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"Az ember feljő" cím mel több mint hú sz éve adta
közre Bojtár Endre a közép-kelet-európai iro
da lma ka t a felvi lágosod ást követő korszakban
bemuta tó kön yvét. Most ennek újraírt , lén yege
sen kibővített változa tá t jelen tette meg, nagy
szeru alka lma t adva arra , hogy iroda lmunk né
hán y kor szakát ne elszigetelten, hanem korukba
ág yazva, a térség tört énelmi fej lődésének ese 
ményeibe helyezve szemléljük.

A tárgyalt időszakban Európa képe alaposan
megváltozot t. Fokozatosan nőtt Oroszország ha
talma, s a térség legerősebb állama lett. Valóságos
de mográfiai robb anás történt , a nyugati régióban
az ipari forradalom után, a keletiben előtte . A kis
államokban egyre növekedett a feszültség, köny
nyű vo lt egymás ellen kijátszani őket, illetve a
megold atlan kérdések bűnbakjává tenni a zsidó 
ságot. A polgári fejlődés gátjának bizonyult a döb
benetes m éretű ana lfabétizmus. Mindezek ered
mén yeként létre jött egy olyan irodalmi típus,
amelynek fő jellemzője az ellentétek és kínzó kér
dések elkerülése, s az önáltatás volt. (A magyar re
gé nyirodalomban Jókai kínálja ennek p éldáját.)

A térségben lévő államokban a politikai k üz
de lme k egy része a nemzeti nyelv megteremtését
céloz ta, eredmé nye ké pp a nem zetfogalom is
egyértelműbbé lett. Bojtár Endre nyomatékosan
felhívja a figyelm et, hogy nálunk egészen sajátos
helyzet alakult ki: a magyar nyelvet az alsóbb nép
osz tályok beszélték, az uralkodó nyelv a latin, de
jelen volt a német is.A nyelvú jítás közm egegyezés
eredménye lett , hiszen ki kellett választ ani az t a
nyelvj ár ást, amely az irodalmi nyelvhasználat
alapjául szolgált. Altalánosan hangoztatott jelszó
lett a nyelvében él a nemzet, ennek azonban az ön
tud atnövelés mellett kom oly veszélye, hogy "a
kollektív 'én', a 'mi' köréból bármikor ki lehetett
rekesz teni embercsoportokat". A nemzettudat ki
fejezőjét, a modem irodalmi nyelvet végül a ro
mantika vitte diadalra. A sze rencsése bb államok
ban ezzel párhuzamosan fejlődött és tágult az
iroda lom, amely megélte a klasszicizmus.a szen
time ntalizmus és a romantika fázisait . Más iro
da lma k (cseh, szlov én, horvát, román , ukrán ) át
lép tek a klasszicizrnuson , s a felvilágosod ást is
késve élték át, végül az ész t, lett, litván , belorusz,
bolgá r és albán irodalm akból a szen time ntaliz
mus is hián yzik, nem zeti újjászül etésüket a ro
man tika befolyásolta. A fejlődés bon yolult, kusza
volta Bojtár Endre sze rint azza l magyarázható,
hogy .Köz ép- és Kelet-Európában a nem zet és
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szemé lyiség nem egy mást tám ogatva, harmon i
kusa n formá lódo tt, hanem gyakra n egy más el
len ében , nem egyszer a megsemmisüléssel fe
nyegetve egy ik a m ásikat". A felvil ágosodás új
normarendszer ének középpon tjában a polgári sze
mélyiség és a liberális polgári társadalom megva
lósításának eszméjeállt. Hívei a dol gok világának
realitását állították szembe a kiábrándító szociális
viszonyokat teremtő hazug civili záci óval .

A Ráció mérce lett, s a belőle fakad ó értelem ,
érzelem és szabadság esz mekörei kiv ált a kis
népek irod almában lettek irán yj elzők. Petőfi Az
aposto/ban így vallott: "Mi célja a világnak? 
Bold ogság! S er re esz köz ? A sza badság!" S ez a
célképzet - ahogy Bojtár Endre írja - kult úra
tann á vált. Azért nem lehetett Köz ép- és Kelet
Európában nemzetformáló erő, mert a politikai
helyzet lehetetlenné tette a nyílt nemzeti törek
véseket, s a szu bjektum szabadságvágyának ha
gyott csak lehetőséget. Ilyesformán került szem
be egymással eg yén és társad alom, emberi és
nem zeti szabads ág . A nemzeti eszme ura lko
dott, s elhomá lyosította az egyéniséget. Azokat
a rom antikusokat. akik a kettő egyensú lyá nak
megt eremtésére törekedtek, hevesen támadták,
gya kran nem zetárulónak bélyegezték őket.

