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HALHATATLANOK ÉS SIKEREMBEREK
Madarász Imre sokadik, az olasz irodalommal és
annak párhuzamos jelenségeivel foglalkozó kö-
tetének Változatok a halhatatlanságra a címe. Nem
kétséges: az olasz irodalom páratlanul gazdag
hagyományokból sarjadt ki, s óriási írókkal, pél-
dául Dantéval ajándékozta meg a világirodalmat.
A nagy korszakok azonban elmúlnak, s mint sok
egyéb esetben, az irodalomban is hullámvölgyek
követik a hullámhegyeket, s az egyetemes értékek
nemzeti értékekké válnak, melyekre büszkén te-
kinthet a hazafi, de kevésbé foglalkoztatja a másik
nyelven olvasót. A 20. század első éveiben min-
den polgári családban kedvelt olvasmány volt
Man zoni A jegyesek című regénye, manapság az
írót inkább mint Verdi Requiem jének ösztönzőjét
emlegetjük. De Amicis A szív című könyvét világ-
szerte könnyek áztatták, de ki olvassa manapság?

Vannak persze más fordulatok is. A huszadik
század uralkodó ízlésével szakítani szándékozó iz-
musok többsége lassacskán klasszicizálódott (mint
például Kassák Lajos költészete is), s ezzel csök-
kent népszerűségük, de változatlanul izgalmas fel-
fedező útra csábít például a történelemmel ösz-
szefonódott futurizmus, s annak programadója,
Marinetti is. A futurizmus története és program-
adójának jellemváltozásai nemcsak irodalmi ér-
dekességek, hanem mentalitástörténeti tanulsá-
gokkal is szolgálnak. Mindenekelőtt abban a
vonatkozásban, ahogy a lázadó fokról fokra le-
vetkezi forradalmár elveit, és alkalmazkodik a ha-
talomhoz, addigi céljainak gyakran homlokegye-
nest ellenkezőjére váltva. A „futurizmus” az
emberiség jövőjét célozta meg, végül azonban szél-
sőséges eszméivel szakítva inkább — Mussolini el-
képzeléseivel párhuzamosan — a múltba for-
dult, s alkalmazkodott a fasizmushoz, amelynek
céljait jelölte volna ki, ha erre lehetősége lett vol-
na. A visszafordulás olyan engedménynek bizo-
nyult, amely a futurizmus eredeti elveinek meg-
tagadását jelentette, holott kezdetben Marinetti
méltán büszkélkedhetett azzal, hogy mozgalma el-
sők között próbálkozott a múlt radikális tagadá-
sával és a kereszténység elvetésével jövőt terem-
teni. Csakhogy a megszokott szólamok mögül
hiányzott az a kohéziós erő, amelyet a vallás ad-
hat a társadalmaknak. Ezt vélte helyettesíthetni a
politika pillanatnyiságával, s minél közelebb lépett
a fasizmushoz, annál inkább veszített vonzásából,
ezért pótcselekvésekbe bonyolódott. 1930 végén
például A futurista konyha kiáltványával borzolta
a háziasszonyok és a pastasciutták számos ked-

velőjének idegeit. Receptekkel tűzdelt kiáltványa
előképe azoknak a kísérleteknek, amelyek szer-
te a világon az árak emelkedését figyelmen kívül
hagyva az egészséges, flugáris étrendet propa-
gálják, rosszabb esetben a gyógyszerek adásával
különféle táplálkozási tilalmakhoz kötik, csend-
őrszerepre kényszerítve az orvosokat.

