződés; legyen az a hűséggel végzett kötelességteljesítés, robot vagy kreatív erőfeszítés, imádság, munka, pihenés vagy szórakozás; önmagunk építése vagy másokért végzett áldozatos tevékenység; a csodálkozás, a gyönyörködés, a játék, az életöröm eufórikus pillanata, fizikai, tudományos, szervező vagy művé
szi alkotás. - A kenyér megtörése, egy gyönyörű virágos rét, az újszülött első felsírása, szeretteink agóniája, a szerelmesek egymásra találása... Talán ezek esnének messze Isten potenciális lakáshelyeitől?
Meggyőződésünk és tapasztalatunk pontosan az ellenkező: Istent
vendégül látni, neki otthont készíteni az emberi életnek ezekben a
"mikro-környezeteiben" is lehet és kell. A még ma is elterjedt keresztény szemléletünk ezeket a "világi dolgokat" gyakran másodrendű
eknek tekinti üdvösségünk szempontjából, vagy legföljebb olyan
sportpályának, ahol "gyakorolhaljuk erényeinket". Isten azonban
másként értékeli ezeket, mint mi; éppenséggel nem "felülről", hanem
"belülről" kőzelít, atomjaink méretétől kezdve a bonyolultabb, de
mindennapi méretekig. Itt lehet őt tetten érni, ahogy azt József Attila
leírta: "Hogyha golyóznak a gyerekek, / az isten köztük ott ténfereg.
/ Ő sohase gondol magára, / de nagyon ügyel a világra. / A lányokat ő csinosítja, / friss széllel arcuk pirosítja ... / Most már tudom őt
mindenképpen, / minden dologban tetten értem. (. .. ) tetten értem az
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én szívemben" (Isten című vers). Tehát nincsen "profán" világ, legfeljebb az absztrakció szintjén. Mert "Az Ige Testté lett és miköztünk lakozott". Mindenre, ami test, a Test fénye vetül. Minden Istenró1 hoz
üzenetet - még a bűn, a rossz, a halál is, a jelenlét hiányára figyelmeztetően. Minden, ami világunkban történik, minden, ami létezik
Jézus harminchárom éve óta - vagy történt, létezett azelőtt! - érthetetlen marad a testté vált Ige, mint értelmezési horizont figyelembevétele nélkül. Isten otthona tehát minden, amit valaminek, vagy
"alairminek" nevezhetünk. Csak nyitott szív és ész kell az észrevételéhez - ami már önmagában is a beköltöző Isten kegyelmének
jele. Teilhard de Chardin pedig az anyagi világ legelemibb részeiben
is felfedezni véli a teremtés Krisztus felé törő dinamizmusának forrását. - Aki Pilinszky János költészetét ismeri, az a verseiben ráismer
ezekre a gondolatokra!
13. Építhet-e Isten magának otthont a politikai-közéleti aktualitások
zavaros szinterénl - Az igenlő sejtés t hadd illusztráljuk csak egyetlen vonatkozásban, a "közbeszéd" területén.
Az Ige vált Testté. Az evangélista beszélhetett volna a Testté vált
Hatalomról, Jóságról, Szeretetról, IgazságosságróL .. de ő az Igét
nevezte meg. A kimondott szót. A beszédet. A beszélgetést! Ezért
Isten otthonainak összetéveszthetetlen jele a tiszta kommunikáció betlehemi csillaga. Mert Isten a tulajdonító kommunikációt szereti, ahol
a résztvevők a megértett igazságot a többi résztvevőnek is - és
nem kizárólag maguknak tulajdonítják. Ahol a másik beszéde mögött a hallgatók akkor is felismerik az ő istenképi méltóságát, ha
nem értenek vele egyet, netán tévesnek, hazugnak tekintik azt;
ahol a "figyeljetek, mert én beszélek" önzését legyőzi a "figyelek,
mert ő beszél" alázatának ereje, akkor Isten ebben a közegben hazatalált. - Sok embertársunk, még baráti társaságban is csak monologizál; s mi, keresztények sem dicsekedhetünk azzal, hogy következetesen keressük, érezzük a másik szavai mögött annak beszélő
szívét! Igaz: ilyenkor gyanús, hogy még a sajátunkét sem értjük!
14. De hol maradt a tiszta áldozatból fakadó szenvedés, melyből
sok kiváló mártír és hitvalló szerint Isten legszentebb otthona épülhet? Hol maradt a misztikus szentjeink élménye a Semmiró1, a Sötét
Éjszakáról, melybe az Otthon küszöbét átlépve zuhantak? S mi rejlik abban a csendben, melyben - imádság idején, vagy azon kívül,
mindegy - "átölel az Isten"? S mintha kerülgetnénk a szeretet útjának lakásait is, pedig Isten a Szeretet! Miért hallgattunk a teremtés
természeti szépségeiről, amivel Isten csak bennünket, az 6 hasonlatosságára teremtetett létezőket ajándékozott meg? - Ám ezek az
otthonok egy másik dimenzióban rejlenek; olyanban, melyről beszélni inkább csak hallgatással szabad.
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ADAM ZAGAJEWSKI

Lengyel költő , esszéista.
1945-ben született Lernbergben. A kortárs irodalom egyik legjelentősebb
szerzője , könyvei franciául és angolul is megjelennek. Húszéves párizsi
emigrációt köveíöen, 2002
óta Krakkóban él. Magyar
nyelvü verseskötete: Bár·
mi is történt. (Ford. Zsille
Gábor.) Orpheusz Kiadó,
2004.

A székesegyház
tövében
Valamikor júniusban, kora este,
egy hosszabb kiküldet ésből hazai érue,
és még friss emlékezetünkben őrizve
Franciaország virágzó fáinak illatát,
a sárga mezőket és a zöld platánokat,
melyek sebesen futottak a gépkocsink elől ,
egy székesegyház tövében ültünk, a szegletkőn,
és halkan beszélgettünk a katasztrófáról,
mindarról, ami jön, az elkerülhetetlen borzalomról,
és valaki azt mondta, még mindig ez a legjobb,
amit e percben tehetünk a sötétről beszélgetni egy ily sugárzó árnyékban .

Lélek
Mi már nem használhatjuk a neved.

Már tudjuk, hogy kifejezhetetlen vagy,
vérszegény, nagtjon törékeny és titkos
gyermekkori vétkek gyanúsítottja.
Tudjuk, hogy mostans ág nem lakhaisz
sem a zenében, sem a fákban, midőn kihunv a nap.
Tudjuk - pontosabban úgy mondták nekünk hogy egyáltalán, sehol nem létezel.
És mégis, folyton halljuk fáradt hangod
egy oisszhangban, egy panaszban és a levelekben,
melyeket a görög pusztaságból ír nekünk Antigoné.
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Milosz verseit
olvasva
Ismét olvasom az Ön verseit
egy dúsgazdag tolláb61, aki mindent megértett,
és egy koldusébél, kitó1 elvették otthonát;
az emigránstól és emberkerülőtó1.
Ön mindig többet kíván mondani annál,
amennyit lehet - a költészeten túl, fel, a magasság tájaira,
de a mélybe is, hol éppen elkezdődik
a mi vidékünk, alázattal és félénken.
Ön időnként olyan hangszínnel beszél,
hogy - csakugyan - az oliasá
néhány pillanatra elhiszi,
hogy minden nap ünnep,

és hogy a költészet, miként fejezzem ki,
okozza, hogy az élet kerek,
teljes, büszke, nem szégyelli
a tökéletesség eszményét.
Csak estefelé,
mikor leteszem a könyvet,
tér vissza a város szokott lármája valaki köhög, sír, valaki szitkozódik.

Valaki felhangolta
az orgonát
Az üres templomban valaki felhangolta az orgonát.
A gótikus hajóban vízesés morajlott.
A megkínzottak hangja és a tanítványok mosolya
elkeveredett az én égnek szálló leheletemmel.
Az üres székesegyházban valaki felhangoIta az orgonát
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és eljátszadozott a sípok vad önkényével,
lerombolta a házakat, villámot vetett, majd
várost épCtett, stadiont, repülőteret, műutat.
Ha csak egyszer láthatnám az orgonistát!
Ha megfigyelhetném az arcát, a szemét!
Ha nyomon követhetném a kézmozdulatait,
talán megérteném, hová vezet minket,
minket és mindazokat, kiket védelmezünk:
gyerekeket, állatokat, árnyakat.

Görögök
Szívesen lennék talán a görögök kortársa,
társalogni Szophoklész tanCtványaival,
megismerni a bizalmas titkok komolyságát,
de mikor megszülettem, még e1t
és uralkodott a ragyás képű grúz,
s az ő komor rendőrsége és elméletei.
Azok voltak a gyász és az emlékezés évei,
a j6zan beszélgetéseké meg a hallgatásé;
az örömből nagyon kevés jutott csak egynéhány madár nem tudott erró1,
egynéhány gyermek és fa.
Például az utcánkban á1l6 almafa
áprilisban gondtalanul kibontotta
fehér virágait, és mámoros
nevetésben tört ki.
Zsille Gábor fordításai
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MARTIN FERENC

Aranymadár
Droppa Editnek

1968-ban született Sonyhádon. Tanulmányait a
Színház- és Filmmúvészeti Egyetem filmelmélet
szakán végezte. Jelenleg
ugyanott doktorandusz
hallgató. Legutóbbi írását
2007. 1.számunkban közöltük. - Afilm egyik epizódjáról írtam egy részletes elemzést a Szigma folyóirat 2004/16. számába.
Bizonyos részeit felhasznállam ebben azelemzésemben. (M. F.)

A filmrendezők nevét általában első nagyjátékfilmjük után jegyzik
meg, fóleg ha kiemelkedő vagy fontos alkotásokról van szó. Az
előtte készült rövidfilmeket, nem mindig indokolatlanul, úgy tekintik a méltatók, mint előtanulmányokat a későbbi egészestés
művekhez. Vannak azonban kivételes esetek, mikor is a rövidfilm
ugyanolyan jelentőségű, mint az utána következő nagyjátékfilm.
Szaladják István Aranymadár című kisjátékfilmje aMadárszabadító,
felhő, szél című fontos alkotása előtt készült. A félórás mű igényessége, művészi kidolgozottsága túlmutat a szimpla ujjgyakorlaton,
feledteti a terjedelmi szempontokat, s egy sajátos, a magyar filmtörténetben addig példátlan irányzat, a spirituális film kimagasló
teljesítményének megszületéséről árulkodik.
Az Aranymadár egy középkori lovag, Der von Kürenberg haldoklásán keresztül ábrázolja a spirituális lét megtapasztalásának
és elérésének fázisait. Szaladják célja annak a határhelyzetnek a
megragadása, amikor az evilági és túlvilági választóvonalai eltűn
nek, s megmutatkozik a tiszta szellemi lét tartománya. E szempontot szem előtt tartva négy egységre osztotta művét a rendező, melyek a lovag belső, spirituális gazdagodásának fázisait jelölik.
Az Úton című részben Der von Kürenberg vándorlásának
mozzanatait szemlélhetjük. Ennek során végzetes konfliktusba
keveredik útonállókkal, akik halálosan megsebzik. Az akciójelenetet kivéve a főhős lovaglásának irányait statikus nézőpontból
rögzíti a kamera. Fontos ezekben az epizódokban, hogy a haldoklás pillanatáig nem látjuk a lovag arcát. A jelmez, fóleg a sisak hangsúlyozza a személyiség bezártságát a testbe.
A sebesült lovag tehetetlenségét, életerejének elvesztését a Dél
című rész ábrázolja. Itt nemcsak a főhős mozgása lassul le, de az
idő is mintha véget érne, elvesztené jelentőségét. Der von Kürenberg egy lovagló nóalakot lát álmában. A párhuzamos kocsizások a ló mozgásának ritmusát követik, ami a lassítással kombinálva a nő alakjának légiességet, valóságfeletti, időtlen lebegést
kölcsönöz.
A fehér ruhás hölgy emlékeztet a középkori lovagok szerelmi
életére, a szeretett nő eszményítésére, akinek tisztasága, szépsége
valamilyen földöntúli ideálról is árulkodik. Ha figyelmesen hallgatjuk a lovag versét, akkor világossá válik, hogy a nő testi
szépsége és szerelme nemcsak érzelmi értékeket jelent, hanem
ezen keresztül a személyiség belső gazdagodását segíti és a bölcsességnek, a tiszta szellemi állapotnak is a megtestesítője. Egyszerre hordozza az érzéki és a spirituális teljességet, közvetitője
és célja a lovag belső vágyainak, lelki tökéletesedésének.
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A következő epizódban az allegorikus jelképeken keresztül
megjelenített spirituális utat a formai stilizációval még erőteljes
ebben hangsúlyozza Szaladják. Mivel ezek a képsorok kulcsfontosságúak a film és a lovag sorsának megértéséhez, ezért részletesebben elemzem.
A jelenet elején a kép jobb szélén ülve, totál plánban látjuk a
lovagot versírás közben. "Látta önmagát is" - halljuk a narrátortól. A lovag saját meditációjának tárgya, amit képileg kiemel,
hogy egy tárgyilagos, távolságtartó nézőpontból látható a főhős.
A következő képen, mialatt elhangzik a vers, a lovag kezeit látjuk: verssorokat ír pergamenre. A kamera kitartja ezt a közeli
képet egy ideig, majd felfelé mozdul és befogja a horizonton álló
szélmalom kerekét, amit a feltámadó szél mozgásba lendít. Újra
megszólal a narrátor: "Aztán mint a madár, felemelkedett, és szemével, ami nem tartozik a testhez, elsiklott a szélmalom kerekei
felett." A narrátor szavai megerősítik, hogyakameramozgással
azonosított tekintet nem a testhez tartozó szem valóságérzékelését tükrözi, hanem egy mástípusú látást jelöl, egy belső, spirituális nézőpontot érvényesít. Ezt támasztja alá a mozgásirány megváltozása is. A már említett Úton című részben a lovag mozgása
uralta a kompozíciókat: a távolból, a kép hátteréből lovagolt az
előtérbe. A vízszintes tengely mentén haladó mozgások a meditáció, a belső elmélyülés pillanatában megszűnnek. A kamera az
égbolt irányába tart és az aktív szereplő - statikus kompozíció
helyett a passzív hős - expresszíven mozgalmas formai stilizádó elve érvényesül a látványvilágban.
A kamera folyamatos mozgása fontos képi elemmé avatja az
ég és föld határán elhelyezkedő szélmalmot. A közelről mutatott
lapátok mozgása és a következetesen tartott vertikális mozgásirány a földi, fizikai lét korlátain való felülemelkedés vágyát fejezi ki.
Ennek megvalósulását a felső beállításból készült totálplánok
jelzik. A kameramozgás vertikális irányát felváltják a panorámázások a tájon. A természet változatos szépségében gyönyörködhetünk. A megváltozott nézőpont és a tájról készült felvételek az
elért spirituális állapotra utalnak. Ez az állapot egyben a testbe
zárt szubjektum meghaladásával, leküzdésével is azonos. A képek
alatt egyes szám első személyben halljuk a lovag hangját, ugyanakkor nem látjuk az arcát, csak azt, amit ő belső tekintetével
szemlél. Így egyszerre fejezi ki ez a megoldás az élmény személyességét és a látható világon, valamint az egyén földi életén túli
létlehetőségeket, a spirituális szabadság távlatait és karakterét.
Az epizód végén a kamera egy fentről lefelé irányuló mozgással újra befogja a lovag alakját és a szélmalmot a horizonton.
A spirituális szárnyalásból visszatér a tekintet a testhez. A keretes szerkesztés a spirituális nézőpont folyamatosságát, a karneramozgás körkörös íve pedig az univerzumot átfogó teljességét
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emeli ki. A lovag figurájának ismételt megjelenése a kompozícióban arra utal, hogy a spirituális lét szempontjából a test viszonyítási pont, melyhez képest kirajzolódnak a különbözö létmódok (földi, szellemi) arányai és tartományai.
A tiszta szellemi lét megtapasztalását Szaladják a kameramozgás mellett más formai megoldásokkal is érzékelteti. Miután a lovag lélekben felülemelkedett a földi világon és megpillantotta a
spirituális szférát, a felhőket gyors iramban látja vonulni az égen.
A gyorsítással Szaladják az élet és a halál között lebegő lélek feszült várakozását fejezi ki a még ismeretlen szellemi tartomány
előtt. Ugyanakkor a felhőknek a természetes látás szempontjából
szokatlanul sebes mozgása jelzi egyrészt a belső, spirituális tekintet elevenségét, másrészt a va16ságfeletti, szellemi szféra hívását
nyomatékosítja, aminek egyszerre auditív és vizuális kifejezője a
távolba meredő, a táj egésze fölé magasodó harsona megszólalása. Hirdeti a földi élet lezárulását és a spirituális megnyílását a
haldokló főhösnek. A tájképek megismétlése pedig tudatosítja az
élettól elköszönő lovag utolsó pillantásának intenzitását.
A film meghatározó kompozíciós elve még a lovag arcáról készült premier plánok és szuperközelik váltakozása. Ezek a képek
az álmokkal keveredve néha éjszaka, máskor nappal mutatják a
főhőst. Egy idő után nem tudjuk eldönteni, melyik napszakban
járunk, de nem is fontos. A halál pillanatában evilági és túlvilági, álom és valóság, külső és belső, testi és szellemi határai eltűnnek. A szubjektum megsemmisülésekor egyforma jelentőség
gel bírnak az életben hierarchikusan, elszigetelten kezelt dolgok
és jelenségek. Egyszerre lesznek a személyes és az egyetemes
léttapasztalat kristályosodási pontjai.
Der von Kürenberg halála előtti látomásában megjelennek a
film legfontosabb motívumai: a nő, a szélmalom és a sólyom. Az
Álom című rész elején a sólyom felröppenése a nő karjáról az individuum születését, öntudatra eszmélését, a lelki érés folyamatának kezdetét jelezte, amit a főhős versében is megfogalmaz.
Az életet maga mögött hagyó költő - lovag lelke a földi út után
megtér otthonába. Az égbolt felől közelít a kamera a nő kitartott
karjára, majd a következő beállításban rászáll a sólyom. Ez a kameramozgás rímel arra a kulcsfontosságú képi megoldásra, mikor
a lovag spirituális tekintetével túllép a fizikai lét határain. Most
mintha a lélek visszatérne hosszú útjáról, de már nem a testbe,
hanem a nála hatalmasabb, tiszta szellemi lét nyugalmába.
A következő éjszakai képsorok ugyan a lovag testi elgyengüléséről, halála előtti stádiumról tudósítanak, viszont a kameramozgás az élettelen test magatehetetlenségével szemben a láthatatlan,
spirituális nézőpont elevenségét emeli ki. Hasonló jelentést hordoznak a főhős környezetéről készült felvételek is. A tűz fogyatkozó lángjai, a parazsak csekély izzása a kihunyó életet érzékeltetik,
azonban a képeket átható líra megfosztja a halált komor súlyától.

356

A film utolsó része a Ha majd fehér szél támad címet viseli. Ez
a sor hallható a lovag költeményében is, ami utal a lélek visszatérésére a valóságfeletti bölcsesség birodalmába. Az előző rész
végén a test búcsúját láthattuk a földi világtól, most a lélek testtől való elszakadását szemlélhetjük. A reggeli fényben hamut
hord a szél, faleveleket, ágakat borzol, majd totálban látjuk a fákat és a szélmalmot. Az erős szél ellenére a malom kereke megáll. A verőfényes táj nem reális milíő, hanem a lélek vidéke. A
mozdulatlan malomkerék szimbolizálja test és lélek, földi és földöntúli kapcsolatának a megszűnését. A lovag magára ölti újra
fegyverzetét, a malomhoz megy, és előtte térdre rogy. A teljes
vértezetben való megjelenés és az arc ismételt eltakarása arra
utal, hogy a halál olyan próbatétel, mellyel mindenkinek egyedül, lélekben kell megküzdeni, éppen ezért láthatatlan a külső
szemlélőnek. Ugyanakkor az arctalanná válás sejteti a halál után
élettelen anyaggá degradálódó test személytelenségét. Ennek ellenére Szaladják nem ábrázolja tragikusnak a lovag sorsát. Mikor Der von Kürenberg holtan a búzába hanyatlik, egy sólyom
röppen fel. Nem arról a banalitásról van itt szó, hogy a lélek távozik a testből. Sokkal inkább a földi lét kötelékeit elhagyó lélek
metamorfózisát és az anyagtalan, szellemi szférába való átlépés
akadálytalanságát jelképezi a halál után.
A film utolsó képsorán felülró1 látjuk a lovagot a búzamező
ben. Mintha a lelkét szimbolizáló sólyom pillantana vissza a bölcsesség, a tiszta szellemi lét tartományából a testre, a szubjektum
életképtelen maradványára. A spirituális szabadság birtokában kitágul az univerzum, és a lélek belesimulhat az egyetemes szépség, a létezés egészébe. Ezt hangsúlyozza egyrészt a lovag alakjáról elmozduló kameramozgás, másrészt más fénytörésben az úton
hazafelé tartó földművesek szavai:
"Fiatal Földműves: Te, öreg Jónás! Elég vén vagy már. Voltál
te már a falun túl?
Jónás: Aztán mi van arra, a kerek világon túl, amit a szemünkkel láthatunk?"
A földhözragadt, vegetatív élet lelketlen egyhangúságában őr
lődő ember számára ismeretlen marad a létezés teljessége. Viszont a lélek gazdagítására törekvő személyiség előtt megnyílik
egy magasabb rendű, szellemi harmónia felé vezető út.
Az elemzés során kiemel t képi megoldások mellett még számos finom, míves kompozíciót láthatunk, melyek kölcsönhatást
teremtenek a külső és a belső, objektív és szubjektív élmények
között, Ilyen szép, megkapóan lírai képsor például a gyorsan
vonuló felhők és az Álomban megjelenő lány lebegő ruhájának
párhuzama, illetve azok a beállítások, amikor úgy tűnik, hogya
lovag szemszögéből látjuk a tájat, majd a képen kívülről a főhős
belép a kompozícióba. A természet így egyszerre lesz reális és
spirituális miliő, vagyis egy meditatív térben bontakozik ki a
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film eseménysora. Az erdőben virágok, a szántóföldeken napraforgók, érlelődő búza veszi körül Der von Kürenberget. A környezet szépsége a lovag lelki érettségét fejezi ki, mely lehetővé
teszi, hogy a halál kapuján átlépve eljusson a valóságon túli
szellemi létbe. A táj a hiteles emberi élet erőfeszítésének lényegét és célját rajzolja meg: a lelki tökéletesedésen keresztül eljutni
a spirituális teljességig.
A film végén a következő két dátum áll: 1173-1999. Ha
visszagondolunk a főcím utáni ajánlásra ("Der von Kürenberg
lovag és költő emlékének, akit valaha ismertem"), akkor nyilvánvaló lesz a rendező, Szaladják István személyes érintettsége
is. Az alkotó itt saját spirituális élményéről vall, amihez eszköz a
lovag sorsa és a filmalkotás. A lovag verse a költészet eszközeivel fejezi ki a lelki tökéletesedés, a tiszta szellemi utáni vágyat,
Szaladják pedig a film vizuális expresszivitásával. Az Aranymadár
nem csupán egy múltbeli történet megidézése. hanem egy életforma életre hívása és történelmen túli érvényességének a bizonyítéka. Szaladják felfogásában így a film elsősorban útmutatás a spirituális felé. Ha ebből a szempontból nézzük a film végén
olvasható időpontokat, akkor ezek nem pusztán a lovag versének
születését és a film elkészülésenek az évét jelölik, hanem a spirituális lét elérésének örökérvényű lehetőségét hangsúlyozzák.
Páratlan formakultúrával és érzékenységgel megkomponált
mű az Aranymadár. Alkotója kivételes művészi és szellemi vértezetben áll elénk, amivel elhivatottságát tanúsítja a spirituális film
új ösvényeinek keresésében. S hogy ez a törekvése nem maradt
sikertelen, bizonyítja első nagyjátékfilmje, a Madárszabadító, felhő,
szél nagyszerüsége is.