Másként alakult a helyzet Oroszországban,
aho l a hazafiság fogalma össze kapcsolódott az
állam európai helyének megtal ál ás ával. Doszto
jevszkijn él - másoknál is - Oroszország meg
vá ltó, mely "Európa nagy feladatát bev égz í", s
az a tén y, ho gya cári birodalom közben ma ga
alá gyűrte a kis népeket, mit sem változtatott
meggyőződésén . Az az óta sem felülmúlt oro sz
regén y hatalmas tár sadalmi térb en, hos szú tör
ténelmi id őben, bizonyos fokú ráérősséggel ala
kult Gogoltól Tolsztojig. Ném ely remekműben,

péld ául az Ob/omovban a kallód ó, helyét kereső
ember, másutt olyan hősök jelentek meg, akik az
egész emberiség ügyét szolgálták, s így k üzd öt
ték ki lelkük egyensúlyá t.

A klasszcizmus a val óság lén yegét "nem az
egyediben. hanem (. ..) az általánosban kereste.
A 'k ő zj ó ' , a ' nemzet ügye' ezé rt válha tott egyik
közp onti fogalmává" .s ezek tökéletes megva ló
sítójána k az idealizált nemzeti m últat tekintette,
ame lye t dicsőítő eposzokban jelenített ek meg a
kor szak jelentéken y írói (példá ul Vörösmarty a
Zaláll futásab an ). Emellett jellemzője a világi lét
értelmezésre való törekv és, am ely rokon a sz toa
bölcseletével. A nagy líriku sok az ábrázolás és a
magyarázó közlés egységén alapuló, szin te töké
letes gondolati lírát teremt ettek (Berzse nyi), s az
írók személyessé tették nemzetük történetét (Pali
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Tadeusz). Bojtár Endre e vonulatban irányítja a fi
gyelmet a litván Donelaitis 0714-1780) zseniális
művére, az Evszakokra. (Aköltővel foglalkozó rész
számomra igazi felfedezés!)

A szentimentalizmus tulajdonképpen fellazí
totta a klasszicizmust, annak lekezelt műfajait és
műnemeit részesítette előnyben, s ironikusan ke
zelte a hősi eposzokat. Ezek paródiája például
Csokonai Béka-egérharce. Az akkoriban alakuló
színházak az "alacsonyabb műfajú vígjáték" je
gyében fejlődtek, közülük némelyik - átdolgoz
va - ma is kedvelt (a szlovén Anton Linhart Az a
vidám napja a Figaró házassága sikeres átdolgozása).

A vegytiszta szentimentalizmus meddő

irányzatnak bizonyult, nem adott módot jelen
tékeny költészet megteremtésére, a lírikusok ret
tegtek a jövőtől, s a jelen szörnyűségei miatt szo
morkodtak. Mindazonáltal előkészítették a
romantikát (ezért is nevezik preromantikának),
amely a közép-kelet-európai irodalmak első nagy
összefoglalása". Ezt a fejezetet olyan nagy írók
alkotják, mint Puskin, Lermontov, a lengyel Mic
kiewicz és Slowacki, a cseh Mácha, az ukrán Sev
csenko, Vörösmarty, Petőfi és még mások, kiket
saját irodalmuk a nagyok közé sorol. A klasszi
cizmussal szemben elfoglalt álláspontját Micki
ewicz találó megfogalmazása jellemzi: "A hit, az
érzés becsesebb előttem, / mint száz oktondi pápa
szem. / A holt igazság nékemismeretlen. / Inkább fi
gyeldaz egyszerű csodákat, / a csillagot ne lesda por
szemekben, / ki másszívevenéz, az messzeláthat."

A romantika hatalmas gazdagodást hozott,
teljesen átformálta a világszemléletet és termé
szetesen az irodalmat is. Eszményének az egyé
niséget vallotta, a szónak a tett értékét tulajdo
nította, a "lázas álom" és a "szent hevülés" az
egyik ideálja; a romantikus lírikus nemzete sza
badságharcának élére állva a mártíromságot is
vállalta, s a szerelmet tekintette világmegváltó
erőnek, amely győzelemreviszi az erkölcsi jót a
rosszal vívott harcában. A nemzetek kategorizá
lásában megjelent az életképesség és -képtelen
ség kettőssége, amely Vörösmarty nemzethalál
ról alkotott víziójában épp úgy jelen volt, mint
azokban a verseiben, amelyek épp ellenkezően,

a tavaszi virágzásában ábrázolták nemzetét. A
romantikus történetbölcselet közép- és kelet-eu
rópai válfaja a Lengyelországot az egész 19. szá
zadban átható messianizmus. A műfaji határok
megszűntek,uralomra jutott a metafora, s a tör
ténelmi fejlődés gondolatával perlekedő irónia.
Az irányzat megszűnésenem ment végbe hirte
len, s a közép-kelet-európai realizmus kifejlet
lensége miatt magányos nagyságok (Madách,
Krasinski) műveiben élt tovább, s megjelent
olyan "kiátkozott költőknél" is, mint Cyprian
Norwid és Mihail Eminescu, akik olyan korban
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alkottak, melyet Schopenhauer pesszimizmusa
hatott át.