Madarász Imre tanulmánya a futurizmus ön-
feladását és Marinetti jellemváltozását követi
nyomon, azaz a befejezés tanulságai nyomán vi-
lágítja meg a mozgalom előtörténetét. A diktátor,
mi helyt hatalomra jutott, támogatta az irányzatot,
de a fasizmus patetikus jelszavait sokkal erőseb-
ben vélte visszhangozni D’Annunzio műveiben.
A mozgalom elveszítette érdekességét, s vele újra
szomjazó közönségét, amely nem is értette azokat
az esztétikai elveket és elképzeléseket, amelyeket
Mari netti hangoztatott, s amelyeknek zűrzavaros
megfogalmazása a Csata (Súly + Szag). Az avant-
gárd mozgalmak nem ok nélkül szándékoztak le-
cserélni a megbecstelenített, hiteltelenné tett sza-
vakat, amelyeket kiszárítanak a mindenkori
politikai hatalmak jelszavai. Marinetti azonban to-
vább (hátrább?) lépett, amikor a szavakat egymásra
hányva értelmetlen szövegeket alkotott. Nem cso-
da, hogy ezzel már nem ért el hatást. Mussoli nival,
akivel együtt töltötte börtönbüntetését, mindvégig
baráti kapcsolatot ápolt, mint egy lassan haldok-
ló mozgalom vezére, aki lázadóból akadémikus lett,
s tekintélyes állami pénzekkel jutalmazhatta kü-
lönféle művészi ágak szívének kedves művelőit,
akik nyilván támogatták a rizstermelés növelése ér-
dekében közzétett kiáltványait, amelyeken kül-
földön derültek, az olaszok körében pedig hatás-
talanok maradtak. Különös elveket vallott a zenével
foglalkozó írásaiban is, hevesen ostorozta a kor
világszerte becsült karmesterét, Toscaninit, mert
nem volt hajlandó fasiszta indulókat vezényelni,
s e helyett olyan szerzőket népszerűsített, mint
Beet hoven, Brahms és a többiek.

Amíg egy mozgalom a művészetben sürgeti a
megújulást, lehet ösztönző, érdekes, tanulságos.
De ha túllép illetékességi körén, s a politika ki-
szolgálójává alacsonyodik, többé-kevésbé ha-
tástalanná válik. Ez történt a futurizmussal is,
kivált, amikor a háborúba belerokkant Itáliában
Marinetti reklám-emberré alacsonyodott, s mint
sok-sok reklám szövege, az övéi sem vették fi-
gyelembe a valóságot.

Az idős Marinetti a második világháborúban
Sztálingrádnál buzdította kitartásra honfitársait,
akik nála kevésbé lelkesedtek a harcért — majd az
utolsó évben, 1944-ben még találkozott Mus so -
linival, akit ideig-óráig kiszabadítottak a hadifog-
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ságból, s ez év decemberében hunyt el, s vele a fu-
turizmus is, amelynek néhány tanulságára nem
árt figyelnünk.

A második világháborút követő olasz irodalom
ugyancsak érdekes és tanulságos epizódja tárul
elénk a Politica, Polémia, Politecnico című tanul-
mányból, amely azt a folyamatot ábrázolja, amint
a felvilágosult értelmiségi (Elio Vittorini) kiábrán-
dult a „pártatyából”, amely Palmiro Togliatti ve-
zényletével szembefordult minden független gon-
dolkodóval, s halálra ítélte az ilyen elveket valló
Politecnico című folyóiratot. (Togliatti működésé-
nek magyar vonatkozásai is figyelemre méltó ak:
helyeselte az 1956-os forradalom vérbefojtását, és
egy pohár borral ünnepelte Nagy Imre kivégzé-
sét.) Persze a halálra ítélés Nyugat–Euró pában
nem azt jelentette, amit a Szovjetunióban, csak az
történt, hogy Vittorini lapjától megvonták az ál-
lami támogatást. Mi volt a bűne? Leginkább az,
hogy a felvilágosodás hagyományait feltámaszt va
szembeszállt az uniformizált gondolkodással. Er -
re akkor és ott sem lehetett feloldozás. Aki hű volt
és maradt elveihez, előbb-utóbb kiábrándult, s a
szűkre szabott lehetőségek helyett újabbakat ke-
resett. Így tett Vittorini és jó néhány írótársa, bizo -
nyítva, hogy a gondolkodást nem le het egyenru-
hába bújtatni.