Der von Kürenberg: Több mint egy éven által

Több mint egy éven által szép sólyommadárt
neveltem én, szelíd lett, ha hívtam, visszaszállt,
a szárnyait arannyal fontam be, tündökölt,
s akkor magasra lebbent, új ország várta, messze föld.
Újra láttam én most, átsuhant az égen,
a selymes lábzsinórt még lengeti szépen,
a szárnyain aranyszín csillogás remeg.
Uram, kik csókra vágynak, engedd, hogy egyesüljenek.
(Radnóti Miklós fordítása)
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Dante-paradoxon
Az emberélet útjának felén
nagy sötétlő erdő.
Meredek lejtő
visz a sűrű, kusza,
vad vadonba.
Ahogy a fák közé beérsz,
távolból tompa moraj,
az éjszaka rád zárja
döngő vasajtaját.
Feneketlen völgy ölén
rekedsz, mely mint a
pince, hideg és mély,
bús és borús a börtönéj,
ha minden fény
kihuny, zaj elhal.
Úgy érzed magad,
mint cellája mélyén a rab,
kinek csak a tenyérnyi égdarab
közepén világol
egyetlen utols6
tétova csillag, intő jel,
ismeretlen nyelven írt szöveg:
"Oldd meg rejtvényedetf"

Az életút felén rád borult
sötét: a lélek éjszakája.
Letöri minden vágyad.
Csak tél, és rengeteg erdő,
se híd, se forr6 betonút,
csak hegyorom, csak szurdok mély,
se ürmös bor, se szurokkéj,
a sötétség beló1ed kél,
hogy építsen föléd brutális
és irdatlan, negatív katedrálist.
Fekete fényt sugárzol,
mint éjszakára kitett jáspis,
lelked pulzálása rombol
és nem épít/nem szépít/
káromlásodtól megnyl1ik a föld,
a felszínre vérző láva dó1,
végigfolyik forró folyamban
mini elhagyott város kihalt utcáin,

359

s betemet mindent mi üresen ásít
és nincs menekvés, kitölt minden rést
az utols6, vakít6-vad vulkánkitörés.

*

Az emberélet útjának felén
nyl1ó sötét erdő a szerelem.
Elnyel, magába zár, vérző verem,
nincs átkelés az életed telén.
Nincs menekvés, örök remény
foglya vagy, míg pislákol
benned egy leheletnyi életláng,
örökké éget majd a vágy,
újból és újból magához láncol,
megbékly6zza büszke tudatodat,
mellette nem maradhatsz ártatlan,
amikor meztelen testedet váratlan
betemeti a vöröslő hajzuhatag.

A rengeteg erdő foglya vagy,
és soha többé nem lehetsz szabad.
Hallva könyörgő szavaid
rád küldi bibliai fenevadjait.
Először egy könnyűléptű Párduc
jő, szép foltos bőrétó1 csábulsz,
majd kitárt torkú szörnyű fő,
Oroszlán keresi a zsákmányát.
Az utolsóa sorban a vézna testű
Nőstényfarkas, ki mindent tűr,
mert céda vággyal terhes,
éhes és szerelmes, nyugtalan vad.
S hogy túléld mind e kalandokat,
nem nyz1ik más esélyed ott, majd
egy költőt küldd a költemény,
legyen ő az utolsó remény.

/
*"

De a sötét erdóoó1 még
így sem menekülhetsz.
Hiába szállsz poklok fenekére,
hagyod hogy hamvadjon
porrá a test, lelked cudar
cégére, nem lelheted fel soha
menekülő Beatricédet.
Míg meg nem fejted rejtvényed a sötét erdő magad vagy.
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GERÖCS PÉTER

1985-ben született Buda2004-tő1 a PTE fi2OO5-tŐI az ELTE
eszIétika--magyar szakos
hallgatója.

pesten.
lozófia,

Fő a
Nagyszerűen

leves

teljesítettem. Igen, ezt mondta Kerekdi elvtárs.
Kerekdi elvtárs pedig köztudomásúlag tévedhetetlen. Miközben szappanoztam a kezemet, odajött hozzám, meglapogatta a vállamat, a fülemhez hajolt, és a kis tisztálkodó tükörből
figyelve arcomat, azt suttogta: "Maga nagyon tehetséges, fiam.
Csak így tovább!" Igen, pontosan ezt mondta. Másnap beosztottak
Róka elvtárshoz. 6 volt akkoriban a szakma legjobbja. Nem volt
bemutatkozás, a kamrában ismerkedtünk össze.
Kémkedés, árulás és államellenes cselekedetek vádjával hoztak be egy idős papot. A villamos-kereszt már ott várt a szék
mögött. Leültették a papot (lehet, hogy bíboros volt, ezt nem tudom pontosan), levették róla a bilincset és otthagytak hármunkat: Róka elvtársat, engem és a papot.
Ugyan Kerekdi elvtárs egyszer már megdicsért, de azért az
mégsem ugyanaz. Most az ÁVH központi épületében voltunk
Ez más volt. Nem akartam leszerepeIni, ugyanakkor a görcsös
figyelmet is jó lett volna valami bravúros könnyedséggel elkendőzni. Izzadtam.
Róka elvtárs rám nézett. "Tudja-e, hogy odafönt nagyon dicsérik magát? Az egész vezérkar, még Kerekdi elvtárs is. Tehetségesnek titulálták Egyetért ezzel, fiam?" "Talán igen ... Róka
elvtárs. Megtisztelő, hogy ezt mondja." "Ne magázz engem, te
csibész" - nevetett. Aztán ránézett a papra, és biccentett a fejével, hogy forduljon el. Róka elvtárs fél fenékkel felült az asztalra; láthatóan igen jó kedvében volt. "Lacika, hozz egy kis konyakot!" - kiáltott ki Róka elvtárs. Azután megint rám nézett.
"Látom, izgulsz. Pedig semmi okod nincs rá." Szótlanságomat
kétkedésnek vehette. "Nézd fiam, amit mi csinálunk, ahhoz felszabadult, tiszta lélek kell. Béketűrés és nyugalom - mutatóujját felemelte, szavait elmélyítette -, a koncentrálás önfeledtsége.
Tudod te egyáltalán, hogy amit teszel, azt miért teszed?" A pap
megfordult. Két tenyerét súlyosan az asztallapnak nyomta, mintha felállni készülne. "Engedjék meg, hogy tegyek egy szerény
közbevetést." Róka elvtárs odalépett, és lekevert egy vastagon
mért, csattanós pofont a reverendnek "Igen, kérem - kezdtem
hirtelen támadt zavaromban -, tökéletesen tudom, mit miért teszek Ura vagyok a helyzetnek" "Súlyos hiba" - vágta rá mesterem. Elámultam. "Na de miért?" Róka elvtárs hangosan nevetett. "Csak nem azt akarod mondani, hogy pedagógiai célzattal
versz meg egy papot?" "Nem, Róka elvtárs, egyáltalán nem."
Ekkor érkezett meg a konyak, két pohárral. Róka elvtárs felhúzta a szemöldökét, s miközben töltött a pohárba, nagyot sóhajtott.
A kupak fémesen nyekergett az üvegen. "Nézd fiam, a mi szakNagyszerűen.
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mánkhoz kreativitás, intuíció és spontán cselekvés szükségeltetik. Nem mondták neked? Vagyis a létrehozás, az alkotás mindenek felett álló ereje. Az pedig nem innen jön" - bökött a
halántékomra. "Hát akkor honnan, Róka elvtárs?" "Ugyan, ne
légy gyerek, fiam, ne légy gyerek... " Koccintottunk. Ittunk. Róka
elvtárs háta mögött maradt egy kevés vérfolt a fehér csempén.
Nem tisztították meg rendesen. "Nézd fiam ... Péter elvtárs?"
Bólintottam. "Nézd, Péter elvtárs. Tökéletesen igazat adok neked
abban, hogy egy mesterembernek ismernie kell szakmája minden fortélyát, hogy jó mesterember váljék belőle. Ez igaz lehet
ránk is - mutatóujját megint a magasba emelte -, ám a mi
szakrnánk nem csak egy szakma... " Egyik lábamról a másikra
álltam. "Hogy hívjuk az életben azt, amikor a mesterember a
legegyszerubb, leganyagibb tevékenységének egy magasabb értelmet ad?" "Nem értem, Róka elvtárs" Róka elvtárs töltött még
a poharamba. A konyak minden melege egyetlen pontba gyűlt a
fülcimpámban, s ott égetett. Félni kezdtem, hogy nem állom ki a
próbát. Róka elvtárs összeráncolta szemöldökét: "Drága barátom, mondd meg nekem legjobb belátásod szerint: te, mint mesterember, milyen anyaggal dolgozol?" "Ha jól sejtem... hát. .. az
emberi testtel" "Nem, drága barátom, egyáltalán nem! - itt suttogni kezdett - az emberi lélekkel. A test az ennek csak a csatornája. Közvetlenül persze ez az, amit a kezedben tartasz, de csak
addig, amíg nem tökéletesítetted a praxisodat. Van egy pont, amitől fogva az emberi test már csak. .. hogy is mondjam... háttérdíszlete az előadásnak, amikor már rögtön a lelket veszed kézbe."
Megdöbbenve és leforrázva álltam a hideg csempéken. Róka
elvtárs kihúzta magát, bedobott egy újabb felest, és mélyen a
szemembe nézett; ekkorra szemei már égtek, mint a megszállottaknak. "Nos, fiam, akkor mik vagyunk mi?" A fülcimpám most
már egészen átforrósodott. Éreztem, sokkal gyorsabban kezdem
venni a levegőt, már-már kapkodtam utána. Az arcom mindvégig nyugodt maradt. "Félsz tőlem?" - hajolt közelebb Róka elvtárs. Felnevettem. "Te biztosan filozófus vagy, Róka elvtárs" "Te
meg hülye!" - ordította. - Mi művészek vagyunk, te idióta.
Próbáld az eszedbe vésni! Művészek vagyunk, értettem?" Miközben ordított, beleláttam szájának üregébe, láttam, ahogy az
apró nyálcseppek szélsebesen röpülnek a szemembe. A szeme és
a szája, a füle és az orra, mintha mind külön mozgott volna,
akár négy különálló, idegen test. Kívántam a haragját. Élveztem
a fülemben izzó forróságot. Vágyakoztam.
"Na, ezen gondolkozz - mondta, majd a paphoz fordult, aki
időközben már visszarnászott a székre - , te meg, ócska vén
szatír, valamit mondtál az elóbb. Csak azt ne hidd, hogy szónokolhatsz, mint a szószéken, ahol te, meg a magadfajta szemét
nácik pofázhattok a szegényeknek, hátha isten neve elég jó propagandát csinál az alamizsnagyűjtéshez. Így van, mi? A szegé-
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nyek a legjobb piac, mi?" A pap lehajtott fejjel hallgatott. Ekkor
következett az, amitől mindvégig rettegtem. Róka elvtárs rám
nézett, és biccentett egyet a pap felé. Rettenetes félelmemnél
csak a Róka elvtárs szavai okozta kéj volt nagyobb, így ez végül
mégiscsak fölébe kerekedhetett annak. Odaléptem a paphoz, s
hasonlóképpen, ahogy az imént Róka elvtárs, fél fenékkel ráültem az asztallapra. Odahajoltam a pap füléhez, és a következő
ket mondtam: "Tudom, hogy mire gondolsz. Tudom, hogy az istened színe előtt esdekelsz egy kis lelkierőért. Tudom, hogy
erkölcsi följebbvalóságod pózában tetszelegsz, miközben aljas és
gyenge lélek vagy. Tudom, hogy férfiakról ábrándozol. Hogy erkölcsi igazságokban hiszel, s hogy ezeket a saját birtokodban érzed. Istennek hiszed magad... De most megmutatom neked, ki a
te igazi istened! - tarkómon egészen pontosan éreztem mesterem figyelmét; mámorban fürödtem, és ettől felordítottam. Nézz rám!" A pap ijedtében felkapta a fejét, de rögtön vissza is
hajtotta; talán a szégyentől. Mintha valami olyasmit kezdett volna motyogni, hogy "te nem vagy sem nekem, sem senkinek... ",
ám ekkor a hátam mögött Róka elvtárs egészen éles hangon tapsolni kezdett: "Bravó kolléga, bravó! Nos hát erról beszélek én,
amikor azt mondom, művészet! - és nevetett. - A test csak
utána következik."
Egy ideig vártunk. "Na, mi ez a színházi hatásszünet, Péter
elvtárs?" Folytattam volna, de elakadtam. Úgy éreztem, előbbi
sikerem megengedi, hogy egy kis szünetet kérjek, s jelezzem
mesteremnek: egyelőre ennyi. Róka elvtárs nem neheztelt, élvezte saját praxisát. Miközben én hátra léptem, ő előre tántorodott.
Mozgásán látszott: részeg, azonban a szavai annál erélyesebben
és annál tisztábban hatottak: ettől sokkal félelmetesebbnek tűnt,
mint eddig.
Tenyerében fölemelte a pap állát, felém fordította, majd maga
is felém fordult: "Mi nem világos, Péter elvtárs? Nem kell ám
bonyolult dolgokra gondolni, csakis a legegyszerűbbekre. Nézz
a szeme közé. Ez egy felbujtó. Egy provokátor. Egy lázongó.
Egyetemistákat bízott meg azzal, hogy angol, német meg mindenféle nyelvű cikket írjanak külföldi sajtóknak a magyar állam,
így mondták: országos rablógyilkosságáról. Mindezt isten nevében. Nagyon kényelmetlen lesz, de most a saját bérenceit kell elárulnia ... tehát, Péter elvtárs, mi a teendő?" Odaléptem a paphoz, és felemeltem az öklömet. Róka elvtárs lecsitított. "Nono
fiam. A tyúk gyengébb, mint az ember, de ahhoz, hogy az ember megegye a tyúkot, előbb meg kell főznie. Máskülönben a
torkán akadhat. Hát tessék megfőzni!"
"Lacika, hozd be a palackot! - kiáltott ki Róka, aztán újra felém fordult, büszkén mosolyogva. - Most fiam, megmutatom
neked, hogy micsoda zseni a Róka elvtárs."
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Kinyílt az ajtó, és begörgött mögüle egy pb-palack. A törpe
Lacika kék egyenruhában, lábait szélesen eltartva totyogott utána. "A többit is!" Lacika kiment, nyitva hagyva az ajtót. Mielőtt
visszajött, Róka elvtárs odafordult a paphoz, és kíméletlen figyelmességgel a következőt kérdezte: "Éhes, fiam?" A pap nem
válaszolt, nem nézett rá. Róka elvtárs folytatta. "Hát ha most
nem is éhes, elóbb-utóbb az lesz. Sokáig leszünk mi itt" mondta, és megint nevetett. Behozták a rezsót. Közben az jutott
eszembe, hogy ha Róka elvtárs ennyire lassan kezdi, akkor 1:
valóban hatalmas rutinja lehet akivárásban, 2: igaz lehet, hogy
nagyon hosszan leszünk ma itt. Ettől én magam is megéheztem.
Eszembe jutott, hogy odakint verőfényes nyári reggel van; a falakon túl madarak csivitelnek. Az egyenruhás ember az utolsó
fordulóval behozott egy zsákot, amire rá volt írva, hogy Rókának.
Az ajtó becsukódott.
"Akkor most ülj le, fiam ... és nézd, hogy készül a krumplileves." Elővett egy pici, nagyon éles kést, és belevágta az asztalba.
A pap felnézett. Róka megfordult, kinyitotta a zsák száját, kivett
belőle néhány hagymát meg krumplit, és letette az asztalra. "Pucold meg mindet, és vágd fel apró darabokra!" Megfigyeltem,
hogy miközben beszél, az arca mindvégig kifejezéstelen, ám
amikor befejezi, hirtelen - és a megfigyelésem ellenére is: mindig váratlanul - elmosolyodik, ilyenkor néha még a fejét is oldalra dönti. A kés dolgozni kezdett. Róka elvtárs ezalatt rákötötte a rezsót a gázpalackra, elővett egy flakon vizet, egy flakon
tejet, egy flakon olajat, egy kis zellert meg fűszereket. A zellert
odadobta a papnak, a többit a földre tette. "Ezt is!" A pap felnézett, szemében a szánalom és a szeretet tört fénye ködlött. Mozdulatai nyugodtak voltak. "Gyorsabban! - Csapott az asztalra
mesterem. - Gyorsabban, ha nem akarsz ebben a pincében
megrohadni!"
Fel nem foghattam, mire megy ki a játék. Nem értettem mesferem szándékát, ugyanakkor mérhetetlenül szórakoztatott a dolog.
A pap kezei szaporán dolgoztak. Légzése nyugodt volt, tekintete tiszta. Róka, miközben olajat öntött a melegedő fazékba, sóhajtott egy nagyot, minta csak saját idegeit nyugtatná, aztán beszélni kezdett hosszan, folyékonyan: ,,1949. március IS-én
Sólymos Levente atya röpiratot fogalmaz meg, melyben a leendőbeli értelmiséget, ez esetben a bölcsészkar hallgatóit arra buzdítja, hogy vigyék hírül a nagyvilágba, hazánkban miként égetik
ki azok nyelvét, akik szájukat kinyitják, a karhatalom miként
fojtja vérbe a hazafi polgárok létükért való harcát, miként számolják fel a sajtószabadságot, és tiporják lábbal az ember legelemibb jogait a Szovjetunió reánk boruló mélysőtét gyászleple
alatt." Róka elvtárs ekkor hátrafordult, mintha magának készülne válaszolni. "Ha jól tudom, 4.000 példányban sokszorosították
a röpiratot, és ministránsai szigorú titoktartás mellett szetosztot-
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ták az egyetemisták között. Íme!" Mint egy bűvész, előhúzott a
egy tenyérnyi papírt - voálá! - és magasra emelve
mutatta mindkét oldalát. A pap felnézett a papírra. "Dolgozz, te
fasiszta!" Egy pillanatra bedugult a fülem, csak a mesterem hirtelen vörösre színeződött nyakát és fejét láttam, ahogy odakap
az atya füléhez. Róka arcszíne visszaváltozott, és a legtermészetesebb tónusán folytatta. "A fonákjára tollal azt írták, hogy, idézem: fordítsátok le, és juttassátok el külföldre. Ti vagytok a nemzet
utols6 reménysége!" Odafordult hozzám. "Drága barátom, mit
szólsz ehhez az ügyhöz? Ó, egek, majdnem elfelejtettem: 1.000
példány eltűnt a parókiáról. Ezt a példányt már egy bö1csészhallgatónál találtuk meg." A hagyma láthatólag elkészült. Róka
elvtárs az asztal elé tartotta a fazekat, és belesöpörte a hagymadarabokat. Néztem, ahogy az a rengeteg apró csillanás válogatás
nélkül belehull a fazékba. "Azt az öt krumplit úgy hámozd meg,
és úgy vágd fel, hogy mire a hagyma elkészül, beletehessem!" A
kés az asztalra esett. "Ezt nem teheti... " - válaszolta a reverend. Róka elvtárs abban a pillanatban ott termett, és akkora
csattanós pofont mért az atya arcára, mintha egy revolver sülne
el. Az atya kiesett a székből, és elterült a földön. "Nem bírom
ezt az akadékoskodást! - Bődült el újra. - Fogy az időd ... "
Ránéztem az órámra: dél volt. Izzadtam. A krumpli végül elkészült, Róka elvtárs azt is beleszórta a fazékba, aztán vizet és tejet öntött rá. Ezután feltekerte a rezsót; a lángnyelvek kibújtak a
lyukakból, és nyaldosni kezdték a zománcot. Hamarosan a zeller
is belekerült a fazékba, aztán só meg bors.
"Az egyházi szervezetekben nem mindenkinek a neve van
feljegyezve. A ministránsokról például soha, semmilyen akta
nem készül. Okos ... kellőképpen okos gondolat. Persze legalább
ennyire aljas is. A mi kezünkben viszont itt van az atya töke. Mi
megszorítjuk, és ő elmondja nekünk, hogy kik voltak még beszervezve... nemcsak a ministránsok neveit, hanem mindenkiét."
Miközben beszélt, a tűzhelytől lassan átfordult a paphoz, lehajolt hozzá, egészen a füléhez, és abba suttogta, lehelte bele az
utolsó szavakat: "A bö1csészkart bezárattuk. Nyomozás folyik az
ügyben. Aki nem beszél, azt ide hozzák be."
Mondanom sem kell, szinte megbabonázva figyeltem mesterem egészen tökéletes, és valóban: könnyed, szinte légies elő
zsebéből

adó-művészetét.