A hősi eposzokból kiszakadva jelent meg a
nemzeti-társadalmi kérdéseket a múltba transz
ponáló történelmi regény, amely a magyar iroda
lomban is fontos szerephez jutott. Bojtár Endre
kritikával közelít e művekhez, melyek a mai ol
vasó számára valóban nehezen megközelíthetők,

az irodalom fejlődésébenmégis fontos a szerepük.
A "Hazát és népetálmodánk... " nagyon fontos

mű. Nemcsak ismereteinket bővíti, hanem arra is
késztet, hogy kritikusan vessünk számot illúzió
inkkal, s próbáljuk józanul, indulatok nélkül
szemlélni a múlt - és a jelen!- hazai történéseit,
feloldva a politika gerjesztette ellentmondásokat.
(Typotex, Budapest, 2008)

A GONDOLKODÁS GONDOZÁSA
Sárkány Péter:Filozófiai lélekgondozás.
Fenomenológia - egzisztenciaanaliti
kus logoterápia - filozófiai praxis

Sárkány Péternek a Szent István Könyvhéten
megjelent tanulmánya űrt tölt be a magyar bölcse
leti és pszichológiai irodalomban. Egy "alapító"
munkáról van szó, egy régi-új tudomány újra
megalapozásáról, melyet a szerző doktori dolgo
zatának rövidített, átdolgozott formájában adott
közre. A kötet hátoldalán a kiadó Csejtei Dezső
opponensi véleményének néhány sorát idézi: "A
szerző nem kisebb feladatot vállal magára, mint
hogy újból meg kívánja nyitni azt a filozófiai ös
vényt, mely a bölcselet antik kezdeteinél még
járható volt, a későbbiek során azonban úgy be
tömődött, mint Montesinos barlangja a Don
Quijotéban; ez pedig nem más, mint annak a rész
ben terapeutikus célokat szolgáló, részben pedig
annak a közvetlen életpraxisban, a személyes élet
megformálásban gyökerező tendenciának az új
bóli életre keltése, mely kezdetekkor szervesen ki
egészítette a bölcselet spekulatív teljesítményeit,
azonban a filozófia későbbi 'akademizálódása'
során egyre inkább kikopott belőle."

Szerintem a szerző vizsgálódásait a bölcselet
vissza-visszatérő kérdése, a genezis, az eredet
problémája vezeti, annak történeti, valamint lé
nyegi, "forrásként" (arkhé) felfogott értelmében.
Miért kell a bölcseletet újra a görögöktől, s a gon
dolkodást annak forrása felól elgondolni? Mert a
jelen "akadémiai filozófiai", eredetüket feledve,
vakká lettek, itt és most zajló élet vonatkozásában;
a különféle bevett pszichológiai iskolák pedig az
önmaguk számára is alig tematizált, redukált em
berfelfogásuk révén, világtalanná az emberi ön
konstitúció, a gondolkodás irányában.



A könyv első fejezete meggyőzően mutatja be,
hogy a lélek gondozása (psyches therapeia) kezdet
tó1fogva elválaszthatatlanul összetartozott a böl
cselet valóságával. A történeti áttekintés olvasása
során az olvasó kérdése immár nem is az, hogy
valóban hozzátartozott-e alélekgondozás praxisa
a filozófiához, hanem az, hogyan is hagyhatta
maga mögött ezt, önnön lényegének végérvényes
feladása nélkül. Azonban ha valaki a filozófia és a
"terápia" közösségét kívánja újra helyreállítani,
aligha elégedhetik meg azzal, hogy hajdani törté
neti egységüket bizonyította. A szerző e ponton
találkozik valódi problémákkal, s ellentétek met
széspontjában kell megvetnie lábát. Nem pusztán
két, immár elkülönült institúció (filozófia és pszi
choterápia) ellentétére kell gondolnunk, hanem
olyan alapvetöbb sarokpontokban ébredő feszült
ségekre, mint ami a teória és a praxis, a lényeg
szemlélet és a fakticitás, az univerzalitás és az
egyediség, a puszta deskripció és a normativitás
között, vagy éppen az "értelemadás" és "értelem
taláiás" között feszül. Aligha várhatjuk a felsorolt
ellentétek maradéktalan feloldását egy alig több
mint kétszáz oldalas könyvben. A szerző problé
matudatát mutatja azonban, hogy minden lénye
ges ponton megjelenő feszültséget számon tart, s
ha minden részletre kiterjedő feloldásukban adós
is marad, mindig felmutat egy olyan ösvényt,
mely a megoldás felé vezethet.