Madarász Imre kötetében számos érdekes, oly-
kor az olasz és a magyar irodalom párhuzamos je-
lenségeit is feltáró tanulmány olvasható, ezek egy
része az italianisztika művelőinek bizonyára fon-
tos ösztönzéseket ad. Közülük azokat igyekeztem
kiragadni, amelyek mondanivalója túlmutat szo-
rosan vett témájukon. (Hungarovox Kiadó, 2011)

Marinetti talán azért lesz halhatatlan, mert a
különcködés, különösség mindig érdeklődést
kelt. A zongorista Szvjatoszlav Richter épp el-
lenkezően: művész nagysága miatt foglal helyet,
nem is akárhol, a halhatatlanok csarnokában. Karl
Aage Rasmussen írt róla könyvet, amelynek
egyetlen gyenge pontjáról, hogy nem ismerte az
orosz nyelvet, ő maga tudósít. Érdeme viszont,
hogy nemcsak a fantasztikus művész életét, tit-
kát világítja meg, hanem legnagyobb zenész-kor-
társairól is ír, természetesen a művésszel kialakí-
tott kapcsolatuk alapján.

Richter világutazó volt, gyakran játszott Buda -
pesten is. Egy idő után a jövetelét hirdető plakáton
már a műsorát sem jelezték, ki-ki hanyatt-homlok
rohant jegyet vásárolni. Emlékszem, mekkora él-
ményt szerzett Schumann a-moll zongoraversenyé-
nek előadásával az Erkel-színházban (Ferencsik
János volt a karmester), felejthetetlen estén hal-
hattuk a Zeneakadémián Brahms egyik zongora-
ötösében a Tátrai-vonósnégyessel, de nem jogta-
lan bármelyik fellépését a „felejthetetlen” jelzővel
illetni… Meglehetősen zordon korszakban hozta

el a zenében rejlő emberség és transzcendens
igény, pontosabban sejtelem üzenetét. Bizonyára
érezte küldetése irányát: szögletes mozdulatok-
kal, valósággal rohamtempóban ült hangszeré-
hez, épp csak biccentett a közönség felé, s máris
leütötte az első taktust, hogy bevezessen egy má -
sik, romlatlan világba. Teljesen tudatában volt,
hogy „elérhetetlen vágy az emberé, elérhetetlen
tündér, csalfa cél”, de újra meg újra nekifeszült,
hogy közelebb érjen s közelebb vigyen hozzá,
folytonos harcot vívott a tökéletesedésért, ezért le-
hetett érezni játékában bámulatos erőt, hihetetlen
feszültséget. Meg akarta haladni az emberi lét kor-
látait, s ez ihletett pillanataiban sikerült is. Olyan
világban élt, amelyben nem volt helye a kicsinyes -
ségnek, azoknak a hétköznapi problémáknak,
amelyekben mi élünk, ideálokat akart megvalósí-
tani, hihetővé tenni.

Sokszor befolyásolta sorsát a sztálini korszak.
Korlátokat állítottak elé, de hangszerével átlendült
rajtuk. Nem félt, mint Prokofjev, nem harcolt, mint
Rosztropovics, egyszerűen — volt. Olyan súllyal,
amely mozdíthatatlannak bizonyult. Hatalmas
kopt kereszttel nyakában ült a zongoránál, gya-
korolt, hogy tökéleteset adhasson, hogy ünneppé
varázsolja a zenével való találkozásunkat. Termé-
szetétől talán távolabb állt Bach, aki valamiképp
már meglelte és megmutatta a bizonyosságot,
talán Mozart is, bár Rudolf Barsajjal készített le-
mezei kivételes élményt adnak, kivált az a két
zongoraverseny, amelyet utolsó japán turnéján ké-
szítettek. Ám a legnagyobbakat is felülmúlta
Schu  mann-játékával, páratlan tolmácsolója volt
Liszt műveinek, s Beethoven Hammerklavierjának
előadásával döbbenetes hatást keltett.