"Nocsak, forr a víz, mégsem akar főni a krumpli. Na és miért
nem? Talán mert egy-két izgága darab kibújik a víz alól. Öntsünk rá még egy keveset. Aztán a még mindig kimeredő részeket taszigáljuk vissza a levesbe... erre találták ki a fakanalat!" mondta Róka elvtárs, és fakanalát kétszer vidáman megsuhogtatta a levegóben. - Finom lesz. Sztálin elvtárs kedvenc fogása
volt a krumpli leves." "Róka elvtárs, miért főzünk krumplilevest?" - kérdeztem. "Hogy ne legyünk éhesek, drága fiam."
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Már egy órája forrt a leves. A karórám hangosan ketyegett.
Egy ideje csöndben ültünk, és vártunk, aztán Róka elvtárs felállt
mellölem, sóhajtott egyet, majd hátrament a pince végébe, és lehajolt egy pár bőrkesztyűért. Felemelte a villamos-keresztet, aminek az alja valamiféle különös, fekete anyagból volt kiképezve,
és ennek a végéből egy hosszú vezeték futott a falba. Mellette
kapcsoló. Róka elvtárs megnyomta. Odament a kereszttel az
atyához. "Most pedig beszélni fogsz. Eleget vártunk már... hogy
rohadnál meg!" Hosszan meredtünk a felszegett fejű, néma papra, aztán Róka váratlanul felordított "Mondj neveket, neveket, te
náci féreg, neveket!" "Azt tesz velem, amit akar... de az Atyaúristenre esküszöm, hogy soha nem árulom el testvéreimet.'" Mesterem felnevetett. "Ostoba szemét náci vagy. Egy büszke féreg.
Nem tudod te még, mi az a fájdalom." Most az atya nézett fölényesen. "Tudom." Mesterem odatartotta a keresztet az atya arcához. "Csókold meg, ha csakugyan az istenednek tartod!"
Az áramütés nagyon nagy lehetett. Az atya teste összerandult, megfeszült, a szék kishíján felborult vele; húsából kimeredő inakkal, szétfeszített szájjal, lezárt szemekkel, összegömbölyödő testtel (mintha éppen összeroppanni készülne), hosszú
pillanatokig remegett. Aztán lassan magához tért. Láttam, hogy
mesterem is erősen koncentrál, izzad. Újra odatartotta a feszületet. "Még egyszer!" - kiáltotta. A látvány most kellemetlenebb
volt: az atya teste ugyanúgy megfeszült, mint az előbb, de most
nem összegömbölyödött, hanem kezeit szétvetette, a melle feltárulkozott. Minderről megpróbáltam nem tudomást venni, de aztán megcsapott valami különös, égett szag. Az atya egy ideig
nem kapott levegőt: ezúttal nehezebben tért magához. Amikor
lenéztem, láttam, hogya két térdem erősen remeg.
Körülbelül az ötödik áramütés után mesterem hátrafordult:
"Átveszed? Nekem figyelnem kell a levesre." A jelentésemre
gondoltam, a karrieremre, nem lehetett nemet mondani, és már
nyújtotta is a keresztet. "Vigyázz vele... - nevetett -, hiánycikk!" A villamos-keresztnek igen nagy súlya volt, két kézzel
kellett fogni. Egy nagy, ormótlan vasdarab. "Bökje ki végre azokat a neveket" - kérleltem, és amikor láttam, hogy hiába, odanyomtam a vasat az archoz, nem is annyira a nevek miatt, hanem magam miatt, hogy levizsgázzam. Hatalom volt a
keresztben, a két kezemben tartottam.
Már vagy harmadjára nyomtam a keresztet az atya szájához,
amikor mesterem hátra ment, és lekapcsolta a vezérlót. "Elég
volt! Most ebédeljük, aztán folytatjuk."
Délután három volt, a krumpli még mindig forrt, vagyis inkább bugyogott, mint valami nehéz massza. Két csajkába már ki
volt merve az étel. Jó volt az illata, s amint megláttam, megéheztem. "Jó étvágyat!" - mondta Róka elvtárs, aztán a zsákból
elővett két szelet kenyeret, és az egyiket felém nyújtotta. "Egyé-
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tek, mert ez az én testem" - kacagta. A pap felhördült, és egyenesen Róka szeme közé meredt. Róka erre teli szájjal elröhögte
magát. Miközben fújtam a forró levest, Róka elvtárs nem tudta
abbahagyni a röhögést, és mindenféléket beszélt: "Képzeld csak,
papikám, én is keresztény vagyok... ez vicces, nem? Ez marha
jó... ez marha jó!"
Mesterem nem annyira fújta, inkább szürcsölte a forró levest.
Ezt legtöbbször nem esik jól hallgatni, de Róka elvtárs esetében
- ezt megfigyeltem magamon - minden csodálatosnak tűnt. A
bonyolult dolog egyszerűvé vált, a lehetetlen lehetségessé, a valószerűtlen valószerűvé és a kínos vagy kellemetlen természetessé. Örültem neki, hogy mesterem szürcsölve eszi a levest, mindjárt apám jutott az eszembe.
Miután megettük, mesterem közölte velem, még mindig nagyon kedélyesen, hogy "barátunk már két napja éhezik, most ő
is kap egy keveset".
Arra gondoltam, Róka elvtárs milyen előrelátó, hogy a kamrában főzi meg az ételt, ha már egyszer egész álló napra be van
oda zárva, és mennyivel barátságosabb most az atyával.
Elzárta a palackot és a kondért az asztalra dobta. "Gyere fiam,
segíts!" Egyik kezével a pap állát fogta, a másikkal a kanalat. A
pap beleköpött a levesbe. Akkor nekem kellett lefognom, hogy
Róka elvtárs kipeckelhesse a száját, béklyóba szoríthassa a kezeit.
A leves, ami máskülönben olyan volt, mint egy nagyon sűrű tapétaragasztó, még mindig bugyogott, noha a tűzről már levettük.
Teljes erővel tartottam a pap homlokát és a kipeckelt állkapcsát, Róka elvtárs pedig jó adagot merített a levesből, és a vergődő pap szájához emelte a kanalat. "Ha eszedbe jutottak a nevek, pislogj kettőt." Várt egy másodpercet, aztán önteni kezdte a
100 fokos masszát bele a pap torkába. A pap ordított, gurgulázott. Róka feljajdult: "Ajjajjaj, ez bizony undorítóan fájhatott ...
még két-három nyelet, és többé nem szólalsz meg, aztán még
kettő, és jön a belső vérzés... " Merített a kanállal. Emelt. Öntött.
Az atya most még elviselhetetlenebbül őrjöngött, az ordítás ekkor már szinte a gyomrából jött. Szemeivel meredten bámulta a
fazekat. Róka merített. Emelt. Öntött. A pap hangja el-elcsuklott.
Néhány pillanatra azt hittem, meghalt, vagyelájult, de nem. Aztán már nem ordított, csak a tüdeje sípolt, és a szemei még jobban elkerekedtek. Róka merített. Emelt. A pap kettőt pislogott.
"A francba! Megint elment feleslegesen egy napom!" Elengedtem a pap fejét. Róka előrántott papírt és ceruzát. A pap egy
ideig véreset köpködött. Sípolt, nyüszített. Körmeivel az asztalt
kaparta.
Percekkel később ott voltak a nevek a papíron. Róka egyszerre nagyon nyájas lett vele; plébános úrnak, meg a ház vendégének hívta. "Lacika, takarítás!" - kiáltotta ki a nyitott ajtón. Este
6 óra volt.
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Miközben szappanoztuk a kezünket, odajött hozzánk Kerekdi
elvtárs, és kérdezte, hogy milyen az új kollega. Róka elégedetten
rám nézett, aztán odahajolt Kerekdi elvtárshoz, és valamit a fülébe súgott, de közben a tükörből engem fürkészett. "No és maga, fiam, hogy vélekedik Róka elvtársról?" "Róka elvtársnál
nincs nagyobb művész a földön" - jelentettem ki tisztán, világosan, ünnepélyesen. Nevettek. "Hogyhogy?" - kérdezte Kerekdi elvtárs. "Kiskoromban, kérem, mindig utáltam a krumplilevest, ám Róka elvtárs ma megszerettette velem." "Úgy érted,
megetetett?" - kacagta. "Úgy, Kerekdi elvtárs" - mondtam, s
mind a hárman jóízűen nevettünk.

Idős
DOBAI PÉTER

asszony,

virággal
Mária édesanyjáról készült fényképfelvétel,
Máriaremetén A. D. 2006 őszén
Elvirágzott, önmagát61 messzi női arc hajol nyfl6, friss csokor
fölé. Elbúcsúz6 arcában, mintha külön búcsúzna el egy mosoly,
el, végleg el a kezében tartott pár szál hervadatlan virágt61...
hiszen régen, nagyon régen, első életében ő is szál virág volt.
Deli táncokt61, első szerelmektől, kioltott tavaszsugarakt6l,
íme, most egyszerre, igen, intés nélkül is, eltávolodni, távozni kell.
S lett élete ugyan mivé? Lett szülőanya, ősz, nagyon ősz, elsodort sors,
felejtő és feledett élet, nem sejthetem én rejtélyét annak,
hogy pár szál virág a múláshoz mégis mi-mindent adhat,
talán többet, sokkal többet, mint az egész világot őriző emlékezet!
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Máriaremete
kegytemplomának
kertjében álló
Szűzanya szobránál
Feleségem, Máté Mária Édesanyjának ajánlom, aki
egy leélt, eltűnt világban, Szamosszegen.
s aki most a Lékai Szeretetotthonban lakik, immár
álom-élettel, elsüllyedő emlékezéssel, ám az is jövendőt rejt,
habár ismeretlent, minden emberi tervek hosszú, sz6tlan szüneiéi.
1915-ben

szűletett,

Anno Domini 2008. február. 17. vasárnap

A négyalakos szoborcsoport vésett felirata:
"Örök dicsőséged Szent István királyunk,
Hogy Máriának ajánlottad országunk,
Ezért jó Szűzanyánk kegyességgel telve,
A Szervitákat hazánkba vezérelte!"

Szál levél se az ágakon: tört, téli fák,
feledték ifjúságuk sok tavaszvirágát, tengernyarát!
Istengyermekét karján tartó Mária
vezérlő, sudár fényalakja - magas fellegkinyz1ás! sugaras-szép, messzeségekből közelítő arca
alatt eltörpül a térdeplő, kardos, koronás,
jogaras, országalmás királyaiak...
Árnye'kként rogy le a Szent Nőiség lábaihoz
a tiarás, faragott pásztorbotos, ájulásig alázatos,
együgyű főpap ... Csak Mária ragyog,
csak O, a gyermekével ugyanegy Szűzanya,
szobrának látszik élő mosolya, bátor mozdulata,
egyszerre földi és égi lépése közénk, akik hiába
hullunk le előtte töredelmes könyör$ésbe esve,
a Fiú dönt majd, ő lészen életünk Itélete
a harsonás hajnalon, vajon kinek lesz s lesz-e:
arca, neve, társa, örömujjongása túl halálon,
túl minden megélt olcsó világokon,
szavak nélkül maradt hazugságokon,
ama félt Feliárnadásonl
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délelőttjén -

- -

MOHÁS L1VIA

A szerzö író és pszichológus. Részlet Prokopios címü, készülö regényéböl.

Prokopios
A Prokopiosról készülő regény voltaképp folytatása lesz a Theodora
(Magvető Kiadó, 1995) és a [usztinianusz (Pont Kiadó, 2000) círnű
könyveimnek.
A történetíró Prokopios az 5. század végén született a palesztinai Caesareában, a római birodalomban, a provincia székhelyén.
Áldott lehet arrafelé a szellem, mert Órigenész és Euszébiosz is itt
működ tek, és nagyszerű könyvtárat hoztak létre. Prokopios az
ügyvédi pályát választotta, és 527-ben a híres Belizár hadvezér jogi
tanácsadója és titkára lett. Követte a hadvezért a perzsák és a vandálok ellen viselt háborúkba, 541 táján visszatért Konstantinápolyba és írja tizenhárom esztendőn át a De bellis-t vagyis a perzsa, a
vandál és az osztrogót hadjáratokról szóló művét. Ez az ember a
legnagyobb görög történetírókon nevelkedett, maga is görögül ír és
a szemtanú alaposságával, jó stílussal rögzíti az eseményeket.
Merészsége hatalmas, de közben óvatos, mert kegyetlenül bírálja írásainak egy részében (persze titokban) Jusztinianusz császárt és Theodora császárnőt, oly meghökkentő gyűlölettel beszél
róluk még Belizárról is, hogy amikor a hatalom embereiről szól,
akkor kételkedni kezdünk tárgyilagosságában. Hatalmas képességű volt a császári pár, az ortodox egyház mindkettőjüket szentként tiszteli. Prokopios írásai között az Anecdota, más néven Arcana
historia titkosak voltak. Valamiképp Prokopios megúszta a büntetést, noha szatrikus támadásait kortársai közül is többen olvashatták. Nem csupán a hatalom embereit bírálja az Anecdota-ban, hanem hevesen kikel az egyházi és az állami intézmények ellen is.
Művei között ez a legnépszerűbb, ami jelentheti mellesleg azt is,
hogy még a szellemet tisztelő, olvasni szerető emberek is kedvelik
a gyilkos és vad pletykálkodást. Az epés írás 559-ig mesél Bizáncról, de előtte még megírja a De aedificiis-t, valószínűleg a császár
parancsára. Ebben a jusztinianuszi építkezésekről számol be.

A Capitolium

lépcsőjén

ülök

Tudom, nem szabad még csak beszélnem sem a reinkarnációról, a
császár kidolgoztatja a kiátkozó írást, és pokolra vagyunk szánva
mind, akik hiszünk az újjászületésben. Itt, titokban megvallhatom,
én hiszek. Ám nem pontosan úgy, ahogyan némelyek, miszerint
fába, fűbe, kígyóba, farkasba, elefántba és rezeda bokorba is beleszülethetne az ember, nem, ezt nem hiszem, de azt igen, hogy valamilyen ember képében újfent megjelenünk és azt a munkát végezzük tovább, amit itt nem bírtunk befejezni.
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Abban is másképp hiszek, mint a legtöbben, hogy nem pusztán múltunk szerepkörét, félelmeit, tetteit érezhetjük át, ahogyan
magam félelem érzései előhozzák belső látásomban a vastaghátú
mártír férfit, amint az amfiteátrumi oroszlán a hátára ugrik, én
meg valami rács mögött várakozom a soromra és rettegek, hanem előre az idő csatornájába olykor bele lehet nézni. Az én legtitkosabb és számomra legérdekesebb élményeim nem a hadjáratok, nem ezekhez a roppant erőteljes eseményeihez kötődnek,
hanem sajátosan halk élmények. Csendesek, többnyire teljesen
hangtalanok, ha mégis van valami hang bennük, ritkábban beszéd, gyakrabban olyan zörejek, amiket soha életemben még nem
hallottam. És ami a legkülönösebb: a jövő területére mutatnak.
Nem mondanám, hogy ezek álmok. Mert nem alszom közben,
csak ernyedten fülelek, olykor képeket, jeleneteket, mozgást látok,
de elmosódottan, csak úgy mintha átlátszó, ám sűrű függönyök
mögött lenne, ami lesz. Mondhatnám éber álmoknak ezeket, amiket szerfölött élvezek, mivel sok dolog hihetetlenül más, mint
amit magam körül láttam valaha. Gondolkodom éber álmaimban,
és másféle gondolataim vannak, mint itt Bizáncban, éberen.
Legutóbb, tegnapelőtt vadul fújt a szél és a Capitolium lépcsőjén
ültem nem a valóságban, hanem ebben az éber álmodozásomban.
Lebegő boldogság töltött el a gondolatra, hogy közelembe van
Marcus Aurelius lovas szobra, ő az igazi hős, képtelen voltan felfogni, miképp történhetett meg, hogy a csodálatos régi rómaiakat,
mint ő is volt, elsöpörték. Néztem a csöndben a Capitoliumot,
csodálkoztam, hogy romos lett, megsimítottam a márványt és a
köveket, a márvány fehérsége egyszer csak beterítődött fekete ruhás alakokkal, szerzetesekkel. Hogyan is van ez? Itt, Bizáncban
éber életem során a legnagyobb tisztesség kétféle férfit övez,
egyik a kocsihajtó, az erős, a rettenthetetlen, aki úgy összetöri
magát, ha rosszul veszik lovai a kanyart, hogy nyomorék marad,
a másik nagy tisztesség aszkéta szerzetesnek lenni. No és itt? Ebben az előre álmodott világban, a Capitolium lépcsőin ugyancsak
szerzetesek sürögnek, ők azok, aki legyőzték Marcus Auréliust,
hogy úgy mondjam, a művelt pogányságot győzték le a barbárok
kereszténységével, ahogy itt ülök a lépcsőn, tudom, nem Prokopios vagyok, itt más a nevem, talán Edward, amire büszke vagyok, és csak abban hasonlítok bizánci prokopioszságomhoz,
hogy toll van a kezemben. És az a belső késztetés, mi több kényszer is nagyon hasonlít bennünket egymáshoz, hogy úgy érzem,
írnom kell, kötelező, ezt mérték rám az égiek és ez a kényszer a
végtelen egyik változata, a végtelené, ami, amikor mélyen tudottá
vált bennem, akkor szűnt meg a félelmem és minden szorongásom. Többféle dolog kell minden jelentős fordulathoz, a belső
szorongásaim megszűnése igazi fordulat az én életemben, és ahogyan mondtam már, a fordulat egyik előremozdítója, hogy megvilágosodott bennem: őseim amfiteátrumbeli kivégzésének félelmét
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örököltem volt, de ez már, hála Konstantinnak, engem nem fenyegethet, az ősöktó1 öröklött szorongáson akkor egyszeriben át
tudtam lépni. Egyszeruen azt kellett tennem, hogy amikor megjelent ez a fajta félsz, akkor élénken tudattam magammal, egyszer,
tízszer, százszor, hogy ez az érzés a nagyhátú mártír félelme, akire ráugrott a kiéheztetett oroszlán, mikor még üldözöttek voltunk
és nem a magamé. A fordulat másik előmozdítója, ezt is emlegettem már, amikor a másik megvilágosodás bekövetkezett, az, hogy
végtelen vagy, ha akarod. Én aztán akarom, átmegyek ugyan
egyik létbó1 a másikba, de ez csupán ahhoz hasonlít, mint amikor
a nagy fürdöházakban egyik mozaikos teremből a másikba lépünk, mert ott más a víz, a lég, a pezsgés és a vendégsereg. Tudom a harmadik mozgató rugóját is a szorongásaim elpárolgásának. Theodorához kötődik, egyszer majd leírom azt is, de még
nem látom tisztán, még itt a Capitolium márvány lépcsőjén üldögélve sok száz év távlatából sem látom tisztán.
Edwardi lényemben az a különös, hogy heveny ellenszenvet
érzek a katolikus egyház iránt. Ez az érzés teljesen lehetetlen,
botrányos és elképzelhetetlen a prokopioszi magamnak. Edward
úgy tartja, a kereszténység a felelős azért, hogy elbukott az ősi
Róma. Es dühös a kereszténységre, noha jól tudja, hiszen okos,
talán okosabb, mint Prokopios, hogy az ősi Róma hanyatlása a
mértéket nem ismerő nagyság természetes és elkerülhetetlen következménye, az eszement jólétben benne rejlik a romlás esirája.
a gigászi építmények őnőn súlyuk alatt omlanak össze, beroskadnak, szétesnek, és az én edwardi lényem ott a Capitolium
kövein bámészkodva elhatározta, megírom a barbárság és a keresztény vallás együttes diadalát, nekem ez keserves diadal,
mert a bűnös, bukott és romlott Rómát jobban szeretem.
Prokopioszi lényem mély hódolattal szereti a katolicizmust, azóta meg különösképp magaménak érzem, mióta megérettem belő
le, belőle szívtam magamba, hogy nem vagyok véges teremtmény.
Amoda tarozom, a végtelenbe, ami még nem látható, legfeljebb tükör által homályosan, világérzés ez és felszívta a gyerekkoromtól
mardosó szorongásaimat, úgy olvadnak el benne neve nincs félelmeim, akár egy marék só az óceánban. Miközben ez így van,
edwardi lelkem prüszköl a katolicizmus ellen. De kacérkodik .
vele, szeretne oda tartozni és nem is, az önkéntes mártírokat ki
nem állhatja, a pogány racionalizmus híve, gúnyolja a szokásainkat, egyszeruen babonáknak nevezi, amibe én belereszketek.
Ma egész nap ki nem megy fejemből az Igazgyöngyökkel Roskadozó Ajándékkosár, a gyűlölt és imádott. Amikor császárnői ornátusban először megláttam, azt hiszem halála előtt tizenöt évvel
lehetett, Karthágót indultunk legyőzni. A hajónk hada kifutni készült az Aranyszarv öbölből. Ott ült hatalmasan felékszerezve
Upravda, azaz akkor már Jusztinianusz mellett a parton. A Stella
Maris dallama harsogott. Akkor, ott az Aranyszerv öbölben és ma
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reggel megint belém nyílalt az a rohadt érzés! A mulasztásé. Ma
reggel óta többször. Vízbe kellene ölnöm magamat ezért a képzelődő vágyért, a szégyen mar, akár a róka, amiért ilyenek jutnak
eszembe. Pedig már vén vagyok. Már nincs bennem testi vágy,
mégis megvan az a düh, amit a mulasztásom miatt érzek és még
ennél is nagyobb szégyen, hogy egyáltalán eszembe jut: miért is
nem álltam oda a medveápoló hajlékához a sorba, hogy belekóstoljak Theodorába én is, mint a többiek. Nagyon fiatal volt még ő is,
én is, akkor még lett volna alkalmam megtapintani, de csak meszszirő1 mertem nézni a medveápoló hajlékának bejáratát, ahol ez nő
is lakott. Ki-be járkáltak a férfiak. A pletykák szerint az erősebb
vagy gazdagabb gavallér egyszeruen kirángatta Theodora ágyából
a gyengébbet vagy szegényebbet, és maga foglalt ott helyet.
Azon csak nevetni tudok, hogy eljutott a fülembe, azt mondta
rám egyszer: kecskefejű vagyok. Még hogy kecskefejű! Valami
gyűlésen a jogászok között álltam, állítólag megkérdezte Antóniát, melyik az a Prokopios, Antónia megmutatott, erre elnevette
magát az Ajándékkosár, és azt mondta "az a kecskefejű?" majd
elfordult. Állítólag vendégségben néha olyan pletykákat mesélt,
amiket alig ismert pletykák voltak, de az én titkos irataimban
már szerepeltek, gyanítottam, hogy kémei beleolvasnak titkolt írásaimba, elviszik neki a csípős híreket. Azt kell hinnem, kedvelt
engem és az írásaimat, máskülönben könnyedén elemészthetett
volna. Ámbár a felségsértést ritkán torolják meg Bizáncban. Ez
szinte érthetetlen. Itt, ahol oly könnyen és elrettentő módon büntetnek, kézfejet levágnak, börtönbe vetnek és számkivetésbe zavarnak, ám a kocsmákban vagy egyebütt nyugodtan gyalázhatod
a magas méltóságokat, jókat röhögünk, kutya nem törődik a szövegpel, nem bántanak érte.
En, vén hülye kecskefejű jogász! Később azt is mondta egy ízben, hogy annak a Belizár mellett layító írnoknak olyan lett a feje,
akár a szárított füge. No tessék! En lennék a szárított fügefejű
ügyvéd. Valamelyik hadjáratból tértünk akkoriban vissza, ahol
nagy meleget és gyötrődést éltünk át, valóban kissé összeaszalódtam. Kérem az eget, hogy meg ne zavarodjak, mert ez a szárított
fügefej és kivált az a kifejezés, hogy szárított fügefejű ügyvéd bizony, bizony az én jövőbe pillantó képességem terméke, a másik,
a későbbi énem új megjelenése. Az egyik jövőbeni magamat már
említettem, Gibbonnak hívják, akár bizonyos fajta majmot, ő is én
vagyok, pontosan: majd leszek. És a római Capitolium lépcsői
ücsörögve, bámészkodva belém hasít majd, akár a villám, hogy
ezt a csodálatos pogány Rómát, a régit, amit a kereszténység behabzsolt, meg kell írnom, ennek pusztulását, fényes halódását le
kell jegyeznem, meg kell örökítenem, az a dolgom, nem más, így
hiszem majd akkor és teljesen igazam lesz ebben. Én a prokopioszi formációmban még szemtől szemben látom a pogány rómaiság behabzsolását, hallom a himnuszokat, lelkem mélyéig hiszem,
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hogy ezeknek a himnuszoknak ki kell űzniük valamit, amit csak
a zene meg a kóruséneklés tud megtisztogatni a létbó1. Gibbon, a
majom-nevű nem hisz már ezeknek a kórusoknak, ő a pogány rómait siratja, illetve siratni fogom akkor magam is.
Nos, és ez a második jövőbeni magam, ez a szárított fügefejű
ügyvéd. Tisztára karaktervándorlás, úgy is mondhatom, lélekvándorlás, de mégis csinosabb és veszélytelenebb a karaktervándorlást mondani, tehát ezt a fügefejűség elnevezést a császárnő
már megelőlegezte nekem az ókorban. Ahol majd megszületik,
megszületek, az még homályosabb, mint a gibboni Edward világa. Messzebb van az időben, talán ezért. Éber álmodozásaimban,
ahol ez a második Edward énem él, arrafelé az utakon nagy
fémdobozok mozognak, egy vagy több ember ül a fémdobozban, lovas fogatokat csak elvétve látok, hanem a nagy férndobozok szaporodnak, gyorsulnak, van közöttük piros, fekete, kék,
zöld, fehér, az utak olyanok akár az óriás szalagok, tekerednek,
kunkorodnak a rónákon át, egymás fölött és egymás alatt átfutnak, a dobozok meg csak mennek, mennek, mennek, a hangjuk
minden zeneiséget nélkülöz, inkább ronda és kellemetlen, a szaguk, amit eregetnek kifejezettel undok.
Ma azzal töltöttem Isten csodálatos napját, hogy Szent Benedek
írásait olvasgattarn, böngészgettem, elmélkedésem tárgyának és
szellemem csiszolásának használva azokat. Azt mondja Benedek,
hogy a szerzeteseknek négy fajtája van. Első a cenobitáké, úgy látom, igen tiszteli ezeket, monostorban laknak, apát és a rendszabályok vezetésével küzdenek, gondolom, a bűn ellen, mi más ellen küzdenének az árvák ott a falak közé zárva, a saját testük
vágyai, szimatai, a szarvas húsból készült pörkölt emlékei ellen és
ehhez hasonlók. Egészen biztosan, ama testrészük ellen is harcolnak, amit nálam oly hibásra alkotott a Teremtő. Hacsak nincs oly
szerencséje egyiknek, másiknak, hogy hozzám hasonlóan bajos a
szerelmi készségük. Persze vágyuk azért lehet, ahogyan nekem is
volt, és milyen kínzó vágy, csak épp az eszköz nincsen rendben a
vágy teljesítéséhez. Ettől aztán néha olyan feszült erők keletkeztek
bennem, hogy gonoszságokkal kellett azokat enyhítenern. Mint
amikor elterjesztettern, hogy [oannes a kivégzett kocsiversenyző
nem más, mint Theodora fia, akit csecsemőként Afrikában hagyott. Megenyhültem, amikor megtudtam a cselédlánytól, hogy a
császárnő beteg lett, talán az én szavaimra lett az.
Benedek szerint a szerzetesek második fajtája az anakoréták, vagyis
a remeték. A monostorban kezdik a hivatás gyakorlását, itt jól
megtanulnak az ördög ellen küzdeni, gondolom, nemcsak testül
szerelmi eszköze meg a gyomruk ellen harcolnak, hanem azok ellen a rosszaságok ellen is, amik bennem még igencsak burjánzanak. Mint a gonosz nyelvű pletykálkodás. Igaz, a sivatagi vagy
erdei magányban ugyan kinek pletykálnának? A gonosz gondolatok ellen harcolnak, írja Benedek, puszta karral és magánosan.
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Aztán a harmadik, mégpedig rosszfajta szerzetesek a szarabaiták.
Ezek még nem állták ki sem a regulának, sem a tapasztalásnak
próbáját, mint aranyatűzét, így puhák, csak hazudnak a hajkoronájukkal, ugyanis még nagyon is ragaszkodnak a világhoz. A maguk aklába zárkóznak, vágyaik szabják meg a törvényeiket, és azt
tartják tilosnak, amit amúgy se szeretnek és nem is akarnának.
A negyedik fajta szerzetes még rosszabb, mint a szarabiták:
girovágusnak nevezik őket, más-más kolostorban szállnak meg,
más-más tartományba kószálnak, folyton csavarognak és a torkosság ingereinek szolgálnak.
Szeretem őket. Ha csavarognak, ha megülnek a hűvös kolostorfalak között, ha regula szerint töltik éveiket, ha meg képtelek erre,
mert örökké nyüzsögnének. mocorognak, mint a gilisztás gyerekek,
akár jól harcolnak a bűneik ellen, akár nem, én szeretem öket, Nagyon. Nehéz megmondani, miért. Talán mert tekintetük, ha kancsal, ha egyenes, fenn jár az égen. És ebben van számomra valami természetfeletti csoda, hogy ezek az emberek mindegyre az
istenség hangulatában leledzenek. Ök szembekerültek egy titokkal, ami lelkük legmélyén egyszer csak kezd föltárulni, és amely
rettegéssel tölti el őket. Ne nagyon kérdezzétek, mi ez. Magyarázkodhatnék hétszámra, nevezhetnémi.szenvedésnek", de nem találó ez a szó, hiszen fizikai kínt juttat eszünkbe, és nem erró1 van
szó. Igaz ugyan, hogy valami megtámadta öket, de bármi történt
is bennük, mind ebből az elképzelhetetlen eseménybó1 adódik,
ami lényüknek legmélyén zajlik. Lassú tengeralatti földrengésre
hasonlít, ami furcsa lökéseket idéz elő, ebből néha észrevehető valami a felszínen. Harcolniuk kell örömmel és félelemmel, mindig
tudva, hogy talán értelmetlen a harc és az ellenfél csupán illúzió.
Ezek, tudom, feneketlen megpróbáltatások, a szétesés határára sodorhatnak, aztán egyszer csak teljesen új forrást fedeznek fel magukban, olyan békét és boldogságot, amit nem ismerhet meg más,
talán csak ők, legyenek bár kószáló vacak szerzetesek vagy szabálytisztelő cenobiták. A béke a valóság, a rettegés volt az illúzió,
erre döbbennek rá. Meg arra, hogy magányuk a ráhagyatkozásra
szólítja fel őket, arra, hogy félelmükkel, "szenvedésükkel", mindenükkel Istenükre hagyatkozzanak. És erre rátalálva, azt mondják,
kezdenek megízlelni bizonyos boldogságot, amely oly mély, hogy
már nem is kell nagyon törődni a megőrzésével, annyira van,
annyira létezik, bizonyos értelemben örök. Minden további viharban, félelemben és sötétségben változatlanul megmarad.
Ha jobban elmerülnék Szent Benedek Regulájában, jobb írnokká válnék. Ha jobban belemerülnék Isten jelenlétébe, ahogyan ők,
a szerzetesek, akkor jobb íróvá válnék, és kevesebbet írnék. Kevesebbet törődnék gyűlöletes szerelmemmel, a császárnővel is. Csak
hát bennem még mindig egész zenekarok harsognak, túlüvöltik
az 6 hangját. Ha hívna se hallanám, oly igen érdekel a világ, a
pletykák, a kocsmák meg ez az egész.
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MIKLYA LUZSÁNYI
MÓNIKA