Megalkotható-e a filozófiai lélekgondozás egysé
ges fogalma, mely képes szerves egységbe fogni
a terápia (logoterápia) és a filozófia (fenomeno
lógia) eredményeit, s ezzel hatékony segítséget
nyújtani a segítőhivatások elmélete számára? A
szerző számomra meggyőzőenbizonyítja, hogy
igen, feltéve, ha a diszciplínák közti viszonyokat
alapvetőbben. eredendőbben fogjuk föl. "Elmé
let" és "gyakorlat" valójában nem lehet teljesen
más, hisz gyökerükben mindkettőgondolkodás.
Az emberben pedig nincs kétféle gondolkodás;
egy, melyet saját élete megvalósítására s egy,
amelyet saját gondolkodása (a gondolkodás ta
pasztalata) számára tart fenn. Egyetlen gondol
kodás létezik, amely az "önfelülmúlás" karakte
révei bír: képes egyszer a "külvilágnál", másszor
"önmagánál" lenni, s e kettős mozgása egymást
feltételezve konstituálja az ember létét. A filozó
fiai lélekgondozás így végső elemzésben a gon
dolkodás gondozásának bizonyul. Ezért Sárkány
úgy véli, hogy a gondolkodás, sőt a gondviselés
jelensége is hozzátartozna a gond fenoménjének
Heidegger által rögzített formáihoz (gondosko
dás és gondozás), a magyar nyelvhasználat által
is alátámasztott módon (60-71.).

A gondolkodás gondozásának gyakorlata a
gondolkodás fenomenológiai tapasztalatán ala
pul. Am a praxisban (hétköznapi beállítódás-
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ban) azt tapasztaljuk, hogy az élet szituációk elé
állít, melyekben értelmet találunk, s a fellelt érte
lem-összefüggéseket felelősen megvalósítjuk.
Nem így a fenomenológus, a maga teoretikus
beállítódásában! Az epokhé (a külvilág zárójele
zése) ugyanis értelemadó aktusok szemléletét
nyújtja. Praxis és teória különbsége e ponton
még alapvetöbb ellentétben tér vissza: az "érte
lemtalálás" és az "értelemadás" különbségében.
Miután a szerzö elegánsan és meggyőzően iga
zolta a filozófiai lélekgondozás lehetőségét,a ne
gyedik fejezetben újra egy alapvető ellentétbe
kell belehelyezkednie. Noha egy egész alpontot
szentel a kérdés vizsgálatának, a dilemma való
jában nem dől el. Amit sugall, az a viszonyok
komplementer felfogása. A Franki-féle értelem
tapasztalat dimenzióit a husserli értelemadás fo
galmával kívánja kiegészíteni. E kiegészítés két
ségtelen előnye, hogy védettséget nyújthat a
világunkon elhatalmasodó, a szerző által "ma
nipulatív értelem-összefüggéseknek" nevezett
jelenségekkel szemben. E ponton azonban a
magam részéró1 éppen a viszonyoknak azt a "ra
dikálisabb" megragadását hiányolom, amit a ta
nulmány oly meggyőzően tanúsított filozófia és
pszichoterápia viszonyának elemzésekor.

Noha ennek szisztematikus kifejtése elmarad,
mégis az egész tanulmány szellemét (ezt mutatja
a mottóul választott Goethe-i idézet is) áthatja a
gondolkodás eredetének tapasztalata. A szerző erre
utal, mikor a kései Heideggert idézve arról ír,
hogy gondolatainkat nem uraljuk, hanem azok
"jönnek el hozzánk" (205.). Ha a gondolkodást
valóban fenomenológiai rnódon tapasztaljuk,
akkor - véleményem szerint - aligha beszélhe
tünk "értelemadásról" . Gondolataink "esemé
nyek" (Ereignis), "adományok" (donaiion). Gon
dolataink - azok eredetét tapasztalva - egyszer
csak "megjelennek", majd mintegy önmaguktól
kibomlanak, A megértésnek ezt a sajátos aktivi
tással vegyült passzivitását hangsúlyozta már
Platón szikra hasonlata a Hetedik levélben, s ez az
alaptapasztalat ihlette a középkor illuminációs
tanát is. Ez az a hamisítatlan fenomenológiai di
menzió, ami felől a gondolkodásban megalapo
zódó "felelősség"alkalmasint magyarázható, s ez
az, ami felől a filozófiai lélekgondozás akár a teo
lógiai lelkigondozás felé is utat találhat.

A tanulmánya felvetett problémák igényes
körbejárása során rangos szarzök gondolataival is
megismertet minket, s ezek bemutatása önmagá
ban is önértékkel bír. Mégsem reked meg a puszta
értelmezéseknél: továbblép egy egyedi, genuin
koncepció felé. Ami azonban a vállalkozást szá
momra igazán tiszteletreméltóvá teszi, az az egé
szét átható etikai indíttatás. Az "értelemtalálás
hoz" szorosan hozzátartozó "felelősség" jelensége



(126.) ugyanis az etikai dimenzióját közvetlenül a
gondolkodás tapasztalatában képes megnyitni.