Megingathatatlan elképzelései voltak a mű -
vek előadásáról. Sokáig azt hittem, Beet ho ven
Hármasversenyének nem lehet tökéletesebb fel-
vétele, mint az Ojsztrah–Richter–Roszt ro povics
trió és Karajan vezényletével. Most megtudtam,
hogy a lemezborítón békésen mosolygó művé-
szek között heves viták folytak, Richter dühön-
gött a vélt vagy valós pongyolaságok miatt, de a
karmester nem törődött kifogásaival. (Az élet
furcsasága, hogy a Hitler-érában Ber linben ma-
radt, zsidó származású muzsikusait mentő Furt -
wänglert bojkottálták a háború után, Karajan -
nak, akinek a nácikkal volt kapcsolata, haja szála
sem görbült. Az sem meglepő, hogy azok közö-
sítették ki Furtwänglert, akik biztonságos helyen
vészelték át a zsidóüldözéseket.)

Szvjatoszlav Richterről, az emberről keveset
lehetett tudni, magánélete homályban maradt.
A róla szóló könyv részletesen szól a hétköznap -
jairól, szokásairól, emberi viszonylatairól, me-
lyek némelyikében mintha vájkálna. A zeneba-
rát számára ezek a részek érdektelenek.
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Ha végigtekintünk az elmúlt század szörnyű-
ségein, arra gondolhatunk, hogy az emberi go-
noszság reménytelen helyzetbe sodorta a világot.
Látnunk kell azonban az ellenkező irány ba muta-
tó, reménységünket erősítő tényeket és személyi-
ségeket is, önfeláldozó, küldetéses embereket, ami-
lyen Albert Schweitzer, Teréz anya, II. János Pál
voltak, Krisztus erejében derűsen bizakodókat, a
XXIII. Jánost példaképüknek tekintőket, vagy azo-
kat a művészeket, írókat, szob rászokat, zenemű-
vészeket, akik között Rich ter is a legnagyobbak közé
tartozik. Vannak, akik úgy vélik, a remekműveket
a kor nyelvére átültetve érhetik el hatásukat. Nem-
régiben is láthattuk-hallhattunk ilyen kísérleteket,
nyilván akadnak közöttük olyanok is, amelyek lát-
tán-hallatán Marinetti is örvendett volna, de ezek
a szélsőséges példák sem rontják a művészetek leg-
fontosabb értékeit. Richter ízig-vérig hűséges ma-
radt a zeneszerzők intencióihoz, persze érvényre
juttatta természetét is. Azt azonban senki sem vitatja,
hogy játéka ma is magával ragadó, mit sem veszí-
tett abból a lángolásból, amely a remekművekkel
adekvát. A róla szóló mű címében így olvasható:
„A zongorista”. Így, nagybetűs a-val. Valóban „A
zon gorista” volt, egyike „A zongoristáknak”,
Horowitz és a többiek társa, aki nem volt hajlan-
dó engedményeket tenni a politikai elvárásoknak,
sosem törekedett olcsó sikerekre, mindig a legne-
hezebb utat választotta. Igaz, sosem került olyan
présbe, amilyenbe Sosztakovicsot kényszerítet-
ték, akit a Pravda az ártalmas formalisták közé so-
rolt, s hogy kiengesztelje a hatalmat, megírta V.
Szimfóniáját, s fináléjában a felharsanó győzelmi éne-
ket (amelynek őszinteségében nagyon sokan ké-
telkedtek, mint ahogy a mű zenei szövetében sa-
ját megpróbáltatásaikat hallották visszhangzani).
Richter nem került Sosztakovics helyzetébe: kor-
társa nagybátyját lelőtték, nővérét, annak férjét,
anyósát letartóztatták és internálták. Mindez nem
jelenti azt, hogy a zongoraművész nem élte volna
át, nem tekintette volna személyes ügyének a
sztálini diktatúra rémtetteit. Talán az a nyomás, ezek
a tapasztalatai is közrejátszottak abban, hogy oly-
kor fogcsikorgató erőfeszítést érezni játékában, mint-
ha így protestálna az embertelenség ellen. A mű-
vészetekben nem ritka az ilyen és hasonló tiltakozás.
Hűség és tiltakozás szintetizálódott — hogy csak
magyar példáit idézzem — Gadányi Jenő és Kas -
sák Lajos magatartásában, vagy Ferencsik Jánosé -
ban, aki oratóriumok előadásával üzente korának:
a remény nem halt meg! Ezek a példák is bizo-
nyítják, hogy az igazságtalanságok ellen nemcsak
petíciókkal és tüntetésekkel lehet fellépni, hanem
a művészetek eszközeivel is.