Harangozó Imrével
Szent László keresztfiai
Harangozó Imre az újkígyósi Ipolyi Arnold Népfőiskola alapítója, avatott
magyarságkutató, aki több mint huszonöt éve járja Erdély kies tájait, s a
kalászszedegetők kitartásával gyűjtögeti össze mindazt, ami a népi
szakralitásból ránk maradt. Szíve közepe Moldva, ott is a csángók, akik
közül sokaknak nemcsak imádságai, énekei, hanem gondolkodásmódja s
világlátása is tükrözi azt az archaikus rendet, amelyben a magyarság
hosszú évszázadokon keresztül élt.

Számunkra Moldva
egészen kiiliiniis világ,
ahol magyarnak vallja
magát sokszoraz is,aki
egy szót sem ért nyelvünkön. Hogyan határozzák meg saját nemzetiségüketaesáng6k?

A moldvai magyarok túlnyomó része akkor telepedett jelenlegi
lakhelyére, amikor még a mai fogalma ink szerinti nemzettudat
nem létezett. Identitástudatuk teh át nem azonos a K árp át-medencei magyarok önazonosság-kép ével.
Önmeghatározásuk elsősorban a vall áshoz tapad , hiszen anyanyelvükön túl ez különbözette meg őket legmarkánsabban a keleti
rítust követő románságtól. Sok helyütt megfigyelhető, hogy azokat
a róm ai ka tolikus falvakat, ahol már rég nem beszélik a magyart, a
szomszédos román települések lak ói .unguri" -ké n t, teh át ma gyarként eml egetik. Ezek a ma gyar eredetű, de mára már román nyelvű csán gók önmagu ka t "katolikus nemzetiségű" -ként hat áro zzák
megJ s ügyet se m ve tne k arra, hogya katolikus mivolt nem nemzethez/ hanem vallási közösségh ez való tartozást takar.

A magyarul generációk 6ta nem beszélő
esáng6k között milyen
jelek utalnaka magyar
eredetre?

Moldva róm ai kat olikus vallású nép e kör ében a magyarsághoz
tartozá s ut olsó tanújelein ek egyike a magyar szentek tiszt elete
vagy annak nyomai, töred ékei. A jászvásá ri (Iasi-i) egy házmegye
területén valaha négy templomban tisztelték Szent István magyar
királyt az oltáron (Kickófa lva, Magyarf alu, Pu sztina, Szől őh egy ) .
A vráncsa megyei Vizántán Szent László volt a templom védőszentj e. Ebben az egyik legelzár tabb mold va i magyar telep ülésen már az öregek se tudnak sokkal többet annál Szent Lászlóról/ hogy magyar király és régi templomuk védőszentje volt. A
közösség emlékezete m egőrzött azonba n egy nagyon szép sz öveget, egy vízvető imát , ame lyben megjelen ik Szent Ist ván pat rónusi kép e.
"E Szent Están imát fogtam egy matusámtól. Egy matusámtól, testvér uot a -zén édesapámval. Amikor hallom, éjj kiizepén, hogy sír vala
egy gyermek, akkor kezdem el az ágyból, ha aluszok es... S mondom,

hogy hallgatnak el...
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Elmentem a Szent Están templomába,
Megtalálkoztam e három leányval,
Egy kékszemü,
Egy veres szema,
Egy sárig szema,
Ezekbűl, amelyik megigízte,
Ennek azt a gyermeket,
Vaj ember, asszony, fiú,
Ki, hogy mondjáka nevit...
Mett meg meg kell mondjam ...
No az Isten terhessze el minden betegségit,
Se moseon le minden igízetet róla,
Mint mikor a Jordán vizibül megmosódott.
A kereszteletkor.
Amikor oégzeitem a vizet vetem bé a szobába, hogy mondjam egy
olyan tiszta helyre, hol nem jár senki, hogy ne járjunk lábunkval réjta.
Aztán fordítom fel a kannát, szádjával lefelé... S aztán vetem a keresztet, s kész van." (Mórus Miklósné Sándru Ilona, szül.: 1930. Gyűjtés:
1999. július 20. Harangozó Imre gyajtése.>
Mára csupán egyetlen moldvai településen, Pusztinában találhatjuk meg Szent Istvánt az oltárképen. A másik három falu
templomát más védőszent oltalmába ajánlotta az egyházi vezetés, s olyan patrónust választottak, aki nem hordozza közvetlenül a magyar eredet emlékét. Ám az szembetűnő, hogy az új
templompatrónus minden esetben a vallásos magyar lélekhez
közel álló szent. Valószínűleg ez kellett ahhoz, hogya közösség
elfogadja templomának új védőszentjét és a templombúcsú új
napját.
Hogyan, miben őrizték
meg a csángók a magyarság ősi szokásrendjét, gondolkodásmódját?

Talán jobb, ha erre nem én válaszolok, hanem idézek egy gyűjtést.
Balán Istók Jánosné, született Buláj Rózsa Külsőrekecsényben beszélt nekem egyszer Jézusról ekképpen:
"A Tátos Pap hagyta, hogy ezer telik s ezer nem!
S azok semmiképpen nem törölődnek el e Tátos Papnak a szavai!
Úgy mondta János páter Klézsébe, annak e főzögetőjének, aki a
-zédesapókámnak a -zédesanyja vót. A Tátos Pap Jézus, Mennybe van
menve! Úgy mondotta a -za páter: a Tátos Pap Jézus, mellik fölment
mennybe, s aztán mikor még eljő aztán, hogy megtörvényezzen
münköt! Még eljő! Addig elé kell ügyekezzünk magunk, ne csaljon
meg e világ! Ne csaljon meg e világ a banökvel, adika, úgy kéne, hogy
vele legyünk!
Vegye számát maga, mett látom ügyesen beszél, hogy most éppen
mint mondta annak a -zöreg fejér népnek nagymáminak, mett úgy
mondják mások, hogy mondják a gyermekeik a gyermekeiknek, adika
nekünk! Hogy mutálódjon a beszéd, mint én most magának elmondom,
maga elmondja otthon a fehérnépinek, gyermekeinek, mutálódik a beszéd. Hogy mikor e lesz sokképen erős nehezségbe leszünk. (.. .)
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Ezer telik s ezer nem. Ideközeledett! Öreg fehérnép vagyok! A -ze,
hogy monddják Tátos Papnak mondták Jézust. Úgy mondták e vének."
(Baldn Ist6k Jánosné Buláj R6zsa szül.: 1919. Gyűjtés: 1998. június
19. Harangoz6 Imre gyűjtése,)
Hogyan tükröződik ez
a világlátás a vallásosságukban?

A szentmise az ősi keresztény felfogás szerint az ég és föld találkozása, időn kívüli lét. Ahogyan a világ minden teremtett létezője
kettős természetű, mint a sötétség és a világosság, a száraz és a
nedves, a férfi és a nő, a szentmise is két részből áll, az ige liturgiájából és az áldozat bemutatásának, az Eucharisztia ünneplésének
liturgiájából. A szakrális idő változása, a kozmikus lét aktuális
üzenete az ige liturgiájában kap teret. A szentek ünnepei, a szent
idők változásai az év éppen érvényes testi és lelki tennivalóira figyelmeztetik a halandót.
Az áldozat bemutatása még ennél is nagyobb teret és időt
idéz meg. Ez a misztérium, melyet az ősi szentségi ének tanúsága
szerint elménkkel nem, csak hitünkkel foghatunk meg, két csodálatos növény felhasználásával válik eleven valósággá. A szólő
és a gabona valósággal átIényegül, titokzatos módon Krisztussá
válik, illetve inkább maga a Teremtő oldódik fel, lényegül át a
növények által szimbolizált jelentéstartalommá.
Az elvetett gabonaszem a földbe hullva elpusztul, hogy új,
megsokszorozódott élet szülessen belóle, a szőlő halála árán új
élet, szomjat oltó, lelket vidámító borrá váljék. Ezek a növények
már az ősi mitológiákban naphősökhöz kapcsolódtak, olyanokhoz, akik önfeláldozásuk, haláluk árán mentették meg a földi világot. Ilyen volt például Ozirisz, akinek a gabona a jelképe.
A szőlő és a gabonaszem már puszta létével is a kereszténység
szeretettanítását, az áldozatot állítják elénk, nem csoda hát, ha
Jézus így szól: "Én vagyok az igazi szőló1:ő, Atyám pedig a szó1őműves"
(Jn 15,1). De az utolsó vacsorán elhangzott szavait is idézhetjük:
"Aztán fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és odaadta nekik ezekkel
a szavakkal: Ez az én testem, mely értetek adatik" (Lk 22,19).
Jézus rendelésére, az 6 példáját követve teszi a pap az ősi rítust. Fölkent keze nyomán, a Lélek vezette szavak hatására a föld
terméséből és az emberi munka gyümölcséből a Teremtő titokzatos jelenvalósága származik. Ég és föld szűzi násza ez, Jézus a
vólegény, menyasszonya pedig az egyház, s annak képviseletében
az éppen jelenlévő közösség. A közösség, amely meghallotta a
csöndes hívó szót, s eljött, hogy találkozzék a vőlegénnyel, aki a
szenvedés és halál jegyeivel ékesítette magát a menyegzőre. Aki a
föltámadás fényes korpuszát előlegezte meg tanítványainak, ama
utolsó, menyegzős vacsorán, azzal a keményen parancsoló, ugyanakkor szelíden kérő szóval: "Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!"
A kenyér anyaga a búza, a szentségtartóé pedig arany. Mindkettő őrzi az áldott Nap fényét. A búza mint a teremtett eleven
világ képviselője, Jézus valóságos testévé válik. A holt anyag, a
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Nap fémmé keményedett fénye, itt csak másodlagos szerepet
kap, jelezve, hogy a szerves világ, Isten gondviselése folytán
magasabb rendű a szervetlen létezőknél, ha azok mégoly tündöklők és szépek is, mint az arany. Mégis, a fény fémének jelen
kell lennie a nagy átváltozásnál. így teljes a világ, így érvényesül
maradéktalanul Isten dialektikája.
A pap mozgása a Nap három jeles fordulatát, a kelést, a delelést és a napnyugtát, vagy ahogy a székelyek és a moldvai magyarok mondják: a napszentületet jelzi. A régen a szentmise bemutatásának időpontja valóságosan is egybeesett a Nap kelésével.
Dávid Katalin jeles művészettörténész, a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem professzora mondta el egyik előadásában, hogy valamikor a 70-es évek elején, Bálint Sándor boldogemlékű néprajzkutatóval járták a szegedi tanyavilágot. Az egyik tanyában, egy idős
parasztasszony szobájában szépen faragott, parasztbarokk Madonna-szobrocskát találtak. Az öregasszony arra a kérdésre, kit ábrázol a szobor így felelt: "A Napúrfi anyját." A régi magyarok Napúrfia, az egész világ Jézus Krisztusa áll előttünk az oltár fölött
lebegve. A teremtett Nap és az Örök Nap együttes megidézője
ként, midőn a csodálatos megtestesülés szemtanúi zengőn éneklik: "Szép kelet, szép Nap! nincs benned homály, / Mert az örök Nap
benned a király." (Hozsanna! Római Katolikus Népénektár, 39.)
Hogyan illeszkedik bele
ebbe a rendbe a csángók
erős Mária-kultusza?

A bor folyadék, kitölti a rendelkezésére álló teret. Ez a tér a kehely
öble, a bemutatás és átváltozás helye. Ahogyan a csöppnyi búzakenyér az Úr testévé vált, úgy lesz a borból, az aranyló, tiszta nedűből az 6 Szent Vére. A kenyér fehér, de fény veszi körül, árnyék
nélküli, tiszta, a Nap ragyogása. Az aranyló bor azonban belül
van, a kehely mélyén, az éjszaka megidézőjeként. A kehely a Hold,
a Babba Mária anyaöle. Az Istenszülő Szűz égi képe népünk analógiás gondolkodásában. Kelyhéből élet fakad, a szemlélődő idegen számára észrevehetetlen változás. S itt is, a felajánlás évezredes mozdulataiban fölsejlik az éjszaka három jeles sarokpontja is:
az este, az éjfél és a hajnal, melynek égi jelzőjét, az Esthajnalcsillagot magyar népünk Szűz Mária égi képmásaként tiszteli.

Hol van a helyeaz embernek ebben a kozmikus világrendben?

Talán ezen a téren tanulhatunk legtöbbet őseinktől, akik a világ
minden teremtményében a teremtő Isten kezének lenyomatát fedezték föl. Akik nem uralni, legyőzni, megsemmisíteni akarták a
világot, hanem testvérként élni minden teremtménnyel. Otthon
voltak a világban, mert tudták azt is, hogy nem ez a föld a végleges hazánk. Miben bíztak, miben reménykedtek kiszolgáltatva a
természet vad erejének?

Melyek a csángók legfontosabb búcsújáró
ünnepeiéskegyhelyei?

A déli-csángók és a moldvai székely közösségek legfontosabb
kegyhelye Csíksomlyó, de természetesen járnak a környező települések templombúcsúira is. 1920 után elindultak a távoli, ám lé-
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lekben hozzájuk közel álló Máriaradnára is, ahol a Kisasszony-napi (szeptember 8.) búcsúban szép számmal megjelennek. Érdekes,
hogy ide a Somlyóra nem járó északi települések, például Szabófalva és Kelgyest hívő népe is rendszeresen elzarándokol. Meg kell
még említeni a bukovinai lengyelek jeles kegyhelyét: Kácsikát,
ahol az utóbbi években a nagy, Nagyboldogasszony napi búcsúban (augusztus 15.) már magyar misét is hallgathatnak a moldvai
magyarok is.
Köthetők-e csodák Cstk»

somly6hoz?

Most beszélhetnék csodás gyógyulásokról, személyes tanúként
szólhatnék foganatos kinyilatkoztatásról, de nem teszem. Csíksomlyó maga a csoda. Pünkösdi búcsúja úgy a legmagyarabb ünnepünk, hogy egyben a legegyetemesebb is. A hazánkat pusztító
erők embertelenségei közepette jelentette, s jelenti máig a magyar
lét megújítását esztendőről esztendőre. Emiatt is érzik szükségét
protestáns testvéreink, de még a vallásilag közömbösök is, hogy
részt vegyenek e nagy találkozón.
Ez az ünnep persze eredendően a székelyeké és a csángóké.
Amikor sorra megérkeznek a keresztaljak, Gál Péterrel - a Szent
László királyunk alakjához köthető hagyományaink jeles kutatójával - együtt mondhatjuk, hogy Szent László mitikus hadinépe
vonul fel, sőt, Szent László keresztfiai, hiszen a népi emlékezet
szerint a csángó nevet ő adja csengettyűs lovú követőinek.
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GÁSPÁR CSABA
LÁSZLÓ

Lélek/Zene
Hérakleitosz/Chopin
"A lélek itatárait - mehetsz és meg nem találod,
bejárj bár minden utat, mélysége akkora."

Hérakleitosz

Chop in
1956-ban született Budapesten. A Miskolci Egyetem Filozófiatörténeti Ianszékének oktatója. Leg·
utóbbi írását 2008. 1. számunkban közöltük.