Sárkány Péter tanulmánya az "Ertelmes élet"
sorozat nyolcadik köteteként jelent meg. A soro
zat az értelemkérdést tematizálva, Frankl több
művének fordítását is közölte már. A vázlatosan
bemutatott tanulmányt mindazok figyelmébe
ajánlom, akik a gondolkodás, a bölcselet, az eg
zisztenciaanalitikus logoterápia és a segítőhiva

tások kapcsolata iránt érdeklődnek. (Jel Kiadó,
Budapest, 2008)

SZEILER ZSOLT

ZSOl< OTTO: "
A JO ES ROSSZ EMBERROL

A kötet a 2001. szeptember ll-én történt terro
rista támadással kapcsolatosan. egyel nem ké
szült riport apropóján íródott. A New York-i ese
ményeken kívül Zsok több tragikus kimenetelű

iskolai lövöldözést is megemlít, amelyeknek az
okait ma is kutatják. Ezek a szomorú események
Zsok vizsgálódásainak egzisztenciális tét jére
mutatnak rá. A kis kötet ugyanis átfogó, az em
beriséget mindenkor izgató témákat feszeget: mi
a jó, mi a rossz gyökere?; hogyan válik egy
ember jóvá vagy rosszá? A választ ezekre a kér
désekre a könyv hátlapján közölt szöveg is som
mázza: "A szabadság legmélyebb átélése vezeti
el az egyes embert szellemi felelősségtudatafel
ébredéséhez és szellemi eredetének megtapasz
talásához. Ebből fakadhat a jót és az értelmessé
get igenlő magatartás."

A szerző három alapvető tézist kíván alátá
masztani: 1. "azegyes ember az, aki képes a rosszat
a Földön létrehozni"; 2. "az egyes ember az, aki a
rosszat messzemenően legyőzheti és visszaszo
ríthatja." 3. "az ember azon képessége, hogya
rosszat legyőzhetiés visszaszoríthatja, felelőssé
get is ró az egyénre, mert amit ebben a tekintet
ben tehet, meg is kell tennie" (7.). A kötet érv
rendszere a jól megválasztott fejezetcímeknek
köszönhetőenkiválóan követhető. Néhány cím:
A rossz a gondolkodásban fogamzik és születik
meg; Az értelemre irányuló gondolkodás gyó
gyító ereje;A vétek és a bűn a sátáni rossz első lép
csője; A lelkiismeret a jóra utasít; A gyűlölettől a
szeretetig, stb. A felsorolt címek jól jelzik, hogya
szerző a téma filozófiai, spirituális és terapikus
vonatkozásait egyszerre próbálja érvényesíti.
Fontos belátás, hogya fizikai természet nem is
meri a gyűlöletet. A gyűlölet ugyanis, akárcsak a
szeretet, szellemi természetű. A keresztény fel
fogással összhangban az ember Isten képmása
ként, a gondolkodást és az akarást megelőzően,
mindenekelőttens amans. Vagyis az ember egy
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"olyan lény, akinek eredendően a szeretethez van
köze", fogalmaz a rosszból kivezető utat kereső
szerző (73.). Ezenközben Zsok azoknak a filozó
fusoknak a felfogásához csatlakozik, akik az em
bert vonatkozó-Iétként határozzák meg, egy
olyan létezőnek,aki mindig a vonatkozott tarta
lomból érti meg önmagát.

A gyűlölettől a szeretetig bejárt gondolati út
két legtöbbet hivatkozott autoritása az osztrák
orvos-filozófus Viktor Frankl (1905-1997) és a
kötet számos helyén "életmesternek" nevezett,
német festőművészés tanítómester, Joseph An
ton Schneiderfranken / Bő Yin Ra (1876-1943).
Frankl inkább az értelemkérdés és a lelkiismeret
jelenségének elemzése során kerül előtérbe,míg
Bő Yin Ra művei a felvetett problémák spirituá
lis vonatkozásaiban hivatottak eligazítást nyúj
tan i. A gondolkodás átalakítását célzó törekvés
és a "megváltáshoz vezető út" vázolása után, a
kötet utolsó fejezete a rossz legyőzésre hét irány
vonalat vázol, melyek jól kidomborítják ennek a
vállalkozásnak az életbölcseleti jellegét, és a
könyv egyik legfontosabb erényét képezik.