Szvjatoszlav Richter valamiképp egy korszak
emb lematikus alakja. Azzá lett kivételes művé-
sze tével, amely lehetővé tette, hogy nemcsak az

adott műalkotást szólaltassa meg hangszerével,
hanem korát is. (A dán szerő könyvét Soós Anita
fordította, a Rózsavölgyi és Társa kiadásában je-
lent meg, 2010-ben.)

RÓNAY LÁSZLÓ

PAOLO TAVIANI —VITTORIO
TAVIANI: ÉJSZAKAI NAP

A Taviani fivérek filmje Lev Tolsztoj Szergij atya
című elbeszéléséből készült, s olasz környezetben
játszódik. Az ifjú Sergio Giuramondo báró katona
a nápolyi király, III. Károly udvarában, tele van
ambícióval, mindenben a legelső akar lenni, kár-
tyajátékban, vitézségben, a nők meghódításában.
Életét két dolog határozza meg, gyermekkorától
kezdve. Egyrészt vágyódik Krisz tus szeretetére,
követésére, másrészt ugyanilyen erős benne a
vágy, hogy szolgálhassa III. Ká rolyt. Karnyújtás-
nyi távolságra kerül ahhoz, hogy ez utóbbi vágya
valósággá váljon. A simulékony udvaroncoktól
körülvett uralkodónak tetszik Sergio ösztönös
nyíltsága, hazugságokat elutasító személyisége,
ezért megteszi szárnysegédjévé. Ez azonban
együtt jár azzal, hogy Sergiónak meg kell háza-
sodnia. A gond az, hogy az ifjú Giuramondo csak
báró, tehát alacsony származású, emiatt az arisz-
tokrata családok nem szívesen fogadnák be
maguk közé. Károly azonban megtalálja a meg-
oldást: úgy dönt, hogy jövendő szárnysegédjéhez
adja nőül egykori szeretőjét, Christinát, s így min-
denki jól jár, hiszen az ifjú hölgynek tisztasága el-
vesztése után nem sok reménye van arra, hogy
rangjához méltó férjet találjon magának. Erede-
tileg tehát tipikus érdekházasságról van szó,
mindkét oldalról. Sergio is csak azért közeledik a
lányhoz, hogy bekerüljön a legfelsőbb körökbe,
Chris tinának pedig nincs más választása. Közben
azonban kölcsönös szerelem alakul ki köztük.
Ezért őszintén bevallanak egymásnak mindent.
Ám a gyermekkorától kezdve mindenben a töké-
letességet kereső Sergio képtelen feldolgozni az
igazságot, ezért lemondva fényesnek ígérkező
karrierjéről és szerelméről, szerzetesnek áll, s to-
vábbi életét teljes mértékben Istennek szenteli.

Sergio igyekszik megvalósítani Jézus intelmét
— „Ti tehát legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti meny-
nyei Atyátok tökéletes” (Mt 5,49) —, de elismeri,
hogy szerzetesként sem sikerült elérnie „a legma-
gasabb fokú belső és külső tökéletességet”. Ugyanígy,
a világtól való teljes elvonulás sem lehetséges.
Földrajzilag igen, lélekben azonban nem. Ami-
kor híre megy, hogy Sergio jelen lesz egy szent-
misén, Nápoly egész előkelősége ott van a szer-
tartáson, de szó sincs a lélek megtisztulásának a
vágyáról, csupán a kíváncsiság hajtja őket, hogy
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megbámulják a király egykori szárnysegédjét
szerzetesi ruhában.