Chopin zenéje a lélek hangja. Nem tudjuk megmondani, miért
"értjük" a kecses dallamívet. a heves kitöréseket, a hirtelen vált ásoka t és a kül önös harmóniafűzéseket; nem tudjuk kifejteni, miért
találjuk gyönyörűnek az akkordokat, és miért borzongunk meg
egy-eg y finom és mégis mélyre hasító, fájdalmas disszonanciától.
Kifejtő megértés nélkül értjük. Axiomatikus tömörséggel fogalmazva: a chopini mu zsika a zene "lelke" , mert a lélek "z enéje",
maga a lélek mint zene. A lélek logikáját követi, aszerint lobog. De hiszen a léleknek nincsen logikája?! A lélek valami eleven kava rgás, szüntelen mozgás, lend ület és ellankadás, fellobbanás és
elha mvadás. Hullá mzás . Mi ebben a logika? - Ha a logiká t nem a
k ü ls ő, idegen megfigyelési pozícióból lehe tséges világos átlátha tóság vagy a pedáns formaliz mus ér telmében fogjuk fel, hanem az
önmagában részesítő élet folyamatának szerveződésekén t, akkor
nyu god tan mond hatjuk, hogy a lélekn ek logikája van. A lélek logikáját akkor ér tjük, amikor éljük, és úgy ér tjük, ahogyan éljük. Ezt a
logikát nem tudju k kiolvasn i és szabá lyokba rendezni, így ur alni
se tudjuk valamifé le fölényes alka lmazással. Ne m uraljuk, hanem
ő u ralk od ik rajtunk. Ez azonban nem azt jelen ti, hogy ki vagyunk
szo lgáltatva neki. Szembesülvén vele a tudatár a ébredünk mint kifürkészhetetlen mélységn ek. Ezálta l az ember szá má ra elérhe tő
uralom legfőbb formá jára, a tudatosság önuralmára juthatunk el.
A zene kiváltképpen alkalm as ennek az önura lomnak az elérésére, mert közvetlenül megjelenít i a lélek életét, amin keresztül a kifürkészhetetlen mélység jelentkezik. A szó ban mindig
va n valami képzet, valami dologi, va lami a világ tárgyi megn yilvá nulásából, ezért a szó, ha a lelket, annak tartaim át akarja is kimo nd ani, mindig mond még valami más t, valamit a világból. A
lelket meg szólaltatni igyekvő szót mind ig értel mez ni kell újab b
és még újabb szavakkal, kifejezésekkel, kép ekkel.
A zenét nem kell érte lmezni; szó nélkül sz ól, Nin cs benne
se mmi kép zet; nem mond semmi t, am it a nyelv mind en meg nyilvánulásakor még másképp is el lehet mondani. Ha értelmez-
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ni kellene, akkor már nem zene lenne, hanem valaminek a zenébe öltöztetése, amit most az értelmezésnek kell kibontani a zenei
öltözetből és a maga valójában ismét felmutatni. Ám a lélek
hangjaként a zene kizárólag önmaga. Saját fénye van, s nincs
szüksége, de nem is engedélyez más fényt, például az értelem
fényét, amely megvilágíthatná. Éppen csak megtűri az értelmezni akaró elmondás és az elemző igényű szavak pislákoló fényét,
a tudományos esztétika tétova megvilágítását. De ha felhangzik
- ragyogó szünesztéziával -, csak az ő fénye világít, amit "vakon" kell követni, hogy saját fényével tölthesse be a lelket. Ez a
fény nem idegen a lélektől, hiszen saját fénye. A zenében a lélek
töltekezik a visszaható ige teljes és titokzatos jelentése szerint:
nem valami idegent ereszt magába, hanem önmagára ébred,
mert önmagát mondja ki, dalolja el és énekli meg.
Chopin zenéje nem mond semmit, ám ez nem azt jelenti, hogy
semmitmondó. Éppen ellenkezőleg: a zene legbeszédesebbike,
benne a lélek szól. Nem valamit mond, és nem valamiről beszél,
még csak nem is önmagáról, hanem önmagát szólaltatja meg, de
még ez sem elég pontos megfogalmazás, mert nem valamit mond
a hangokkal, hanem a hangokat mondja ki, hangzik. Chopin mindenki
másnál világosabban és meggyőzóbben tanúsítja, hogy a hang és a
hangzás a lélek megnyilvánulása és önkimondása. Zenéje a testetlen lélek hangteste, amiben, ami által és amiként - őáltala, ővele
és őbenne - a lélek kinyilvánítja magát, és öntudatra ébred. Nem
bódulat, nem álomba ringatja a lelket, hanem önmagára ébreszti,
arra a mindenkori önmagára, ami ténylegesen, arra az állapotára,
amiben aktuálisan el van merülve. Esetleg éppen arra ébreszti rá,
hogy álmodozik. A zene által ráébredni, hogy álmodozom, és ezzel az éberséggel elmerülni benne - a legtapintatosabb ébredés,
amelyre a legszebb és legéberebb álmodozás következik.
Ha a zene a lélek ébredésének egyik formája, akkor az ember
nem gondolható el zene nélkül, elvégre azt a lényt nevezzük homo
sapiensnek, bölcs embemek, aki ráébred önmaga és minden valóság
valóságosságára, s akiben nem csupán él az élet, nem pusztán megnyilvánul, mint az élővilág milliárd és milliárd lényében, hanem
egyben kinyilvánftja magát, és ezáltal önmagára ébred: a zenében felhangzik, a képben megmutatkozik, a tudományban megfogalmazódik, a filozófiában elgondolódik. Ezeket az eseményeket nyelvünk
visszaható igékkel fejezi ki, jelezvén, hogy itt alany és tárgy ugyanaz, a cselekvés önmagával fűzi szorosabbra az alanyt. A cselekvő
alanyra visszaható cselekvés az alany szempontjából már történés,
amennyiben előre nem látható változást idéz elő benne. A visszaható cselekvések törések, történések, mert betörnek az alanyba,
megtörik, méghozzá éppen ott, ahol cselekvése megfogant és ahonnan kiindult: legbensöbb szuverenitásában. Így, egyszerre cselekvőn
és szenvedön, ismeri meg az ember saját lelkét mint önvalót.
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Önmagam megismerése csak látszólag olyan különleges, lényegében a tudásszerzés általános mintáját követi. A tudás egyrészt aktív szerzés, valaminek az elérése, ugyanakkor szenvedőle
ges, mert amihez a megismerő elér - az ismeretlen -, az őt is
eléri, így állandóan az ismeretlenség éri az embert, szüntelenül
az ismeretlen valósággal érintkezik, ám éppen ezáltal érik-érlelő
dik. Minden tudásunk - még saját legbelsöbb világunkra vonatkozó is - "kívülről" érkezik, belénk hatol, és esetleg megtöri az
addigi tudás magától értődőségét, megroppantja bizonyosságát,
és mindent összezavar. Továbbá minden tapasztalati tudásszerzésben van valami negatív: annak felismerése, hogya tudás nem
eleve a sajátom, hanem meg kell szereznem, kizárólag tapasztalattal juthatok birtokába. Ekkor viszont annyira hozzám tapad,
hogy eggyé válik velem. Ezzel azonban a további tudásszerzés
kockázatát növeli, mert minél inkább azonosulok tudásom valamely állapotával, annál drámaibb hatást válthat ki bennem egy
olyan új ismeret, amely összezúzza a már-már otthonommá lett
tudományomat. Nemcsak a tudásomat zavarhatja össze, hanem
- alétemet bontván meg - engem, azt, aki vagyok. Aki tehát
tapasztalati tudásra tesz szert, egyben felismeri, hogy nem elégséges önmagának és önmagában. És minél több tudást szerez,
annál inkább ráébred önmaga elégtelenségére. A tudatosan birtokolt és már mindig hiánytalanul megvalósított önelégségesség
mint létteljesség - ez Isten. A tudattalan önelégségesség mint
valóságos meglét - ez a természeti lény tenyésző élete mint tudattalan létezni tudás. Végül az önelégségesség hiányának, a
cselekvő szuverenitás elégtelenségének tudása és az önbirtoklásra irányuló létezés - az ember, akit éppen a hiányról való tudás
sarkall megismerésre és tudásszerzésre annak minden kockázatával egyetemben azért, hogy eljusson a teljes és tudott önbirtoklás létállapotára. Minden tapasztalat, amely belehasít szuverenitásunk képzelt valóságába, a lehetséges tudás felé mozdít
bennünket, és a szükséges önismerettel ajándékoz meg, ami a
számunkra elérhető önbirtoklás teljessége.
A zenéből kiinduló, messzire lendült gondolatmenetünk felismeréseit vonatkoztassuk most eredeti tárgyunkra. Miként érvényesül mindez a zene és a lélek kapcsolatában? Hogyan gyarapítja a lélekből fakadó zene a lélek önismeretét, és miként segíti
hozzá az embert a számára lehetséges önbirtokláshoz?
A zene mint a lélek hangzó formája egyben a lélek megtöretése is. Saját hangját hallva ráébred arra, hogy olyan hangulatai
vannak, amelyek megelőzik minden önhatalmú cselekvését, következésképpen nem teljesen ura önmagának. Mert bár a zene a
lélek szerint mozog, és a zenét minden megtanulható és elsajátítható szabályszerűsége ellenére - pontosabban azokon keresztül
- a lélek mozgatja, de a zenében a lélek egyszersmind észleli,
hogy még mielőtt a maga akaratából megmozdulna, eredendően
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már mozgásban van, és valójában ennek az ősmozgásnak a lüktehangzását kellene átvinnie mindarra, amit ő mozgat. Innen fakad a zeneszerzők végtelen vágya, hogy zenévé, vagy ami
ugyanaz, hangzó lélekké tegyenek mindent, kiszabadítsák a
mindenben benne rejlő zenét.
Ez az ősmozgás a hangulatokon keresztül ad hírt önmagáról, és
a lélek beláthatatlan mélységét tárja fel. így tudja meg a lélek,
hogy valójában nem ismeri önmagát, idegen önmaga előtt. A lélek, tudjunk róla bármennyit, ismerjük bármennyire, mindig egyben valami mélységesen ismeretlen, és soha nem teljesen azonos
velünk, hanem, jóllehet énünk alapja, mégis valami/valaki más.
Mindezt ezekben a megtöretésekben tudjuk meg, amikor ráébredünk, hogy saját hangulatai vannak, s ezek a diszpozíciók, hajlamok, készségek, képességek alkotják valóságát, amit először is
meg kell ismernünk, el kell fogadnunk, hogy alakíthassunk rajta,
ha lehetséges. Csak ennek feltárulása, a lélek idegenségének megmutatkozása után van mód arra, hogy az ember elsajátítsa önnön
lelkét, hogy azonosuljon azzal a különös, titokzatos idegennel,
ami az ő saját lelke. Ezzel kezdődik az önismeret és az én kibontakozása. A zene ennek az önismereti folyamatnak a táplálója.
Nélküle nem tudnánk magunkról mindazt, amit a zene - és a
művészet révén megtudhatunk. Aki nem hallgat zenét, vagy
nem műveli a lélek önfeltárulásának valamilyen más művészi formáját - aki tehát csak a tudományos pszichológia ismeretei alapján tájékozódik lelkének világában -, az távol van saját lelkétó1,
és híján marad a lehetséges és az ember számára szükséges önismeretnek és önazonosságnak. Aki nem tapasztalja meg önmaga
lelkének titokzatos idegenségét, az nem érheti el önmaga azonosságát sem. Márpedig az önazonosság nem adottság, hanem egy
képesség elsajátítása - a lélek birtokba vétele a lélek által. A naivitás a lélek gyermekbetegsége. Az önismeret hosszadalmas, fáradságos és töredelmes út, amit mindenkinek saját magának kell
bejárnia - saját magában. Hiszen csak az nyújthat ismeretet a lélekről, ami a lélekből jön. Külső megfigyelése éppen a lényegét
nem látja: az önkifejeződéshez kapcsolódó önreflexióját, ami által
önmagát növeli. Ez az önelsajátító növekedés a lélek. A "homályos" Hérakleitosz archaikus tisztaságú megfogalmazása szerint
"a léleknek logosza van, önmagát növelő".
Ezekben a történésekben-törésekben-megtöretésekben edződ
ve - és mégis önmaga által - válik igazán önmagává a lélek,
amennyiben megismeri önmagát. Lelki működése az állatnak is
van, de csak az ember ismeri saját lelkét, mégpedig többszörös
értelemben: Amit a lelkével ismer meg (például a másik embert),
az lelki ismeret; amit a lelkében ismer meg (például az etikum
törvényét), az a lelkiismeret; amit lelkéről ismer meg (tudományos lélektan formájában), az a lélekismerei. És amit a lelkéből
megismer - az a lelke.
tő
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Ha a zene belülről jön, akkor a lelkét tárja fel annak, aki kívánesi saját lelkére, és meg akarja ismerni, mert tudni akarja, kicsoda ő val6jában, azaz önmagában.
De vajon nem ellentmondás az, hogya lelket csak a lélek által ismerjük meg? Elvégre a lélekkel már rendelkeznünk kell,
hogy önismeretre tegyünk szert általa; a léleknek már ki kellett
légyen bontakoznia, hogy képes legyen önismeretre! Valóban, ez
ellentmondásnak látszik, sőt, az is. Az elevenség ellentmondása,
olyan ellentmondás, ami életet szül, mert dinamika rejlik benne.
Éppen az ellentmondásosság jelzi, hogy az igazság közelében járunk. A lélek egyszerre én vagyok és valami tőlem idegen, amit
meg kell ismernem, el kell sajátítanom, személyes önmagammá
kell tennem. Hogy én ő legyek, és ő én legyen - azaz hogy én
én legyek, azonos önmagammal -, ezt csak én érhetem el, de
csakis őáltala. Itt csupán az a régi, "az ember számára soha meg
nem haladható nehézség bukkan fel, hogy csak a végrehajtás során teszünk szert arra, aminek a végrehajtáshoz már rendelkezésre kell állnia" - mondja Martin Heidegger.
Bárki tanúsíthatja, hogy a hangzó lélek, a zene milyen változásokat idéz elő benne. A legfőbb változás, hogy ráébred lelke
valóságosságára és szembesül önmagával. Ami eddig a működő
lelki életben spontán módon megnyilvánult, az most egyszerre
kinyilvánítja magát. Ez, történjék bármilyen gyakran és bármilyen könnyedséggel, mindig egyedi, egyszeri és soha nem
természetes, mert nem a természetes lelki folyamatok egyike, hanem meghaladja a létezés szokott megnyilvánulásait. A kinyilvánító megnyilvánulásnak ezt a történését, ami megtöri a megnyilvánulások szakadatlan sorjázását, megroppantja rezdülés nélküli
magától értődését, felfüggeszti a természet spontaneitását, és valami nyilvánvalón túlit ragyogtat fel a nyilvánvalónál is fényesebben, jóllehet ő maga legkevésbé sem magától értődő nyilvánvalóság, hanem sokkal inkább titokzatos esemény - ezt hívjuk
szellemnek. Erre az eseményre - minden megnyilvánulónak,
ám önmagában tehetetlennek a kinyilvánítására -, a szellem
megvalósulására irányul az ember nevű lény élete. Ezért van. És
ezért zenél, egyedüliként a teremtmények roppant gazdag,
egyébként ezer és ezer hangot is adni képes élővilágában. A lélek életének kinyilvánításaként a zene a szellem egyik formája, s
minden valódi zene a legmélyebb értelemben szellemi esemény,
ami előtt elnémulunk. Aki tehát zenét hall, az a hangzó lélekkel
találkozik, és a szellem megszületését éli meg.

Az ördög bú1Jájáról és a giccs

ürességéről

A Chopin-zene tele van olyan fordulatokkal, elemekkel, hangulatokkal, amelyeket bizonyos akadémikus magasságból giccsnek
vélhetünk. Az akadémikus magasság azonban még nem Isten ma-
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gasa és nem a lélek intimitása. Ami az akadémikus magasságból
giccsnek látszik, az Isten magasából és a lélek intimitásában - ez
a kettő ugyanaz - éppenséggel az a veszedelem, amivel közvetlen közelségben szembenézve meg kell küzdeni, és amit legyőzni
a lélek erejére vall, és erejét fokozza.
Pedig a veszély nem lebecsülendő. A giccs belső üressége
roppant szívó hatású. Végtelen ürességének végtelen szívó ereje
magába ránt, és üressége elnyel. A giccs, miként az ördög, harsányan ígéretes, mert mindenáron és feltétlenül tetszeni akar.
Bármit ígérhet, hiszen nem tartja vissza semmi, minthogy nem
tartalmaz semmit, ami kínálatát fenntartaná, meghatározná. Bármit kiáltozhat, ha egyszer meghatározott tartalom híján nincs
mit mondania. Befogadása nem igényel munkát és nem okoz fáradságot, hiszen nincs mit befogadni, semmit nem kell feldolgozva elsajátítani. Csakhogy - ez az ördög csele - bár üres lévén, nem ad semmit, mégis lefoglal és eltölt. A giccs és az ördög
bravúrja - ezt el kell ismerni -, hogy semmijével megtölti a
lelket, úgy, hogy bár érezzük ürességét, mégis elnehezülünk tőle,
és már nem vagyunk képesek befogadni semmi mást. A giccs
színei eltompítják a valódi színeket, zenéje elnémítja a lélek
hangjait. Az ördög semmije elhazudja a létezőktó1 a létet. Ebben
a hamis és átkos erőben rejlik a giccs varázsa; ezért hatása nagyon is valóságos, az ördög és üressége roppant erő. Itt ólálkodik körülöttünk és bujkál bennünk. Ahogy az ördögöt csak akkor lehet legyőzni, ha szembenézünk vele, ugyanígy van ez a
giccsel is: Aki szüntelen menekül előle, az soha nem menekül
meg tőle, fusson bár az akadémikus művészetek fellegvárába, a
művészi szerkesztés szigorú szabályainak védősáncai mögé.
Csata nélkül az ellenség nem győzhető le, de még csak valóságos ereje se mérhető fel, így a veszély valódi mértéke is ismeretlen marad. Egyedül azzal lehet megismerni és legyőzni, ha elszántan kiállunk eléje. Ha ezt a lelkünk gyengesége mögött rejlő
mélységi erőre bízzuk, mert bízunk benne, akkor a küzdelmet
nem az ördög leplezett semmije irányítja, hanem saját lelkünk
birkózik meg önnön erőtlenségével a giccs rontó semmijéből áradó szívóerő ellenében. így a giccs semmijéből kiszabaduló lélek
önmagán vesz erőt és önmagát erősíti.
Ha a lélek őszinte, akkor a giccsest is magába tudja emelni.
Az esztétikum erejében a legközelebb léphet a giccshez is. Chopin zenéje tele van ilyen bravúrral, merész gesztusai azzal győ
zik le a giccset, hogy megidézik. Közel lépnek hozzá, átkarolják,
majd minden görcsös erőlködés nélkül továbblépnek. Ami itt a
zenében történik, az a legkönnyedebb meghódítása a lélek elbájolható gyengeségének, érzékeny, már-már érzéki megsimogatása
a lélek titkos és sokszor titkolt vágyának, hogy könnyű táplálékhoz jusson és könnyűszerrel. Ezt azért teheti meg a chopini
zene, mert könnyed erő van benne: erő nélkül beleveszne a giccs-
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be, könnyedség nélkül viszont nem tudná megközelíteni, s akkor nem tudná megváltani. Evangéliumi erő ez, amely ha kell,
képes "giccsé" válni, hogya giccsest megszüntesse.
ilyenformán a Chopin-zene bejárja a giceset is, nem tagadja
meg a léleknek a gyengeségét, hajlamát az elgyengülésre, s szívesen ájul bele a giccsesség édességébe, hogy azután a csömörben
mindent kihány jon magából és megtisztuljon. A Chopin-zene
olyan őszinte, hogy nem tagad meg semmit, olyan bátor, hogy
nem fél semmitől, és olyan erős, hogy a giccsesség megérintésével
képes megszabadítani bennünket annak üres bűbájától.
Honnan meríti ezt az erőt? Honnan veszi azt a bátorságot,
hogy szembeszálljon az üresség végtelen erejével? Ehhez több
kell, mint a gyengeségének tudatában lévő emberi lélek, több,
mint e léleknek a zenéje. Ezen a kényes ponton, éppen a giccsel
és a benne rejlő démoni ürességgel szembesülve nyílik meg a
chopini zenében rejlő igazi mélység - az az ősmozgás, ami a
valódi zene mélyén szól és a valódi zenét mozgatja, és ami semmi mást nem akar, mint kimondani önmagát. Ahol ez az ősmoz
gás lüktet, ott megszűnik a giccs, és minden megtelik zenével.
Még az ördög üressége is.
Mert, tanítja a görög bölcs, "a lélek határait - mehetsz és
me~ nem találod, bejárj bár minden utat, mélysége akkora".
Es ez a Mélység szól...
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A "FORDULAT" ÉS AZ EGYHÁZ(AK)
(l . rész)

A bolsevik ideológia vallásról, erkölcsről, államról és jogról
A magyarországi viszonyokra - 1945 után közvetlenül hatást gyakorló bolsevik ideológia (és
gyakorlat) a marx izmus-Ieninizmusnak nevezett nézetrendszeren alap szik . A marxizmus mint az közismert - a német filozófia materialista ága.! Sajátja volt az az agitatív szellem,
amely az elméletet a gyakorlattal egyesítve a
társadalmi rend megv áltoztatására törekedett, s
(gy a fran cia forradalmi materializmus örököse lett.
Közísmert, hogy Marx és Engels a vallást "a nép
ópiumának" tekintette. Közösen írt munkájukban,
A szent családban már 1845-ben éles támadást
intéztek a polg ári rend s ezen belül a val/ás, az
erkölcs, a családi élet el/en.'
Engels Anti-Dühringjében2 a vallás állami betiltásá t követel ő Dühring nézeteinek bírálata során fejtette ki a vallássa l kap csolatos nézeteit.
Eszerint mind enféle vallás kül ső hat alm akn ak a
fantasztikus vissza tü kröződése az em berek fejében, a társadalom a termelési eszközö k birtokba
vételével valamennyi tagját felszab ad ítja, s akkor
eltűnik az utolsó idegen hatalom , amely még
vissza tükröződik a vallásban, "elt űn ik maga a vallási vissza t ükröződés, abból az egyszerű okból, mert
akkor már nincs többé mit visszatükröznie".
Lenin úgy vélekede tt, hogya legújabb korban a vallás gyö kerét a tőke vak hatalm ától
való félelem alkotja. Szerinte fel kell lépni azo n
revizionista nézetekkel sze mben, hogy a vallás
az emb er magánügye. Nem magánügy a vallás
a pár tho z tar tozás sze mpontjából! Lenin az ateista propagandát az osz tályharc részének tekinti, s esz közeit az osztályharc mind enk ori érdekeinek rendeli alá. Lenin a vallás .snegezün és ét"
soha sem bízta "spontán folyamatokra", netán a
véletlenre , s különösen nem a távoli j övőre .
Lényeges tárgyunk szempontjából az az álláspont, amelyet Lenin az erkölcsről vallott: "Tagadunk mind en olyan erkölcsöt, amelyet embereken, osztályokon kívül álló fogalomból vezetnek
le... Erkölcsünket a proletariátus osztályharcának
érdekeiből vezetjük le (oo .) számunkra az erkölcs
a proletár osztályharc érdekeinek van alárendelve. (. ..) Erkölcs az, ami elősegiti a régi kizsákmányoló társadalom elpusztítását és valamennyi
dolgozó egyesü lését, a kommunis ták új társadalmát megteremtő proletariátus körü l."3

388

A keresztény teológiában elfogadott erkölcsfogalom ezzel szemben: "az ember helyes, Istennek
tetsző cselekvéséről sz óló tanítás, mely Isten kinyilatkoztatásán alapul 't.' Az erkölcsről vallott
két felfogás közötti különbség aligha igényel
magyarázatot.
A jogról vallott nézetek az erkölcsről vallottakkal lényegileg azonosak.