Zsok Otto elgondolkodtató könyvét egyetlen
szubjektív megjegyzéssel ajánlom az olvasók fi
gyelmébe: Megítélésem szerint miközben a kötet
érvelése a filozófia, teológia, metafizika és ezote
rika Szküllái és Kharübdiszei között, legtöbbször
utat talál, a hivatkozott életmester tanításainak he
lyenként kinyilatkozatott közlésként történő ér
telmezése miatt (57.,64.),a gondolkodás könnyen
zsákutcába kerülhet. Ez az érzésem akkor is, ha
azt feltételezem, hogy a szerző ezzel csak az élet
mester önértelmezésének kívánt helyt adni. (Ford.
Bruncsák István; Tarsoly Kiadó, Budapest, 2007)

SÁRKÁNY PÉTER

RICIiARD ROI;IR: JÓB ÉS A SZEN
VEDES MISZTERIUMA

"Küzdünk azért, hogy összebékítsünk egy jó Is
tent egy látszólag gonosz világgal. De sohasem
vagyunk képesek olyan válaszokat adni, melyek
mindent megoldanak" - állítja Richard Rohr.
Es valóban tapasztaljuk, hogya rossz, a szenve
dés miértjeire, az igazságtalanság, a nyomor, az
elnyomás, a betegség és a magány egzisztenciá
lis kérdéseire képtelenek vagyunk kielégítő,

megnyugtató választ adni.
Richard Rohr (magyarul megjelent könyvei: A

férfi útja I-II, Reménység a sötétben, Minden egybe
tartozik) nem kívánja további oldalakkal gyarapí
tani az Unde malum? polémiáját, a rossz oka he
lyett a szenvedés értelmére keresi a választ, a
ható-ok helyett a cél-okra helyezi a hangsúlyt.



Jób könyve kapcsán megfogalmazott spirituális
töprengései az autentikus keresztény hitet és vi
szonyulást tárják elénk, miközben rámutatnak
napjaink hitéleti és társadalmi problémáira is.
Történetei és életből vett példái aktualizálják Jób
tőrténetét. gondolatai pozitív értelemben provo
katívak, szentenciaszerűmondatai pedig megra
gadnak emlékezetünkben.

Rohr tisztában van vele, hogya szenvedő

ember számára legtöbbször üresen konganak a
vallásosság szólamai, az élet nagy bölcsességei,
és nem használnak a konvencionális teológia
magasztos megoldási kísérletei, miként Jóbot is
elkerülik igen vallásos barátainak válaszai. Vá
laszok helyett viszont rámutat Jób történetére,
erre a "mindent megoldó megoldatlanságra",
mely elővételeziJézus életét. Végre egy igaz tör
ténet, mely nem hazudja a rosszat jónak, a rútat
szépnek, mely nem tagadja le a felhőket az égről.

A Jób ésa szenvedés misztériuma Jób spirituális
útjának zarándoklatára hívja meg az olvasókat.
Míg barátai hibátlan teológiájukkal folyamatosan
Istenról beszélnek, Jób az egyetlen, aki Istenhez
beszél. Jób nem fojtja magába fájdalmát, sebzett
ségét, értetlenségét és haragját, Istennel való kap
csolata biztosabb alapokon áll annál, minthogy
megrendüljön a leplezetlen őszinteségtől. Felül
vizsgálatra szorulnak az imádsággal kapcsolatos
vallásos sztereotípiáink. Nem kell elnyomnunk
magunkban fájdalmainkat, megbántottságunkat,
sebzettségünket, maganyunkat. értetlenségünket,
haragunkat. Nem kell félénk tisztelettel elnémul
nunk Isten előtt, aki mindig megszóIítható; az ér
zelmek, a kérdések és a szólás szabadságát meg
adó Isten - ez már önmagában felszabadító.

Jób könyve ki meri mondani az életünk tapasz
talatát: úgy tűnik, Isten nem gondoskodik a sze
gényekról, az elnyomottakról. a kicsinyekről. A
szenvedésre nincs megoldás. Kemény igazság ez,
de el kell fogadnunk, mert éppen ezáltal kerülhe
tünk közelebb Istenhez és az evangéliumok he
lyes olvasatához is. Az Evangéliumnak a siker
vagy a boldogulás útjaként való értelmezése ve
szélyes és hibás félremagyarázás. "Ha nem igazán
boldogulunk Jóbbal, akkor valószínűleg Jézus
Krisztussal sem fogunk zöld ágra vergődni.An
nak rejtélye, hogy miért van tövis a rózsán, végül
azzá a kérdéssé lesz, hogy kicsoda Isten." Csak
akik üresnek érzik magukat, akik beavatást nyer
tek a szenvedésbe, a lemondásba, az elnyomott
ságba, a megvetettségbe, csak azok tudják helye
sen értelmezni az Evangéliumot. A szenvedésnek
megoldása nincs, de értelme van. Richard Rohr
rámutat a szenvedés pozitív értelmére, a szenve
désben megmutatkozó lehetőségre (lásd a fejlő

dési krízisek példáját), sőt a szenvedés kegyel
mére. "Isten minden csapással közelebb kerül
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hozzánk", hiszen mikor a szenvedésben az Úr
"szétzilálja rendszerünket" r akkor mintegy ki
hullik a kezünkből a gyeplő, szükségszerűen

másra kell támaszkodnunk. "Istentőlvaló távol
ságunk valamiképpen az a távolság is, amelyet a
fájdalmunktól tartunk." Jób útja az énközpontú
ságból az istenközpontúságig, a látszat-autonó
miától az igazi szabadságig vezető zarándoklat.