Mivel a krisztusi közösség nem nyújt megfe-
lelő védelmet a kinti társadalom tolakodó alkal-
matlankodásaival szemben, Sergio atya remeté-
nek áll, egy világtól távol eső falucskába vonul.
Minden idejét imával, szemlélődéssel tölti, a ma-
gányban is másokat szolgál, ahogy mondja: „Min-
dig azt kérdeztem magamtól, hogy lehet az, hogy senki
sem gondol a másikra, és senki nem kérdezi meg, hogy
miért? Ezért gondoltam azt, hogy ha csak egyetlen
ember, akár egy magányos ember, kivonul a világból,
hogy a többiekre gondoljon, mindenki helyett, akkor
talán még lehet valami remény.”

A világtól elvonult Sergio atyát eleinte három
irányból érik hatások a külvilág részéről. Az egyik
szülőfalujának idős házaspárja, Eugenio és Con -
cetta, akik az egyszerű, ösztönből fakadó hitet, a
szeretetet és a békességet testesítik meg. Számuk -
ra nem kérdés, hogy Sergio atya élete magában
hordozza a szentséget, s ezért az Úr meghallgatja
az imáit. Negyven éve élnek házasságban, nem-
csak a testük, de a lelkük is egybeforrt. Azt kérik
tőle, imádkozzon értük az Úrhoz, hogy együtt
halhassanak meg, az itteni életből is egymás kezét
fogva mehessenek át a másik életbe.

A második hatás éppen ellenkezőleg, a nagy-
világi, hedonista környezetből éri Sergio atyát, a
szépséges arisztokrata hölgy, Aurelia személyé-
ben. Mindene megvan neki, de lelkileg teljesen
üres, kielégületlen. Egy kiránduláson fogadást köt
a társaival, hogy elcsábítja a szentéletű remetét,
akinek híre már messzi földön elterjedt. Éjszaka,
zuhogó esőben kér tőle menedéket, cinikusan
bízva abban, hogy a krisztusi lelkületet hirdető és
megélő Sergio atya nem hagyja őt bőrig ázni oda-
kint az ítéletidőben. Az ömlő eső jelképe Aurelia
bűnös szándékának, de azt is elővételezi, hogy az
ifjú hölgy élete hamarosan gyökeres fordulatot
vesz, mintegy újra megkeresztelkedik, s már nem
is csak vízzel, de tűzzel. Sergio atyát felkavarja, ér-
zékiségét megérinti a gyönyörű lány megjelenése,
aki leplezetlenül kacérkodik vele, vizes ruháit le-
vetve ágyba bújik. Sergio atya hosszasan nézi a
paplan alatt fekvő, alvást színlelő lányt, s végül,
hogy biztosan legyőzze a kísértést, brutális ön-
csonkításra szánja el magát: levágja az egyik kis-
ujját. Áldozatával mélyen megérinti Aureliát, aki
egy pillanat alatt újjászületik lelkileg, s ettől kezd -
ve teljesen más emberré válik: a könnyelmű, csak
az élvezeteknek élő lány — aki eddig azt vallotta,
hogy egy ágy, amelyben magányosan fekszik,
olyan számára, mint a koporsó — apácának áll.

A harmadik hatás a kegyelmet nem ismerő
erőszakos világ felől éri Sergio atyát. A hírhedt
rablóvezér azt követeli tőle, hogy a csonka ujjával
érintse meg évek óta néma fiát. Ez a világ nem is-

meri az irgalmat, hiszen a rablóvezér el van szán -
va arra, hogy ha Sergio atya nem gyógyítja meg a
gyermekét, inkább kiteszi a pusztába meghalni,
mert egy néma ember senkinek sem kell. Aurélia
esetében Sergio atya lelki csodát tett az áldozatá-
val, de ugyanez nem sikerül a bandi tavezérnél és
fiánál. Krisztus segítségével ugyan meggyógyítja
a néma fiút, aki visszanyeri beszédkészségét, de
ez nem jár együtt a lélek gyó gyulásával, hiszen
apa és fiú ugyanolyan hideg kegyetlenséggel gyil-
kolják az embereket továbbra is, mint korábban.