Az orosz föld dekrisztianizálása
A közelmúlt marxista történetírásas az oroszországi bolsevik hatalomátvételt követő, egyházzal
kapcsolatos intézkedéseket értékelve megállapította, hogy "a forradalomig az egyház az államgépezet részét képezte. A szovjet kormány 1918.
január 2D-án kelt rend elete elválasztotta az ~
házat az államtól, s az iskolát az egyháztól."
Mi történt a valóságban? A marxizmus elméletén alapuló vallástalanaó gyakorlat először az
orosz ortodox kereszt ényekre csapott le. Szolzsenyicin a lelkiismereti szabadságnak szovjet
módra történő érvé nys zerzésé t megélte. így írt
r61a:7 S bár Lenin 1917 végén a "szigorú forr adalm i rend" megalapozása céljából "a részegesek, huligánok, ellenforra dalmá rok és egyéb
sze mélyek anarchista kísérlet einek köny örtelen
elnyo m ását" követelte, (.00) ugyanő tágabb
megfogalm azását is adta a feladatnak. Hogyan
szeroezz ük meg a versenyt? című cikkében (1918.
január 7-10.) Lenin mint egyetlen közös nagy
célt hird ette meg az "orosz föld megtisztíttatását minden kártékony rovart ól" . Hogy kik estek bele a rovaroknak ebbe a széles osz tályába,
azt ma már nem lehet tökéletesen kinyomozni.
Rovarok voltak természetesen a zernsztvo-tagok.8 (.00) Csupa rovar ült az egy ház községi tan ácsokban , rovaro k éneke ltek a templom i k óruso kban. A pap ok mind rovarok voltak, de még
inkább "a szerzetesek és az ap ác ák" .
A fékeveszett vallásellenes gyűlölet gyökereit
keresve minden bizonnyal Bergyajevnek kell igazat adnunk: "Lehetetlen a kommunizmust megérteni, ha csak mint társadalmi vag y gazdasági
rendszert nézzük. A vallásellenes propaganda
sze nvedé lyességét és a Szovjet-Oro szo rszágban
vég rehajtott vallásü ldözést csa k akkor érthetjük
meg, ha a kommunizmusban valamiféle vallást
ismerünk fel, amely le akarja válta ni a keresztény séget. Csak egy vallás - nem ped ig egy
gazdasági vagy politikai tan - állítja magáról,
hogy birtokába n van az abszolút igazságnak ,
kizárólagosa n és nem tű rve kon kurenciát maga
mellett. Csa k egy egyház ad ha t ki az egész biro-

dalom lakosságára kötelező »katekizmust«.
Más szóval a kommunizmus azért üldöz minden
vallást, mert maga is az! És mint olyan, »egyetlen
igaz vallás«, ezért nem bírja elviselni a többi »hamis vallás« tételét. Saját hitét akarja kényszerrel,
erőszakkal keresztül vinni, anélkül, hogy törőd
ne az emberi szellem szabadságával. Ez a végleges »e vildg« vallása, utolsó, végleges tagadása a
másoilagnak. és szellemi életnek. É;wpen ez ad neki
spirituális és misztikus jelleget."
A szovjet vallásüldözés legújabb összefoglalását - a magyar szakirodalomban - Gereben
Agnestől olvashatjuk.l"
A tÖTVényszéken kfvüli bfráskodás feladatának
végrehajtója a nyomozói, ügyészi, sőt bírói hatalmat koncentráló VCSK volt. Szolzsenyicin megfogalmazása szerint: "az emberiség történelmében egyedülálló büntető szerv, mely egy kézben
egyesítette a felügyeletet, a letartóztatást, a vádat, a bíráskodást, s az ítélet végrehatását". Látjuk tehát - akárcsak 1793-ban Franciaországban
- Oroszországban megkezdődött az általános támadás a vallás kiirtása érdekében. E támadás
egyik vonulata az állami rendelkezések formájában jelenik meg, másik vonulata a felizgatott tömeg rombolá sa, akárcsak a sansculotte-ok terrormozgalmai során (azzal a különbséggel, hogy a
szovjet agitátorok által felizgatott tömeg templomrombolásait, papok tömeges keresztre feszítését és más módon végrehajtott kínhalálát
megőrizte az utókor számára a fílmszalag").
Szolzsenyicin így fogalmazza meg a kegyetlen
valóságot: ,,1918-ban, hogy ezzel is siettessék a
kultúrforradalom győzelmét, fosztogatni s tömi,
zúzni kezdték a védőszentek ereklyéit, s rabolni
a templomi kincseket. A feldúlt templomok és
kolostorok védelmére népfelkelések törtek ki. Itt
is, ott is félreverték a harangokat, s a pravoszlávok összecsődültek, egyik-másik botot is ragadva. Természetesen némelyiket a helyszínen fel
kellett koncolni, másokat le kellett tartóztatni."
A pravoszláv egyház az "októberi napokban"
az önmagát ateistának valló, s a kereszténységgel mint megsemmisítendő ellenséggel szemben fellépő államot zsinati határozatban Ifa sátán mesterkedésének" minősítette, s a régi egyházi tradícióknak megfelelően visszaállították a
patriarchátust, Tyihon püspökötl 2 kinevezve pátriárkának, aki átkot mondott a szovjet államra.
Példáját követték a többi egyházak is.
Az 1918. januári, "az egyház és az állam, valamint az egyház és az iskoláztatás ügyének
szétválasztásáról szóló rendelet" kibocsátásakor
az oroszországi keresztények ismét tiltakoztak, s
a pátriárka felhívást intézett a világ keresztényeihez, mentsék meg az oroszországi keresztényeket a bolsevik vallásüldőzéstől.P A bolsevik ha-
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talom - sajátos gondolkodásmódjával- önmagában ezt az alapvetően emberi jogi sérelem miatt
történt tiltakozást is olyannak tekintette, amely
okot (ürügyet) ad a vallás és egyház elleni újabb
támadásra. Az éhínségre hivatkozással 1922. február 23-án a Népbiztosok Tanácsa" elrendelte az
egyházi értéktárgyak lefoglalását. Tyihon pátriárkát az állambiztonsági szervek (neve akkor változott OGPU-ra) 1922-ben letartóztatta. A szovjet
"aranyvadászat" megindulásával egy időben felgyorsult a vallásellenes ideológiai támadás is az ateista mozgalom megszervezésével. (Vö. 1793-ban
Franciaországban.) Irányításában jelentős érdemeket szerzettl 5 Jaroszlavszkij és Boncs-Brujevics. Az országszerte létrejött ateista körök és
brigádok számára 1922-ben megjelentették az
Ateista l 6 cimű folyóiratot. 1925-ben összeült a
"Harcos ateisták első kongresszusa". 1928-ban
megszervezték az ateizmus új ideológiai fellegvárát, az ateista egyetemet. A hatalmas méretű
egyházellenes offenzíva eredményeként a hívők
számát jelentősen sikerült ugyan csökkenteni, de
nem sikerült az egyházat megsemmisíteni. Ezért
az OGPU kapta feladatul, hogy vonja ellenőrzése
alá az egyházat. Szolzsenyicin szavaival élve "kirakatpereket rendeztek, amelyeket agyonlövések
követtek. Moszkvában azokat végezték ki, akik
terjesztették a pátriárka felhívását. Pétervárott pedig Benjámin metropolitát, aki akadályozta az
egyházi vezetés átjátszását az Elő Egyház kezébe.
A kormányzóságokban (. ..) azokat börtönözték
be, akik nem tették le az esküt az Elő Egyház diadalmas erejére.,,17 íme megjelent a szovjet "békepapság", a francia alkotmányos papság utódaként. Elkészült a stratégiához a megfelelő taktika,
készek voltak a szervezés módszerei is, amelyekkel majd Magyarországon is találkozunk.
Minden megpróbáltatás ellenére voltak, maradtak - nagy számban - hőslelkű papok is,
akik ellenálltak az egyház megsemmisítésére
irányuló törekvéseknek," vállalva a vértanúságot. Közülük nálunk a legismertebb, Mindszenty bíboros által is hivatkozott - napjainkban
oltárra emelt - Romzsa Tódor görög katolikus
püspök, akinek vértanúsá~áról magyarul is jelent meg összefoglaló mű.
A hatalom a kolhozosítási kampányhoz kapcsolódva Ifa kulák-papi befolyás leküzdése" cimén fordult az ellenállást tanúsító falusi papság
ellen, s felhasználva a helyzetet sorra zárták be

"közigazgatási úton" a templomokat.
Mindszenty József - akit 1945. szeptember
IS-én nevezett ki XII. Piusz pápa a magyar katolikus egyház élére - így összegezte a vallásszabadság kommunista értelmezését: "A szovjetszerű vallásszabadságban nincs benne az
egyház kulturális, társadalmi és karitatív tevé-

kenységének engedélyezése, ahogyan mi azt
Nyugaton ismerjük. A magyar kommunisták,
akik ismerték a moszkvai elméletet és gyakorlatot, itthon a magyar egyház akkori helyzetének
megfelelően azt hangsúlyozták, hogy nem szándékuk az egyházat eddigi működési területeiről
kiszorítani, (... ) szűkebb pártkeretekben természetesen a marxi tétel volt érvényes: a vallásos
ideológia felépítmény, az elnyomott és kizsákmányolt nép elbutítását szolgálja. Csak párttagoknak adták elő Lenin tanait arról, hogya
marxizmus minden vallást és az összes egyházakat valamennyi vallási intézménnrcel együtt
a polgári reakció szervének tekinti." o

A háborús vereség néhány következménye Magyarországon 21
Attól a pillanattól kezdve, hogy a szovjet haderő
1944 októberében megindította a hadművelete
ket Magyarország meghódítására, megkezdő
dött az a folyamat, amely egy új - a korábbi (s
nemcsak a nyilas) hatalommal élesen szemben
álló - tényleges hatalmi helyzetet hozott létre.
Ezt a folyamatot elősegítette az a tény, hogy a
háborús események következtében szétesett az
államgépezet. Magyarország az 1947-es párizsi
béke ratifikációjáig nemzetközi jogi értelemben
is megszállt ország volt, ahol a polgári élet, az újjászervezett kormányzati apparátus egy célt szolgált: a Vörös Hadsereg hadműveleti célját.
Első perctől jelen volt tehát a kialakuló új hatalom kettőssége a koa/(ci6n belül: 1/ a kormányzati adminisztráció, amely a fegyverszüneti állapothoz illesztette a polgári újjászervezést, és 2/
a politikai megtorló-megfélemlítő kemény mag,
amely mindenkor a szovjet szervek akaratát valósította meg, s csaknem kizárólag a kommunistákb61 szerveződött.
Kétségtelen tény, hogy mindkét vonulatra legfelsőbb szinten a Szövetséges Ellenőrző Bizottság
(SZEB) felügyelt. Ehhez képest alakították az ország gyakorlati gazdaságpolitikáját, amelyben abszolút elsőbbséget élveztek a j6vátételi célú rekonstrukci6k. Megkezdődött a szovjet mintájú tervutasításos rendszer előkészítése. A politikai életben
a polgári értékeket képviselő kormányz6párt felszeletelése, az úgynevezett szalámitaktika kierőszakolásá
hoz vezető hatalmi harc előidézése indult el. A
folyamatos polgárháborús pszichózis mesterséges megteremtése volt ugyanis a nyílt kommunista hatalomátvétel egyik nagyfontosságú propagandafegyvere.
Nem lehetett kétséges az 1945-ös választások
győztesei előtt sem,22 hogy mit jelent valójában
Vorosilov marsall intervenciója a miniszteri tárcák szétosztásánél.P Fellépése azt eredményezte,
hogya fegyveres hatalmat jelentő minisztériu-
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mok a kommunisták irányitása alá kerültek. A
szovjet hatóságok ezzel az aktussal mintegy "értelmezték" a [altában kötött megállapodás valós
jelentését az ő olvasatukban: "minden népnek
joga van arra, hogy megválassza azt a kormányformát, amelyben élni akar", a nagyhatalmak,
csak a "belső béke feltételeit" teremtik meg. 24
A diktatórikus kormányzat legfontosabb eleme a terror. Egy demokratikus állam ezzel az
eszközzel csak rendkívüli esetekben él, ha az ellene támadó célja nemtelen és a támadás másként el nem hárítható. Ilyen esetben az állam
terror-politikája - kizárólag rövid távon - találkozhat a társadalom többségének támogatásával is. Más a helyzet azonban, ha a társadalommal szemben alkalmazza az állam a terrort.
Ez a terror erkölcstelen és jogtalan, s ha az állam
jogtalan terrort alkalmaz, tarthat attól, hogy a
társadalom fellázad. Ennek a feltételezett lázadásnak a diktatúrák leggyakrabban egy újabb terrorral veszik elejét. Más sz6val, meg kellfélemlíteni
a társadalom egészét. A végső cél a társadalom
akaratának szétzúzása, az egyesember szolgaialávetése. A Szovjetunióban mindez a lenini-sztálini
időszakban folyamatosan ment végbe.
Jalta után Sztálin a kelet-európai térség urának érezhette magát. A szovjet lágerrendszer
ezért a háború után válogatás nélkül fogadott
be ezer számra románt, szerbet, magyart, franciát, keresztényt és zsidót, kommunistát és polgári gondolkodót. A cél az volt, hogy a terrorra
épülő kelet-európai birodalmi gondolat az egész
térségben, így Magyarországon is megvalósuljon. A magyar egyházak az új körülmények között - magától értetődően - humánus alapon
ott folytatták tehát embermentő tevékenységüket, ahol a "barna pogányság" világában abbahagyták. Ennek az áldozatvállalásnak lett vértanúja Győr püspöke, báró Apor Vilmos. Nem kevesebbről van szó tehát, mint arról, hogy a
szovjet hatalom magyarországi képviselete és
az egyházak - élén a legnagyobb létszámú római katolikus egyházzal - között az első összecsapások az általános moralitás sl1cján történtekmeg.
Ennek a küzdelemnek a kezdetektől volt bátor
és elszánt képviselője Mindszenty J6zsef veszprémi
püspök, majd esztergomi hercegprímás. Mindszenty első főpásztori szózata2S a hadifoglyok emberi jogainak tiszteletben tartásáról, az elesett katonák megbecsüléséről és az értük való imáról
szólt. Szólt még az egész társadalmat alapvetően
érintő kérdésről, az igazolási eljárásról: "az igazoló eljárás tölti el szorongó aggódással sokak lelkét. Mi bízni akarunk az eljáró közegek méltányosságában és igazságszeretetében. (. ..) Kicsiny
nemzet vagyunk, bosszú és megtorlás címén nem
irthatjuk egymást." A vallásszabadság és a de-

mokrácia a főpásztori szózatban a maga teljességében és eszmei tisztaságában áll előttünk:
"Hogy pedig nemzeti létünk és hazánk fennmaradását biztosítsuk, ragaszkodunk szent hitünkhöz, amely hazánkat és nemzetünket ezer éven
át fenntartotta. Nem üres mondás, hanem történetileg igaz tény, hogy kard szerezte, kereszt tartotta fenn a hazát. Egy állam sem tudott fennmaradni, mely nem az igazságra és erkölcsre épült,
már pedig az igazság oszlopa Szent Pál szerint
az egyház (TTim 3,15). (. ..) A demokrácia, a szabadság jelszavával indulunk az új életnek. Milyen szép jelszavak ezek! A demokrácia azt jelenti, hogy a nép minden egyes tagja, minden
egyes rétege egyenlő jogokkal vesz részt, közvetve vagy közvetlenül a közügyek intézésében."
Megkerülhetetlenül felvetődik a kérdés: vajon a hercegprímás küzdelmét mennyire támogatták 1944-től az újjáalakult politikai pártok?
Magyarországon sokan - közöttük történészek is - szívesen beszéltek 1945-48 közötti demokráciáról és e folyamatot lezáró fordulat évéről. Prof. M. Kiss Sándor, e kor kiváló kutatója,
pályája kezdetétől minden, ebben a témakörben
tett megnyilatkozásában "fenyegetett", "korlátozott" demokráciáról beszél, teljes joggal. Valamire való magyar politikusnak tudnia kellett,
hogya hatalom a Szovjetunió és a szovjet vezetés által irányított kommunisták kezében volt. A
kommunisták, mint a végrehajtó hatalom eszközét a belügyet, és annak összes létrehozható
eszközét azonnal a kezükbe kaparintották. Igy
került sor 1945. január 17-től Péter Gábor vezetésével (de szovjet tanácsadók felügyelete alatt)
~. Politikai Nyilvántartó Iroda (majd Rendészeti
Ugyosztály) megszervezésére. Május közepére
már működött a Vidéki Főkapitényság.i"
A politikai osztály személyi állománya 95
százalékban kommunista párttagokból szervező
dött. 1946 márciusában a politikai rendőrség 35
ezer embert tartóztatott le Magyarországon. Kő
zülük sokaknak nemcsak hogy köze nem volt a
nácizmushoz, hanem antifasiszta, sőt ellenálló
magatartást tanúsítottak, igaz, ennek során nem
a kommunista oldalon álltak. Kellő figyelmet
szentelve az MKP főideológusának - a kiemelkedő koncepciós perek, közöttük a Mindszenty-per egyik "társszerzőjének" - Révai Józsefnek a Szabad Népben megjelent, a "reakcióról"
írott cikkének,27 mindenki választ kaphatott arra,
hogy kik kerülnek a közeljövő üldözötteinek véget nem érő listáira. "Reakciós az, aki antikommunista." Más szavakkal: ellenség mindenki, aki
nem kommunista, avagy pem támogatja a kommunista párt politikáját. Igy egy csapásra millíókra tágult az ellenség köre: csaknem az egész társadalom. Körvonalazódott tehát a "bűnös nem-
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zet" elleni büntetőhadjárat ideológiája. Az első
számú közellenség (gy a katolikus egyhJiz lett.
A hercegprímás, mint a magyar katolikus
egyház feje, rendkívül rövid idő alatt sajátos
konfrontációs rendszer középpontjába került.
Nemcsak a kommunistákkal ütközött össze, de
azokkal a nem kommunista politikusok egy részével is, akik politikai megfontolásból nem vállaltak konfrontációt a kommunistákkal. A prtmás
tehJit anélkül, hogy gyakorlatilag politizált volna,
politikailag légüres térbe került. Ez a helyzet a későb
biekben előseg(tette izolál6dását. A feltett kérdést
tehát úgy is lehet vizsgálni, hogy a "makacs"
főpap került szembe a politikai hatalommal, de
lehet úgy is - s a történelmi tényeknek ez felel
meg -, hogy egy adott politikai helyzetben a
katolikus egyház feje a keresztény etika alapján
került szembe különböző minőségi fokon a diktatórikus és a demokratikus politikai tényezők
kel. Ugy véljük, a Mindszenty-kérdés itt mutat
túl önmagán. A lényeg ugyanis a magyarországi katolikus egyház első szolgájának etikai alapzatú küzdelme a diktatúrával. Mindszenty József végül is úgy politizált, hogy klasszikus értelemben nem politizált, hanem egy erkölcsi világképet védett. Küzdelme egyrészt így válik
konkréttá, és így válik általános értelemben példa értékűvé. A diktatúra megteremtését egyelő
re időszerűtlennek tartó sztálini utasítás azonban nem jelentette azt, hogy a Rákosi Mátyás vezette MKP ne folytassa teljes erővel a "párt ökJének" nevezett Allamvédelmi Osztály, (majd, AIlamvédelmi Hatóság) - a hírhedt AVO, AVH
Péter Gábor vezetésével - kiépftését és a civil társadalom elleni mindenirányú hadviselést. 28
Az úgynevezett népbíróságok felállítasa," valamint az internálások rendszere'" okán Bibó István A magyar demokrácia válsága című tanulmányában már 1945-ben jelezte, hogy kibontakozóban van a terror. A rendkívüli hatalomkoncentráció Moszkva céljait szolgálta. Sztálin 1947-ben
szakított a nY.1:1gati szövetségesekkel, majd a
KOMINFORM31 alakuló ülésén közölte vazallusaival: "meg kell gyors(tani a társadalmi haladást".
A címzettek, közöttük Rákosi előtt vitán felül
állt, hogy a sztálini típusú állami berendezkedés
azonnali megteremtésef a soron következő feladat, ami egyet jelent a hagyományos magyar
államberendezkedés megszüntetésével és az évezredes,magyar kereszténység megsemmisftésével.
Az AVO 1947. április 11-12-i országos értekezletén kapta meg a politikai vezetéstó1 a parancsot az "új demokrácia" megteremtésére.
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mintegy 50 millióra tették a hívők számát a Szovjetunióban. Uo. 92.
19puskás László: Romzsa T6dor élete és halála.
Nyíregyháza, é. n. A Lakitelki Népfőiskola két
nagy rendezvényen elemezte a munkácsi püspök
életét és korát, itt áll szobra is.
20Mindszenty József: Emlékirataim. (Első megjelenés 1974/ Frankfurt/M - Berlin - Wien. A továbbiakban: Emiékirataim. Az oldalszámok a Szent István Társulat 1989-es kiadására utalnak.) 9.
2I VÖ. TSz. 15-46.
22Akik abszolút többséggel is rendelkeztek!
231946. május 20-án a Független Kisgazda Párt
Politikai Bizottsága határozatban követelte az államhatalmi, államigazgatási és rendőrségi szervek
vezető állásainak a választási eredményekhez igazodó "arányosítását" - eredménytelenül.
24Teherán, falta, Potsdam. Bp., 1969/ 166-167.
25Emle1cirataim, 62-ó3.
26politikai osztályát Tömpe András vezette. Vö.
Cseh Gergő Bendegúz: A magyarországi állambiztonsági szervek intézménytörténeti vázlata 1945-1990. In:
Trezor 1 - a Történeti Hivatal évkönyve 1999. 73-90.
271946. július 22.
28A belharcokról bővebben nem szólunk. A 474
"munkásmozgalmi" elítélt számszerűen is elenyészik a több mint 400 OOO elítélt vagy internált ártatlan magyar állampolgárhoz képest.
2981/1945. M. E. sz. rendelet, késöbb részletezzük.
30Hatál yba léptette az Ideiglenes Kormány a
4352/1920.,30325/1920. BM., továbbá a 8130/1939.
M. E. és 760/1939. BM. rendeletet. Vö. részletesen
Hantó Zsuzsa: ftélet nélkül. In: Collectio Iuridica Universitatis Debreceniensis Iv. (Szerk. Görgyényi Ilona,
Horváth M. Tamás, Szabó Béla, Várnay Emő.)
101-136.
31Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodája. Az 1947. szeptember 22-27-én tartott kongresszuson jött létre a megszűnt KOMINTERN (Kommunista vagy III. Internacionálé) helyett, amely a
VII. kongresszusán 1944. május 15-én mondta ki
megszűnését. A Sztálin által létrehozott KOMINFORM tagjai voltak: az albán, bolgár, csehszlovák,
jugoszláv, lengyel, magyar, román, szovjet, francia,
olasz kommunista pártok. A szervezet székhelye
BeI§Jád, majd Bukarest volt. 1956-ban oszlatták fel.
A KOMINTERN az egyes kommunista pártok
önálló cselekvéséről határozott, és nem tartotta
időszerűnek a proletárdiktatúra megvalósítását.

(A tanulmány befejező részét júniusi számunkban
közöljük. - A szerk.)