Jób ontológiailag Istenben van lehorgonyozva,
nem válik barátai visszatükrözésének áldozatává;
"ők a teológiájukban hisznek, Jób pedig a teoló
giájuk Istenében". Más nem adhat helyettünk vá
laszt a szenvedés kérdésére. Richard Rohr kifeje
zetten óv minket a pusztán külső tekintélyekre
való támaszkodás veszélyétől.A Szentlélek ígé
rete a belső tekintély, a belső erő ígérete. Merjünk
megküzdeni kérdéseinkkel. kételyeinkkel. ahe
lyett, hogy könnyűvallásos válaszok maszkját öl
tenénk magunkra! "A hit nem azt jelenti, hogy
megvannak a válaszaink, hanem azt, hogy haj
landók vagyunk válaszok nélkül élni."

Jóbnak át kell mennie a gyász és a haldoklás
szakaszain, a fájdalom megtisztító fürdőjén, hogy
eljusson az igazi elfogadásig, a teljes szabadságig.
Vehemensen kutatja az igazságot, de rá kell jön
nie, hogy az igazság inkább személy, mintsem el
mélet. Jób szenvedéstörténetének végén nincs te
átrális deus ex machina. nem érkeznek válaszok
J§b kérdéseire, de Isten csendesen megjelenik, és
O maga válik megnyugtató válasszá. Jób könyve
szakít a megtorlás-tannal: nincs összefüggés bűn
és szenvedés, erény és jutalom között, nincs köz
vetlen kapcsolat az életminőség és a morál között.
Isten nem bíró vagy szigorú könyvelő. Jób törté
nete a "megérdemli" /"nem érdemli meg" rend
szer dekonstrukcióját hajtja végre: ez a számol
gatás nem fér össze Isten szeretetével.

Jób története rehabilitálja az emberi lét sötétté
festett oldalát. A világ, de gyakran a vallás is tor
zulásnak látja a tökéletlenséget, a fogyatékossá
got, a sebzettséget, és hibáink tagadására, rejte
getésére buzdít. Jób könyve ezzel szemben azt
hirdeti, hogy merjük szabadon megélni emberi
voltunkat, merjünk szembenézni a valósággal, a
tökéletlenségeinkkel, fogyatékosságainkkal, se
beinkkel, merjünk ezekről beszélni, egyszerűen
merjünk emberek lenni: tökéletlenek, sebzettek
és sebezhetöek, egyszóval: szeretethetőek.Tö
kéletlenségünk szent tökéletlenség, sebeink
szent sebek, hiszen megnyitják az utat Isten és a
szeretet előtt. Richard Rohr bemutatja a szenve
dés pozicionális szakralitását: lsten csak az üres
séget tudja teljesen betölteni. (Ford. Malik Tóth
István; L'Harmaitan, Budapest, 2007)

BORBÁS PÉTER



HaLMAI TAMÁS: l<ÖZELÍTÉSpK,
TA VLATOK. ESSZEK, KRITIKAK
1998-2006

Halmai Tamás 2üüS-benmegjelent Amsterdam blue
című verseket és prózai írásokat tartalmazó kötete
után az idei könyvhét alkalmából főként kritikai
és irodalomtörténeti tárgyú írásait gyűjtötte össze.
A Közelítések, távlatok tömör, de a szövegekhez va
ló viszonyulás módjáról, vagy más szóval az ér
telmezések "hermeneutikai igényéről" már ön
magában is sokat sejtető címet viselő könyv 4+1
nagyfejezetbe csoportosítva közli az írásokat. Az
első csoport a szintén tömör és szerény (esszék)
címet viseli. Talán túl szerény, s némileg félreve
zető is ez a címadás, mivel az itt olvasható szöve
gek nagy többsége nyelvezeténél. hivatkozási ap
parátusánál, s általában az alaposság tudományos
igényénél fogva inkább a tanulmány műfajába