KILENCVENHÉT ESZTENDŐ
Takáts Gyula születésnapjára
Harminckét évvel ezelőtt a budapesti Fészekklubban ünnepeltük a hatvanöt esztendős Takáts Gyula sz üle t ésna p ját, Az ünnepi köszöntőt
népes hallgatóság el őtt a régi barát: Jékely Zoltán tartotta. Ennek néhány mondatát szeretné m
idézni : ..valami, (. ..) ami nem hagyható említetlen sem most, ünneplése pillanataiban, sem
életműve általános fölmérésekor. Egy olyan sajátosság, mely Takáts Gyulát egyenest az emberföldrajzi fantasztikumok sorába emeli: ez a hatvan öt éves költő, akit itt tisztelhetünk hús-vér
alakja szerint csakúgy, mint szellemi kivetülése
szerint - ez az ember itt, Európában, Magyarországon, Somogy megyében, Kaposváron, egyazon házban élte le a 20. század vagy akár a történelem legvérzivatarosabb hat és fél évtizedét!
Bizony, több, mint ritkaság, valóságos csoda ez,
mirákulum a javából: » nemzet őrl el kei hez« folyamodó elhatározás és hűség csodatétele."
Azóta évtized ek maradtak m ögöttünk, és a
h űség csodá ja, akár a bibliai p átri árch ák esetében, akikne k életkora messze megh aladta az
emberek szá má ra kimért időt, azóta is itt van
közöttünk. Ebben az ünnepi órában k űl ön ösen,
minthogy nemcsa k Takáts Gyul át köszönthetjük a maga emberi valójában, hanem a folyam atosan alkotó költ őt is, akinek ez ideig utol só
versesköny ve Hol is a Volt címmel a közelmúltban került kezünkbe, és így l eh etőségünk van
arra, hogy ne pu sztán a magyar irodalomb an
ritka magas életkorra figyeljünk szeretettel, hanem az alkot ó mű v észre is, aki a múl ó évti zedek fárad alm ait legyőzv e ma is képes arra ,
hogy a ver s ünnepévé tegy e a hétköznapokat.
A vers ünnepévé és mindannyiunk ünnepévé, hiszen az alkotó munkának az a példája,
am elyet Takáts Gyula ma is, közel a sz ázad ik
esz te n dőhöz felmutat, bíztatást jelent számunkra. Ebben a péld ában jelen van az állandó ság,
egyszersmind a szüntelenül megújuló figyelem
a term észet és az emberi élet állandó válto zásai
irá nt. A költő ma, gondolom, többn yire kaposvári otthonában dolgozik, és csak ritk ább ari jut
el abba a balatonfelvidéki: becehegyi házb a,
amely nek tornácáról a messze szemha táron tekin tett át: nemcsak a balaton i tájban , hanem a
tört énelemben, a hagyom án yban , a magyar és
az európai költészetben is.
Ezt a széles horizon tot ma az emlékezet és a
képzelet ő rzi és védel mezi. ..A Nap, ha kél -
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olvasom Barátainak a hegyről című költeményben - Csu Fu a háza ajtaján I árnyékát lépve át,
I a teraszán megáll I s a két oszlop alatt I
kinyitva könyvét, I egy lepkeszárny I s az ég kő
zött I hallgatja, rnit izen a fény.: " Igen, ez a fény
mindig üzen, mindig jelen van, és a kaposvári
k önyvtárszeb ából ugyanazt a széles látóhatárt világítja be, mint a becehegyi tornác fölött kinyíló
égből . A közvetlen látványt és észlelést a jelenben
a meditáció, a képzelet és nem egyszer a nosztalgia váltotta fel vagy legalábbis szőtte át.
Ennek a meditációnak a hőse Csu Fu, a költő,
és ennek a nosztalgiának a hazája Drangalag.
Mindkettővel találkozhatott Takáts Gyula olvasója közel két évtizeddel ezelőtt a Versek Drangalagból című kötetben - azóta Csu Fu alakja és
Drangalag kulturális geográfiája kiteljesedett.
Bizonyára nem véletlen, hogy egy képzeletbeli
keleti országban kalandozik az ihlet, és egy
képzeletbeli kínai költő szájába adja szavait a
költő. Megszámoltam, a Világirodalmi Lexikon
második kötetében összesen tizennégy Csu,
Csou vagy Csü new kínai költő található - Csu
Fu nin csen k öz öttük. A kínai álruhanak nyilvánvalóan filozófiai és esztétikai háttere van: a kínai költészetb en általános a meditáció, a természetfilozó fia, az az érett bölcsesség, amely áthatja Takáts Gyula költem ényeit is. Talán ez magyar ázhatja azt, hogy a költő a keleti bölcsesség egy
képzeletbeli képviselőjének arca mögött nyilván ítja ki a maga érzéseit és felismeréseit.
Egy anekdo táva l szeretném befejezni. Annak
idején, m id őn az egri egyházmegyei káptalan
Samassa Jószef bíboros-érsek talán nyolcvanadik
születésnapját ünnepelte, az egyik kanonok azzal fejezte be köszöntőjét, miszerint szeretn é egy
esz tendő m últ án is megünnepelni a főpapot.
Mire az érsek így válaszolt: ..Ne akarjunk határt
szabni az Uristen kegyelmének!" Es még jó néhány esztend őn át korm ányozta egyházmegyéjét. Takáts Gyulának sem azt kívánom csupán,
hogy jövőre ugyanitt tartsunk születésnapi találkoz ót, tartsuk m~g ezt a szép szület ésnapot még
hosszú évekig. Ugy tetszik, verset írni legalább
olyan biztos életmeghosszabbító orvosság, mint
bárm ely patikaszer: kívánok Takáts Gyulának
még sok-sok eszte ndőt, egészségben, örömben
és sze retetben, és kívánok neki és persze magunknak új és új verseket, verseskönyveket.

(Elhangzott 2008. február 4-én Kaposváron a költő
ünneps ég én.)

szű le i és napi

POMOGÁTS BÉLA

SZÓBA HOZNI A szó BA
HOZHATj\TLANT
Szilá~i Akos: halálbarokk. A semmi
polgaro sítása
Szilágyi Áko s új esszékötete barokkosan na gyszabású mű. Nemcsak terjedelme miatt, noh a
az se m elhanyagolható - 588 old alas kön yvről
van sz ö, mely nagyalakú lapjain, sű rű n teleírt
lábjeg yzeteiben mintegy ezer átlagos kön yvoldalnyi szöveget tartalmaz - , hanem az esszékben megje lenített világ gazdagsága, összetettsége miatt is. Mert bár a könyvalcímével a "semmit" ígéri, sokkal inkább igaz rá az, hogy " minde n" megvan benne. Legalábbi s sok minden. A
hu szonh at írás k ő z ő tt találu nk rövid esszét,
kö nyvnyi tanul má ny t, laud ációt és recenzió t;
olvasha tunk nyelv filozófiai fejtegetéseket, elemzéseke t a kortárs magyar irodalomról, a hangzó
költészetről, Auschwitzról mint történ elmi bűn
ről, a tem etés kultúrájáról, a n evetésről vagy éppen a g yermekségről. Ha azt mondorn, hogy ez
a sokféleség zav arba ej tő, nem egy ü res kritikusi közhel yet ak arok elsütni - és nem is fölt étlenül d ícséretnek sza no m ezt a jelző t. Az írások
szí nvonalát tekintve ugyan is nem mind egy,
hogy miről ír Szilágyi.
Szerintem akk or a legjobb és legered etibb,
amikor va lamely konk rét tárgya t - szöveget,
kulturális jelenséget, filozófiai, teológiai stb.
problém át - jár körül; és par adox mód on éppen akko r a legkevésbé izgalmas és eredeti,
amikor - mint afféle filozófus - önmaga teremti meg tárgyát. Ezért go ndo lom kevésbé sikerültnek a kötet első két írásá t. Az alcíme szerint a prol ógu s sze repé t betöltő Hősöm : here
című szöveg (találó az ajánlás hagyom án yát kiforgat ó ajánl ása: "Parti Nagy Lajostól sze retettel") iga zán csak az utol só bekezd ésében mond
val ami izga lmas at - d e akkor az tán olyat,
hogy ar ra érdemes odafigyelnünk. " A mi ről
nem leh et beszélni , csakis arról kell beszélni.
Tulajdonképpen másról, mint e rről, beszéln i
se m érde mes, és lényegében nem is lehet. Mivel
annak helyét is a beszéd jelöli ki - negat ívan.
persze -, am iről nem leh et beszé lni (ne m, mert
tilos, han em mert szóba lunhatatían, vagyis elérhetetlen a beszéd ben, a nyelv értelmi világ ának
határ ai k ö z őtt ) , E néma tartomány szin te kikén yszeríti a besz éd et. Egyedül arról érdemes I'esz élni, am iről Ilem lehet." 07.; kiem elések ill és
később az ered etiben.) A wittgensteini tétel
megfordítása, a mondhatatl an nyelvivé t étel é-
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nek követelm énye súlyos értelmet nyer annak a
kön yvn ek az elején, mely cím ébe n a hal ált , ezt a
valóban "szóba ho zhatatlant" hordozza, és
am ely - ha a legtöbb írásnak nem is közv etlen
tár gya a hal ál - mindvégig reflektál arra. Érdemes azonban ide másolni az előbbi idézet folytatását is. "Az irodalom kényszeres beszéd . Uti
figu ra decet." Sajnos a kényszeres jelző illik '!Z
esszé első nyolc oldalának bőbeszédűségére. Es
illik a Nye/vjdték alcímű második írásra, a
Ballben-ben az igazságra is, mel yn ek még olya n
jelent ékeny zárlata sincs, mint az első sz övegnek , és amelyre így azt kell mondanom: semmi
értelme sincs, még szell emes szofizmusnak se m
nevezn ém. inkább csak filozofiku s fecseg ésnek.
Talán túlzónak tűn nek ezek a szavak, mégis
fonto snak tar tom leírn i őket, mert - az előbbi
ek dacára - Szilágyi Ákos egyébkén t rem ek
esszéista . Ezért is tartom szerencsétl en szerkesztői dönt ésnek, hogy az említett két munka
került a kötet élére.
A kön yv fölépítése egyébkén t meg le hetősen
nagy változato sságot mutat. Szilágyi megteh ette volna, hogy tematikusan cso po rtosítja sz őve
geit, d e nem ez t az utat válasz totta. Azáltal,
hogy látszólag minden rend nélkül követik egymást a l egkül önb özőbb kérd éseket körüljáró
szövegek, talán jobb an érzé kel h e tővé válik az a
széles látókör, mely a szerző szellemi tájékozódását megh atározza. Ugya na kkor sokkal inkább olvasóbar áttá és haszn álhatóvá leh etett
volna tenni a kön yvet az álta l, ha tárgyu k szerint rend ezték vo lna a szövegeket, vagy legalább a tart alom jegy zékb en föltüntettek volna
alcíme ket. netán névmutatóval lát ták vo lna el a
könyvet. így ugyani s nem biztos, hogy mind en
poten ciális olvasó szá má ra egyérte l mű, hogy
péld ául a címa dó írás ban Szilágyi éppe n Borbély Szi l árd Halotti Pompáját elemzi. Ez azé rt
baj, mert naivitás volna azt gond olni, hogy számosan akadnának a magyar olvasók k ő z őtt,
akik végigol vassák a kön yvet - viszon t ném elyik esszé szá má ra minden bizonn yal sok ka l
több olvasó t leh etne szerez ni, ha jelezve vo lna,
miről is sz ólnak az egyes d ar abok. N ézzük meg
e lős zö r, hogyan közelíti meg Szilágyi Akos , aki
maga is költő, a ko rtárs magyar irod alm a t. A
könyv harm ad ik írása, az Irodalmak együttállása
d iagnózisa szerin t - melynek sokat mondó
sz ubve rzí v alcíme is: Kivezetés a nemzeti iroda/om/Jól - nem a nemzeti irodalom paradi gm ájával írha tó le az irodalom alaku lása, hiszen ném iképp l eeg ys zerűsítve - sok kal inkáb b

használható az a képlet, mely szerint annyi irodalom van, ahány író. Szilágyi külön írást szentel a már említett Borbély Szilárdnak, valamint
- kötetbeli sorrendjük szerint - Rakovszky
Zsuzsának, Tandori Dezsőnek, az Iskola a határont lemásoló Esterházy Péternek, Kertész Imrének, Spiró Györgynek, Kukorelly Endrének,
Kovács András Ferencnek és Térey Jánosnak.
Két írást emelnék ki ezek közül. A költészet
hangjai című szöveget azért tartom nagyon fontosnak, mert Rakovszky költészete kapcsán
megfontolandó ajánlatot tesz az úgynevezett
"női líra" befogadására, amennyiben mint formát értelmezi azt, és ezáltal értelmezési keretet
kínál olyan kérdések megválaszolására, melyeket számos líraértelmező, akinek nincs affinitása a gender szempontú irodalomértés iránt, inkább föl sem tesz. Ezzel is összefügg az az érzékeny elemzése, melynek tárgya a Rakovszky-olvasásban - és persze általában a líraolvasásban
- oly fontos kérdés, a lírai hangé. "Az egzisztencia hangja odaátról jön, a személyiség másvilágáról. Bizonyos értelemben csakugyan siri
hang - az élőhalottak hangja. Az olvasó a hang
metaforája szerint olvas minden irodalmilag
formált, tehát felidéző irányultságú szöveget mint azt Paul de Man mutatja be az elbeszélői
hangot elemezve Az olvasás alleg6riái című mű
vében. A felolvasó pedig ezt a belülről, a »sző
vegböl« hallott-elképzelt, a szerző és olvasó
(immanens szerzö és immanens olvasó) közös
alkotásaként létesült hangot idézi fel, föltéve,
hogy a szöveget nem pusztán recitálja, hanem
előadja, megeleveníti." (187.) A másik írás, melyet ki kell emelnem, a Fogság című Spiró-regényről szóló (A világ mint fogság). Ez a szöveg
a kötet leghosszabb írása, szerintem megérte
volna önálló, kis könyvként kiadni. Bár erre is
jellemző Szilágyi bóbeszédűsége, egyetlen mondatát sem éreztem fölöslegesnek, és a majd'
nyolcvan oldalas, mintaszerűen alfejezetekre tagolt szöveget végig nagy érdeklődéssel olvastam. Ebből is idézek egy részt, megmutatandó,
hogy Szilágyi milyen különbözö regisztereken
tud megszólaini. "Ilyenformán persze az »implicít« szerzőt nemigen érinti meg »a szerzö halott!« harci kiáltásában magasra csapó pátosz,
amelyben avantgárd napiparancs (»meghalsz!
vagy véged van!«), vágyfantázia (»bár már
meghaltál volna, te dögl«, vagy »meghaltál
már, mit hősködsz itt?!«) és száraz helyzetjelentés (»a halál, hölgyeim és uraim, ezennel beállt«) keveredik." (307-308.) A már-már szatirikus hangvételű szövegrész után hasznos és
hosszú lábjegyzet áll, melyben Szilágyi frappánsan eligazítja olvasóját az elmúlt néhány évtized irodalomtudományának a szerző fogal-
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mával kapcsolatos elképzeléseiről, néhány vonatkozó szakirodalmi tétel megadásával segítve
a további tájékozódást. Nagyon meggyőző,
ahogy Szilágyi a Spiró-regényt értelmezve a hős
és a szerző tudása közötti különbségeket elemzi
(313.), vagy a regény nyelvét a modernitás keretein belül helyezi el (343.).
És ha már a modernitásnál tartunk. Némiképp meglepett, hogy ne mondjam: megdöbbentett, hogy Szilágyi, aki önmagát "mint afféle
végrnodern"-t (64.) határozza meg, néhány
ponton milyen felületesen értékeli a posztmodernt. "A veszteség általános érzülete és jellegzetes kifejezésformái, költői-retorikai alakzatai
is elvesztek, visszahozhatatlanul. A szüntelen
imitációk és idézetek mit sem változtatnak
ezen, hiszen nem az eleven érzületet, hanem az
érzület kifejezésére szolgáló, de már teljesen kiüresedett poétikai és ikonográfiai kliséket hozzák vissza ... " (267.) Hogy az imitáló, a hagyományt átértelmező művészet mögött ne volna
eleven érzület? Ez legalábbis vulgáris értelmezésnek tűnik számomra, melyet leginkább a
kortárs irodalmat nem olvasó és azt szidalmazó
úri közönség részéről tudok elképzelni "". egy
pillanatig sem gondolom, hogy Szilágyi Akos
ilyen volna. Még kevésbé tartom meggyőzőnek
a dekonstrukcióról adott jellemzését. "A dekonstrukció: a semmi nagybani elő-állítása. Semmigyártásra szakosodott szellemi nagyüzem. Sőt,
agy-üzem! (Ha már!) Az agytalanító semmi."
(575. Egy másik helyen valamelyest árnyaltabban közelíti meg a szerzö a kérdést: 161., 57.
jegyzet.) Mit lehet erre mondani? Röviden csak
annyit, hogy a dekonstrukció nE;m destrukció.
Persze tudom én, hogy Szilágyi Akos nem pontosan úgy gondolja, ahogy írja, és azt is tudom,
hogy az esszé műfajának mások a játékszabályai,
mint a tudományos tanulmányénak, és a szerző
itt játszik a nyelvvel, túlfogalmaz - de szerintem kár ennyire túlfogalmaznia. (Még valaki ebből a jellemzésből alkot képet az utóbbi évtizedek egyik legfontosabb elméleti fejleményéről... )
Hogy világos legyen, nem azzal vádolom
Szilágyi Akost, hogy ne ismerné a posztmodernnel, dekonstrukcióval kapcsolatos irodalmat, gyorsan leszögezem, ennek az ellenkezője
igaz. Nem túlzás, ha azt mondom, lenyűgöző
az a tudásanyag, melyet a szerző írásaiban
mozgat: ismeri és továbbgondolva hasznosítja
az esztétika, a filozófia, az irodalom-, nyelv- és
történelemtudomány, valamint a szociológia, a
teológia (stb.) magyar nyelven megjelenő irodalmának szinte egészét. Számos nyugati munkát is idéz, és - utoljára hagytam a legfontosabbat - gyakorlatilag benne él az orosz kultúrában és sze!lemi életben. Nagyon izgalmasak

azok az írásai, melyekben a szovjet világot mutatja be - ne feledjük, Szilágyi Akos publicistaként is komoly munkásságot tudhat magáénak,
és a társadalmi jelenségekkel szembeni éleslátása a halálbarokk esszéiben is megmutatkozik. így
például a Dfvány és per című írásban, melyben a
szerző párhuzamot von a koncepciós perekben
és a pszichoanalitikus vizsgálatban kirajzolódó
antropológia között. Csak röviden idézem fontos megállapítását. "Rendes ember úgy él, mint
az állat, vagy nem él, hanem működik, megbízhatóan és pontosan, mint a gép. Az emberi és az
állati helyet cserélnek egymással, hogy minden
igazán emberit mint állatit démonizáljanak, kriminalizáljanak és nyomjanak el az emberben, az
állatit pedig mint igazán emberit eszményítsék,
istenítsék és felszabadítsák benne. Az ember beteg állat. Betegsége éppen az, hogy ember:
szabad öntudat, a reflektált élet minden kínjával és örömével." (95.) Nagyon pontosnak érzem ennek az írásnak azt a megkülönböztetését, mely szerint Kádár János elhíresült utolsó
beszédének pszichodrámája nem a tragikus, hanem a katasztrofális fogalmával írható körül.
015.) Igen találó, és reflektált nyelvszemléletet
tükröző az a megállapítása is, hogya kádári
"vallomás" töredezett, de nem töredelmes. (116.)
Szilágyi Ákos pontosan elemzi a sztálini korszaknak a halálhoz való viszonyát; többek között azt a mozzanatot, hogy a Lenin holttestét
meglátogató emberek pillantása egyetlen nagy
pillantássá áll össze, mely nem engedi meghalni
a halottat, és így betölti a halálával keletkezett
űrt. (395.) Példaértékű a fasiszta halálkultuszról
adott két oldalas összefoglalása is. (372-373.,
194. jegyzet. Itt kell megjegyeznem, hogy az ehhez hasonló hosszú lábjegyzetek, legyenek
mégoly hasznosak és informatívak, olykor ha a szerző barokkos mértéktelenséggel ~l velük - megnehezítik a szöveg olvasását. Es akkor nem hallgathatom el azt a szerkesztési hibát
sem, hogya lábjegyzetek számozása jó néhány
ponton elcsúszott.) Szilágyi írásainak erényei
között meg kell említenünk gondolkodásának
radikális következetességét is. Kertész Imreesszéjére gondolok itt elsősorban, mely már három mottójával is lenyűgöz és letaglóz: Szilágyi
úgy helyez egymás mellé egy Kertész-, egy Pilinszky- és egy József Attila-idézetet, hogy ezek
a citátumok, melyek valószínűleg nem tudnak
egymásról - túlzás nélkül mondhatom -, lélegzetelállító módon, mint egymás kommentár-
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jai tűnnek föl. (277. - sajnos nincs hely ide másolnom őket.) "Az Auschwitz utáni világálIapot
emberének, a túlélőnek épp az a kérdése: áthúzhatá-e, törlőjel alá helyezhető-e, érvénytelenfthető-e
valamiképpen a világgal Auschwitz? Maradt-e
még valami a világ igazságából, bárhol legyen
is az most már: Istenben, történelemben, a
puszta létben?" (280.~ Olyan kérdéseket fogalmaz meg itt Szilágyi Akos, melyek végiggondolása etikai parancs - kellene, hogy legyen. Hasonló radikalitás jellemzi a halálbarokk után néhány hónappal, 2007 karácsonyára kiadott "poémát", a Francit is, mely alcíme szerint "Gyászkoszorú a 20. század sírhalmára". Hetedik szakaszából idézek.

gázba Tolsztoj! Dosztojevszki!
honnan az Isten se vesz ki!
gázba minden Mann!
gázba Jézus - ő mint kisded gázba küldik most az Istent
s elnémul a Hang
gázba ember! gázba állat!
új rendként még visszaállhat
ami megmaradt
sanctus! sanctus! - sfr az ének
sfrva hallgatják pribékek énekel a kar
Szilágyi költőként sem mond mást, mint
esszéíróként. Megfordítva: az esszéista Szilágyi
Ákos is költő, nagy nyelvteremtő erővel. Igy
például a húsz éve halott Hekerle Lászlóhoz
címzett Halotti beszédben, ahol azon elmélkedik,
hogy Hekerle kép, mely az ő képzeletének falán
függ - hiszen az élete függőben maradt. (226.)
Ennek a szövegnek egy részletével fejezem be
írásomat, mégpedig egy olyan mondattal, mely
a legváratlanabb módon szölítja meg az olvasót.
úgy, hogy nem lehet előle kitérni. "Emlékszem,
annak idején mennyit beszélgettünk ezekről az
egybecsengő halálokról a Halálnapl6t író Balassával, aki azóta szintén halott (6 is ugyanabban
halt meg, mint anyám és Tarkovszkij), ahogy
rövidesen halott leszek én is, s az lesz e sorok
minden olvasója, előbb vagy utóbb. Csak e sorok nem halnak meg ... " (232.) (Palatinus, Budapest, 2007)

KRUPPJÓZSEF

"DALOS AJKAK"
1883-ba n, Katon a József emlék táblájának leleplezésére írta Revicky Gyu la az alábbi sorokat:
,,Melyik költő nem vágyik tetszeni? I A hány csak
volt, ohajtá mind a tapsot. I Fagyos közöny hamar
szárnyát szegi. I Pacsirtát zengeni télidőn ki hallott?
I Nincs dalos ajk, mely ne hallgatna végre, I Ha
nincs, a ki figyeljen énekére." (A költemény a
Bajtai Mária által összeállftott Katona koszorúi
ámű gyűjte mé nyben is olvas ható.) Rengeteg
olya n verset ismerü nk, amely a költ észet lény eg ét, a költő felada tát jelöli ki, ám ez a néhán y
so r olya n igazságot fogalmaz meg, amely alighan em mind en korszakban a lfrikus egy ik legfontosabb ösztönzője. Talán ma is így van, azzal
a különbséggel, hogy napjaink költői nem "dalos ajkkal" zengik műveiket, hanem puritánabbul, az érzés mély rétegeibe hatol va. S épp ezzel
válnak koruk hűséges megszólaltatóivá, érzés világa tolm ácsává.
Az új verstermésb ől örömmel vegyes meglepe tésse lolvashatju k a mai magyar költészet
nesztora, Takáts Gyula tömö r remekléseit, amelyeke t régóta ismert versbeli alteregójával, Csu
Fuval fogalmaz tat meg. Ez a rejtelmes, sze mlélődő bölcs arra tan ít, hogy sza bad ulju nk meg
minden fölöslegestől, s pr óbáljuk megragadni a
világ s benne küldetésünk lényegét. Csu Fu látszólag a term észet jelenségeiből próbálja elénk
támi a világ sz éps égeit, valójába n azonban ezek
mögött, az idő teljességében tájékozódva érzékelteti, hogya látvá nyon tú li világ rejti a lényeget, amely felé makacs kitartással kell törekednünk: "És ott, ahol I a vers előtt I térdeltek Hajdan I
tündöklő vizen, I zsombék között I hallgatja Csu I
plan étdkan , magányon I versen túl amit I aM indről
és az Egyről I a láthatatlan I ésa Fény üzen neki" (A
láthatatlan és a Fény).
Ennél fontosabb küld etése aligha lehet költő
nek, figye lni a "versen túli" jeleket, értelmez ni
üzene tü ket, s fényt lopni a csügged t földl akók
sze mébe. Ez Takáts Gyul a ars poeticája e lső kötete, a Kúttól. S bár nemzed ékt ársai sorra kiha ltak mel l őle, ma is az egykori elszá nással és következetességgel halad azon az út on , ame lyen a
ha rmadik generáció költői, akik az ugyan csak a
hegyéről szem lél őd ő Babits Mihálytól tanu lták
az emb erség dallamának megszólaltat ását. Ezt
az öröksége t gazd agítja és teljesíti ki öntudatosan vállalt dunántúliságával, amelynek ösz tönzője és el őképe egy ugyan csak nagy humanista
lfriku sunk: Ber zsenyi Dániel: " Tl1nődve így I a
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Mindenek apró ligetjében I kicsi szőlóhegyén I a
Boredszak I és Ilrdnuszok szavát I tücsök- kottára
téoede dt] hólyaghárt yán , I üveglapan és égerek között I frja egyre csak Csu Fu I a rejtett végtelen I ésa
magány falán, I 'A közelftó tél' I és az 'Itt a tél' után
I A Nagy Falon is át pillanat világ szavát." LA közeUtő tél után").
A harmincas években a harmadik nemzedék
lfriku sainak egyik ösztönzője a birtokára húzódó, az Augustus-kortól megcsömörlött Horatius volt . Csu Fu is kicsiny birtokáról szemlélő
dik , de nem szembe, hanem azonosulva a léttel
és a valósággal. Ebben (is) rejlik magatartásának és példájának időszerűsége.
Szinte hihetetlen: Lator László is elmúlt 80
éves! Ha valakiről elmond hat juk, hogy félelmetes a mem óriája, ő ilyen. Sokoldalú tájékozottságán szinte mindegyik költeményében indulat üt
át, belső tűz izzítja ver seit, amelynek egyik szítója folytonos halad ásának vágya, amely emelné és megszabadítan á a befelé húzó erőktől, de
folyvás t akadá lyokba ütközik, amelyek olykor-olykor baljós sejtelmekkel tel ítik érzései t.
Verseit olvasv a többször Szab ó Lőrinc emléke
sejlik föl egy más ra torlasztott képe iben; a Holtág példá ul mintha A földvári mólón folytatása
volna a látvány pontos, érzékletes leírásával, s a
belőle köve tkező érzések ábrázolásával: "A halál
édes émelygése, aztán I zsomb ékok, nyirkos üregek
- p ézsmaszaga. viasz- húsos növények I keser ű
méze, csurgó verítéke II s mindez majd a hús féleszméletében I folytatja síkos, érdes árapályát."
Szenvedé lyes líra - talán ez a jellemzés illik
leginkább Lator László versv ilágára. Emberi
k űzd és, a gyengeségekkel való leszám olás vágya mozgatja, amint A hallgató Berzsenyiben írja,
talán önmagára is vo natkoz ha tva: "Mert utoljára
már csak ez marad. I Zúzott homlokkal próbált lehetetlen, I vérrögökké alvadt sötét harag I megkeserült
dac, mégis újra kezdem." Ez a "csakazértis" magatartás nem ritka a magyar költészetben . Lator
Lászlóból hiány zik azo nban a rom ant iku s magatartás, bár az említett belső tűz akár végletessé is tehetné a világga l való kap csolatát. Szenvedélye mégis inkább azokét a bölcs elked őkét
idézi , akik sze mbeta lálkoztak a megismerés és a
világmagyarázat korl átaival, s újra meg újra nekirugaszkodtak, háth a az ember i gondo lkodás
segíthet. Az ember azo nban véges lény, az élet
fölött a halál virraszt, amely Lator László költészet ében is sze repe t ,kap, min t az ő t ért veszteség mag yar ázata. Epp az elveszite ttel való
sze mbesülés, elgyengülésének esend őségén ek

látványa telíti ilyen típusú költeményeit a részvét és a fájdalom megszenvedett érzéseivel.
Bár óvatosan illik élnünk a nagy szavakkal,
mégis elmondhatjuk a tévedés kockázata nélkül: Lator László nagy költő. Bizonyítékkal
idézném a Valami szándék ébredez befejező részét.
"A nyirkoshártyán vérerek l térképe dereng át, alatta l egy bizonytalan lény lebeg, l méggazdátlan, még
elhagyatva. II Még mérhetetlen ideig l füröszti egy
langyos, szelíd l sz(vlüktetésű tenger, / m(gnem ezinültig megtelik l paradicsomi szerelemmel. II
Hosszú, zománckék pillanat, / mikor megjön s szétkapja végre l függönyeit a virradat. II S kilép a lények seregébe." A gondolat születésének ez a leírása, majd formába alakulása és napvilágra
kerülése ilyen feszültségben Pilinszky János Iírájában fogalmazódott meg. Ez az asszociáció is
jelzi Lator László költészetének értékét.
Kiss Benedekről már induláskor, a hatvanas
évek legvégén úgy nyilatkoztak avatott méltatói, mint az új generáció egyik nagy tehetségéről. Egymás után megjelentetett köteteivel igazolta ezt a véleményt. És ami elgondolkodtató:
gyerekversek sorát írta, ezekkel azt bizonyítva,
hogy a világgal való kapcsolatában megőrizte
azt a tiszta szemléletet, amely egy másik világra, egy ideig annak harmóniájára emlékező
gyermeki magatartás legfőbb jellemzője. Ezt sikerült összeegyeztetnie egyfajta szilárd erkölcsi
következetességgel, melynek következtében
folytonosan érzékelhető költészetében a romboló koreszmékkel való szembenállása is. Oszlopokat emel védekezésül, hogy otthon lehessen a
világban: "Otthon vagyok az oszlopok közt, l miként sok nevesincs réten / A szivároány súlyát, jaj,
érzem, l görnyedve térden és boldogan l mint a mesében" (Otthon vagyok).
Az otthonosság érzését mélyítik el azok a
versei, amelyekben ugyancsak gyermeki alázattal, olykor bár lázadozva Istent szólogatja. Az
Urhoz való kőzelítésnek e módját Ady Endre
honosította meg líránkban, de ős sokszor
egyenrangú félként szembesült Istennel. Kiss
Benedek Isten csavargójának mutatja magát (ez
egyik ciklusának címe), de ráhagyatkozása és
alázata uralkodó érzése, s elsősorban ez által
lesz mai istenes líránk meggyőző képviselője.
Ciklusának egyik legszebb, maradandó darabja
Esti imája: .Edes Istenem, l aki körülöttem, és bennem vagy, l kutyám szemében és a / kaktusz tüskéiben létezel, l s mellesleg mozgatod / az irdatlan Mindenséget, l köszönöm ezt a napot is. / Nem lettem
gazdag, l nem lettem koldus sem, / de felesé.gem törött bordái / ma is forradtak valamicskét. / Ugy rendezed az életemet l néha ellenemre /1, hogy ne szünjek meg rajongód lenni. I Lám, most is küldöd a
csodát, I a villanyburák fényköreven l miriád hópely-
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hecske táncol, l s kiállok a terre, l sziuemig bortisanak becsodával. I S ennyi nekem mára elég. I Borom
is van. Rád köszöntöm. I S nem tudok úgyse még elaludni, l de most lefekszem én ágyamba, én Uram!"
Ha egy kellő távlattal rendelkező irodalomtörténész visszatekintve elemzi majd a magyar
líra hangváltásait, bizonyára a hatvanas-hetvenes évek fordulóján látja az egyik változást.
Marsall László, Parancs János, Kiss Benedek és
a többi akkori fiatal lírájában a parlando hangnem vált uralkodóvá, s az egyszerűségből alakítottak ki olyan dimenziót, amely sokszor a teljesség sejteimét kelti. Fejlődésük, elmélyülésük
bizonyítéka Kiss Benedek kötete.
Hogy az egy évtizeddel fiatalabbaknál miként alakul és módosul ez a hangnem, arra jó
példa Cseh KJiroly új kötete is. Ami igazán érdekes: mintha megkezdődnéka küzdelem a képek,
a "rend" visszahódításáért. Talán a posztmodern
ellenhatása ez, de az sem elképzelhetetlen, hogy
a nyelv határainak, a szó esendő voltának felismerése visszatéríti a lírát elhagyott, megtagadott
értékeihez. Cseh Károly esetében mindenesetre
jellegadóak a költői képek, melyek oldják és ellenpontozzák elődei már-már prózai hangnemét: "Ujságost61 boltba és megint haza- l felé tartva
délelőttönként meg-megá1l6t l lakásom előtti sarkon a
fa figyelmeztetve l folyton méri időmet felgyorsult eleven homokára I pergeti szemcséit a betonra szeptember van újra l úgy sokasul lent szanaszét a fonnyad6
csillag / ahogy testben hunynak ki sorra a sejtek"
(Kisvárosi körút).
Figyelemre méltó a közlés egyszerűségét
megemelő végső hasonlat a "fonnyadó csillag"
és a "kihunyó sejtek" rokonosítása. Ilyen párhuzamokat és hasonlatokat többet is találunk az
olykor szinte játszi felépítésű, festő pillantásávalláttató versekben. Cseh Károly mesterségbeli tudásának bizonyítéka, hogy szívesen játszik
a ritmussal. Szép és felvillanyozó példája ennek
a Bükk aljai arabeszk: "Sápadnak már astrandi r6zsák, l fölöttük búcsúkörüket r6ják II kései verőfény
ben a fecskék, / jelre vároa itt időzgetnek még. II Aztán a villanyhuzalra ülnek: l eleven szögesdr6tok
feszülnek 1/ Bogács fölé, az estülő égre, l hová felnyurgul kerti füst kékje. II S nyaruk parazsa roskad
vill6dzva: l élesebben zeng a tücsöksz6 ma." Erdekes, színes, mélyülő versvilág. mely további lehetőségeket rejt. (Takáts Gyula: Hol is a Volt.
Pannónia Könyvek, Pécs, 2007; Lator László: Az
egyetlen lehetőség. Európa, Budapest, 2007; Kiss
Benedek: Szomorún és boldogan. Holnap Kiadó,
Budapest, 2007; Cseh Károly: Gesztenyék ideje.
Bíbor Kiadó, Miskolc, 2007)
RÓNAY LÁSZLÓ

JÁsz AITILA: XANTUSIANA, AVAGY
EGY REGÉNYES ÉLET KALANDJAI
Jász Attila kötete számtalan olyan utalást tartalmaz, melyek segítségével az olvasó kísérletet tehet a mű saját irodalmi kontextusának a meghatározására, s ezáltal a mű megértésére. A cím és
az alcím, a két, versformáját tekintve is elkülönülő rész címe (LEVÉLfogalmazványok és NAPLÓtörede'kek) s az "elbeszélt" történet a XANTUSianát elsősorban az európai irodalom epikus
hagyománya felől mutatják megközelíthetőnek.
Mindez már előzetesen olyan befogadói elvárást
kelt, mely a szöveget az eposz, illetve a különféle
regénytípusok (életrajzi vagy történelmi regény,
kalandregény, levélregény, naplóregény, illetve
az első pillantásra nyilvánvaló formaválasztásnál fogva a verses regény> műfaji ismérvei felől
teszik olvashatóvá. A XANTUSiana részben
vissza is igazolja ezeket az olvasói várakozásokat, hiszen az epikára jellemző narratív elemek
egyértelműen rekonstruálhatóak az olvasás során. Az elbeszélt történet s a történet tere a hazától való elválás és hazatérés dialektikája szerint
íródó életútként alkotódik meg, az ezt elbeszélő
(pontosabban megírö) egyes szám első személyű
narrátor pedig Xantus János maszkja mögül szólal meg. Az elbeszélésciklus ideje az epikus hős,
Xantus Amerikába való emigrációjától a megőrüléséig terjedő életszakaszt fogja át, s ami legalább ennyire fontos: a történet során időről idő
re megidéztetik az epikus hős élethelyzetét és
személyes identitását meghatározó, pontosabban válságba hozó közelmúlt történelmi traumája, a bukott szabadságharc.
A könyv fülszövege szerint Jász Attilát a
"valóság és a mítosz találkozási lehetőségei,
pontjai izgatják". A mítosz, azaz müthosz irodalmi közegben mindenek előtt cselekményt, elbeszélést jelent, s a XANTUSiana egyik központi
kérdése, hogy az elbeszélés, az életrajzokból ismert élettörténet költői újramondása révén
megalkotható-e egy mitikus-eposzi hős. Tágabb értelemben: a mai mítosz nélküli korban
működtethetők-e, s ha igen, hogyan a korábbi
korok, kultúrák mítoszai? Az én olvasatom szerint a mű válasza: nem. Azaz: Xantus János Jász
Attila könyvében megelevenedő alakja nem párosítható az eposzok mitikus hőseivel, de még
azok paródiájaként sem értelmezhető, hisz sorsa
tragikus magyar sors (csakúgy, mint a könyvben
szintén megidézett Pomutz Györggyé). Xantus
élettörténete persze - s ebből a szempontból a
mű mégis rokonítható lenne az eposzok müthosza ival - nemcsak hogy összekapcsolódik a
nemzet tőrténelmével, hanem bizonyos fokig le
is képezi, meg is jeleníti azt. A "nagy magyar
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büszkeség és bánat" elmondása végül azonban
mindig közhelyekbe fullad, mint ahogy a személyes sors is végül szinte szükségszerűen az
őrületben teljesedik be ("a végén mindenki
megőrül/állítólagén is a szabadság / mámorának keresésében / miként ~ döblingi remete"
(XLVIII. [A SZABADSAG MAMORAJ).
A mű végére, a személyes sors tragikus végkifejlete felől nézve tehát mintha a szabadság
iránti vágy morális és egzisztenciális önértéke is
megkérdőjeleződne, noha a könyv elején épp ez
az a momentum, ami lehetövé teszi az amerikai
indiánokkal való sorsközösség felismerését. Az
indiántörténet bevonása amellett, hogy kihagyhatatlan szólama kell hogy legyen egy Xantusról
(Old Shatterhandról) szóló könyvnek, egyben lehetőséget is teremt a nemzeti történelem horizontjából való kitekintésre. Az üldözött, szabadságuktól és földjüktől megfosztott, végül
csaknem fizikailag is megsemmisített indiánok
sorsa azonban vissza is hat a nemzettudatra, rejtetten a nemzethalál vízióját sugallja. A fent említett, önértelmezést és nemzeti sorstudatot meghatározó párhuzamok azonban csak részben
működnek, mivel a mögöttük álló mítoszok érvényessége épp ebben a bonyolult interakcióban
oltódik ki. Hasonló olvasói tapasztalatot koristatálhatunk azokban a darabokban, ahol a mítosz
irodalmi és vallási jelentése együtt érvényesül,
ahol a "Nagy Szellem" mítosza és a kereszténység nagy elbeszélése vetül egymásra. A kötet
számomra legmegrázóbb részlete a világ Istentó1
való elhagyatottságának elementáris élményét
megfogalmazó XLV. [HOL AZ ISTEN] című vers.
A XANTUSiana egyik tanulsága így végül a mítoszok újramondhatóságának a kudarca lesz, s a
mű ezáltal- visszatérve az eredeti kérdésfeltevésünkhöz - az epikus nagyszerkezet ily módon
történő megalkothatatlanságáról (is) szól.
A mű kizárólagos epikus olvasata ellen szól
az egyes darabok líraisága is, mely amellett,
hogy oldja az egyébként is töredékes epikus
ívet, a könyv egyes részleteit Jász Attila lírai
életművének legszebb verseivé emeli. A Xantus
maszkja mögül sokszor kipillantó lírai hős nemcsak az öreg indián pejotos látomásainak jövő
víziójában szólal meg, hanem a finom részleteket láttató, s a természetközelség elvesztésének
következményeit reflektáló nézőpont is vele
azonosítható. A Xantus személyes sorsából fakadó honvágy lírai kifejezése, mely leginkább a
mű első részében kap hangot, nemcsak epikai
hitellel bír, de napjaink emberének otthontalanságát is megszólaltatja. Epp így az egész
XANTUSiana is a régi mítoszok újramondhatatlanságának az üzenetén keresztül a jelenkor
szubjektumválságát is kifejezi. Az olvasmá-

nyos, látszólag könnyen érthető ciklus mélyebb
jelentésrétegeiben tehát a mai ember létezésének, világban-létének egyre sürgetőbb kérdéseire keresi a választ. (Kalligram, Pozsony, 2007)

SZÉNÁSI ZOLTÁN

SOMOGYI AMBRUS: HISTÓRIA
MAGYAR- ÉS ERDÉLYORSZÁG
DOLGAIRÓL
Magyarország 16-17. századi történetét sok kortárs magyarországi krónikás feldolgozta. E historiográfiai művek jelentős része latinul íródott és
ezek között sok olyan van, amelyiknek a teljes
szövege még ma sem olvasható magyarul. E mű
vek száma most remélhetőleg eggyel csökkenni
fog, az Erdélyben élő Buzogány Dezső ugyanis
Somogyi Ambrus Historia rerum Ungaricarum et
Transylvanicarum című krónikájának magyar fordítására vállalkozott. A fordító egyelőre a krónika első könyvének fordításával készült el, ez olvasható a most bemutatandó könyvben.
Somogyi Ambrus (latinos nevén Ambrosius
Simigíanus) családja dunántúli származású volt
és a török elől menekülve került Hegyaljára.
Szerzőnk 1564-ben született, születési helye
nem ismert. Valószínűleg valamelyik külföldi
egyetemen tanult, műve humanista műveltség
ről tanúskodik. Elete Erdélyhez kötődött:
1598-ban neve a dési nemesek között szerepelt,
1604 és 1633 között Belső-Szolnok vármegye
jegyzője volt. 1637-ben rövid időre Dés város bírája lett. Halálának időpontját nem ismerjük.
A krónikaszerző a műhöz írt ·bevezetőben
említi, hogy egy ízben, amikor a császári seregek
győzelmet arattak Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem katonái felett, Somogyinak Désről Besztercére kellett menekülni, ahol majd egy évet töltött. Itt kezdte tanulmányozni a magyar
történelmet feldolgozó régi történetírókat, részben azért, hogy valamivel elüsse az időt, részben
elveszett vagyona miatti bánatát enyhítendő. Ekkor fogalmazódott meg benne a gondolat, hogy
elődei munkáját folytassa és megírja krónikáját.
Somogyi autodidakta történetíró volt, négy
könyvből álló műve nem önálló munka. Az első
két könyv fő forrásai az olasz Paulus Jovius és
Zsámboki János historiográfiai művei voltak.
E két szerző műveit rendszerint szó szerint kiírja, sokszor kihagyva kisebb-nagyobb részeket.
A harmadik könyv tekinthető Somogyi önálló
fogalmazásának, a mű vége már fó1<épp Istvánffy
Miklós krónikájának átírása. Somogyi azonban
gyakran kiegészíti művét dokumentumokkal,
saját értesüléseivel, és az átvett részeket is több-
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ször kommentálja. A teljes mű 1490-től saját koráig
tárgyalja az eseményeket. A most már magyarul is
olvasható első könyvet II. Ulászló király uralkodásával kezdi és az 1541. esztendővel fejezi be. Nem
minden esztendőről ír, csak azokról, amelyek történelmünk szempontjából fontosak voltak. Saját
korához közeledve beszámolói egyre bővebbek
lesznek. Somogyit törökbarátság jellemzi, Magyarország és Erdély romlásának fő okát a Habsburgokban látja, Magyarország romlásának oka szerinte az 1515. évi örökösödési szerződés, II. Lajos
házassága és a Habsburg-ház uralomra jutása
volt. Erdély 16. század végi katasztrófáját pedig
Báthory Zsigmond Habsburg Mária Krisztierna
főhercegnővel kötött házassága okozta.
Műve Magyarország és Erdély történetét foglalja össze, de gyakran más országok eseményeiről is szól, a II. fejezetben például Luther fellépéséről ír, a III. fejezetben V. Károly és I. Szulejmán
hatalomra jutásáról. Somogyi minden bizonnyal
protestáns szerző volt, erre a műben található
utalásokból következtethetünk. Buda 1541-es
ostroma kapcsán például megemlíti a Gellért-hegyen lévő templomban lévő festett képeket és a teljesített fogadalmak "pápista szokás
szerint bután összegyűjtött és falra akasztott
kegyadományait". Ugyanakkor forrásainak protestáns ellenes részeit nem hagyja el, a II. fejezetet például a szekták (haereticusok) mibenlétéró1
szóló bekezdéssel vezeti be, szektának nevezve a
protestánsokat is, Lutherről pedig azt írja, hogy
ijedtében hazaszaladt az augsburgi birodalmi
gyűlésről és cinkosaival írogatni kezdett a vallás
dolgairól.
A kötet végén a fordító utószava olvasható,
amely gyakorlatilag Somogyi krónikájának elő
szava alapján mutatja be a szerzőt és művét. Ezzel kapcsolatban két dolgot szeretnénk megjegyezni. Egyrészt hasznos lett volna a teljes
előszót is közölni a fordításban, még akkor is,
ha az utószóban sor kerül részletes ismertetésére. Másrészt hiányolható, hogya fordító nem
idézi a Somogyiról és művéről szóló (nem túl
nagy számú) szakirodalmat. Hasznos lett volna
egy kis időt szánni e pár munkára, mert így
több adat pontosítható lett volna.
Somogyi Ambrus neve és műve alig ismert a
mai olvasó előtt, pedig krónikája történeti irodalmunk fontos alkotása, közvetve forrásul
szolgált Kemény Zsigmond Gyulai Pál című regényéhez is. Jelen kötet minden bizonnyal hozzájárul ahhoz, hogy Somogyi Ambrus nevét
szélesebb körben megismerjék. Csak remélhetjük, hogy hamarosan olvashaljuk a krónika további részeinek fordítását is. (Attraktor Kiadó,
Máriabesnyő - Gödöllő, 2007)
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