tartozik. Az írások megközelítési módja, iroda
lomelméleti igénye, kérdésiránya is inkább a
mai irodalomtudományi diskurzusba illeszke
dik. A dolgozatok problémafelvetése egyébként
minden esetben roppant izgalmas, a Kosztolá
nyi-életműversnyelvet és világképet elemzőúj
raolvasásától kezdve az öko-hermeneutikai kí
sérleten és Illyés költészetének korszerűségénát
Kavafisz magyar hatástörténetének vizsgálatáig
a mai irodalomtudomány szempontjából fontos
és érdekes kérdéseket feszegetnek. Emellett két
dolgozat is foglalkozik az irodalomtanítás szin
tén égető problémáival: Babits Jónás könyvének
szakmódszertani elemzésével és az új típusú érett
ségi "Az irodalom határterületei" tételkövetelmé
nye kapcsán kortárs magyar könnyűzeneidalok
szövegének elemzésével. A (lírakritikák) és (próza
krítikák) címmel ellátott nagyfejezetek az utóbbi tíz
év lírai és prózai műveiró1, köteteiró1 tartalmaz
nak kritikákat, ezt követi (előadás-kritikák)címen
két színpadi produkcióról, Pilinszky megzenésí
tett verseinek komlói előadásáról. illetve Vallai
Péter és Darvas Ferenc Petri-estjéről írt értékelő

beszámoló. A könyvet az (epilógus) zárja, mely
egyetlen szöveget tartalmaz, a Prae című folyói
rat körkérdésére ("... volt-e bánniféle forradalom
a magyar irodalomban 1989 óta?") adott rövid
nemleges válasz, mely retrospektíve új kon tex
tusba helyezi a korábban elemzett szövegeket is.

Halmai Tamás szövegelemzéseibó1, kritikáiból
világos és alapos irodalomelméleti képzettség és
érdeklődés olvasható ki, melynek köszönhetően

az egyes művekben - szemben a hagyományos
életrajzi szerző elvére épülő műalkotás eszmé
nyével - a szubjektum szövegekben való meg
képződését és a nyelvhez való viszonyt vizsgálja.
Nem véletlen tehát, hogya könyv legtöbbet hi-

soo

vatkozott szerzőjea Névmutatószerint (Kosztolá
nyit megelőzve)·Kulcsár Szabó Ernő. Azzal
együtt, hogy nehéz lenne vitatni Kulcsár Szabó
hermeneutikai és recepcióesztétikai alapokra
épülő,újabban a hazai irodalomtudomány hori
zontját a medialitás, a kultúratudományok felé
szélesítő irodalomtudósi tevékenységének isko
lateremtő jelentőségét, annyit mégis érdemes
megjegyezni, hogy Halmai kötetének írásaira. kű
lönösen az első rész tanulmányaira nemcsak a jel
zett irodalomelméleti iskola szemlélete tett nagy
hatást, de a nyelvezete is. S itt nemcsak az idegen
szakkifejezések tudományos munka számára nél
külözhetetlen sokaságát értem, mely a kevésbé
képzett olvasó számára a szövegek megértése
szempontjából komoly kihívást jelentenek, hanem
a mondatszerkesztés sokszor felesleges túlbo
nyolítására, a helyenként 13-14 soros, többszörö
sen összetett mondatokra is. A líra- és prózakriti
kák nyelvezete viszont - megtartva a fentebb
röviden leírt irodalomelméleti nézőpontot- sok
kalletisztultabb, világosabb. Számomra a kriti
kus Halmai Tamás sokkal meggyőzóbbalapessé
gával, széles körű figyelmével, mely a vizsgált
művekesztétikai értékének a mérlegelésétó1, iro
dalomtörténeti hagyományokba való ágyazott
ságától a könyvborítók kivitelezéséig terjed.

Egy-egy tanulmány esetében ennek (s talán ál
talában minden) értelmezőinyelvnek a korlátaira
is fény (vagy inkább árnyék) vetül. Mert amíg a
Vakfoltok a horizonton című írás igen szellemesen
kísérli meg a kialakult kánonokkal, értelmezői

nonnákkal szemben egy Kosztolányi-vers (Oszi
reggelO és Szittya Attila Bendegúz nagyjából a
Kosztolányi-művel egy időben keletkező versé
nek elemzésén keresztül bemutatni az esztétikai
tapasztalat összetettségét, addig a kortárs dal
szövegek elemzése mintha elfeledkezne a korábbi
elemzések lehetséges konklúziójáról. Igyameny
nyire érdekes is a kiválasztott szövegek poétikai
igényű elemzése, a legtöbbször épp az irodalmi
ság szempontjából nézve gyenge "költői" megol
dások, s - különösen a Tankcsapda-dal esetén
az elhasznált toposzok megértésére fordított túl
zott elemzőienergia, inkább annak a tanulságnak
a levonására késztetnek. hogy ezeket a szövege
ket jobb hallgatni, mint elemezgetni.

Ha ebben az esetben tehát nem is a hermeneu
tikai igénynek arról az "örvendetes esendőségé

ről" van szó, melyró1 a hátsó borító ajánlása szól,
Halmai Tamás könyve mégis figyelemre méltó kí
sérlet, s remélhetően minden olvasójában újabb
várakozásokat kelt a szerző hamarosan megjelenő

verseskötete. esszéket és kritikákat tartalmazó
könyve iránt is. (NapKiadó, Dunaszerdahely, 2008)

SZÉNÁSI ZOLTÁN
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