Ahogyan növekszik Sergio atya csodatettei-
nek a híre, úgy csökken az esélye a lelki elmé-
lyülésnek. A parányi remetekunyhó helyére
gyönyörű kápolna épül, modern imaterem, a
sivár táj egyetlen fája feldíszítve a kívánságok
listájával, zarándokok százai keresik fel folya-
matosan kéréseikkel a szentségre törekvő Sergio
atyát, aki vallja: „Az én hivatásom nem foglalkozás.
Küldetés. De mostanra kezd foglalkozássá válni.”

Az egész életében mindenben tökéletességre
törekvő Sergio atya végül elbukik: az uzsoraka-
matra kölcsönadó kereskedő, aki az egyháznak
adott ajándékokkal reméli kompenzálni, hogy
rengeteg embernek okoz szenvedést, elhozza
lelkibeteg lányát, hogy Sergio atya gyógyítsa
meg. A lányt mintha az ördög tartaná megszáll -
va, s veszi rá arra, hogy vigye bűnbe a szentség
hírében álló remetét. Sergio atya nem tud ellen-
állni a lány erotikus kisugárzásának.

Az elbukott Sergio atya úgy érzi, tettére nincs
mentség. Ám Isten kegyelme mindenkor műkö-
dik. Amikor visszatér szülőfalujába, kiderül,
hogy imái meghallgatásra találtak: az idős há-
zaspár, Eugenio és Concetta egyszerre haltak
meg, mindössze néhány percnyi időbeli eltérés-
sel, úgy, ahogy szerettek volna. A film egyik leg-
szebb jelenete, amikor a bűnbe esett Sergio atya
zokog az öreg házaspár sírjánál.

Sergio atya mintha bukásával jutna el a teljes
lelki kiüresedésig. S ettől kezdve az egykori báró
másokat szolgál, igyekszik az emberek hasznára
lenni, Jézus keresztjét hordozva a vállain, teljesen
rábízva magát Isten irgalmára. Elbukott ugyan, de
lelkének tisztaságát, a jóra való törekvést mind-
végig megőrizte. Ahogy Concetta mondta neki.
„Éjszaka is süssön neked a Nap.” A Megváltó Krisz-
tus mindenütt sugárzó fényessége, működő ke-
gyelme. (Éjszakai nap — Francia-német-olasz film,
1990, 109 perc. Írta: Lev Tolsztoj Szergij atya című
kisregénye alapján Tonino Guerra, Paolo Taviani,
Vittorio Taviani. Rendezte: Paolo Taviani, Vittorio
Taviani. Főbb szereplők: Julian Sands: Sergio
Giuramondo; Nastassja Kinski: Christina; Patricia
Milardet: Aurelia. Forgalmazza: Etalon Film Kft.)

BODNÁR DÁNIEL
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JÁSZ ATTILA: ISTEN BŐRE

Jász Attila 2011-ben megjelent verseskötetének ta-
lányos címe leginkább a rétegzettség fogalmán ke-
resztül utal a kötet verseinek — formai és temati-
kus sokféleségük ellenére is jól körülhatárolható —
közös szemléleti hátterére. A hétköznapi események
megélésének és feldolgozásának különböző foko-
zatai, a világ és önmagunk megértésének egyes ál-
lomásai, emberi kapcsolataink mélysége vagy fel-
színessége, emlékeink intenzitása, vagy épp ezek
újraélése a művészeti produktumok befogadásán
keresztül éppoly rétegzett, mint a transzcendencia
megjelenése és felfejthetősége a világban. A kötet
versei a fülszövegben megfogalmazott célkitűzés
alapján „ugyanazt keresik. Amit ott sejtünk isten
bőre alatt, ahogy valójában ott is lüktet, pulzál, csak
éppen soha nem megfogható, tapintható. Hántsuk
hát le e bőr rétegeit abban a reményben, hogy ta-
lálunk valamit, ami kapaszkodót nyújt az életünk
éléséhez a mélység felszínén.” A rétegzettség to-
posza nem új keletű az irodalmi hagyomány ban.
Peer Gynt hagyma-monológja Ibsen drámai köl-
teményében, Petri György hagyma-metaforája
A hagyma szól című versben a szubjektum megis-
merhetőségét, mélyrétegeinek felfejthetőségét a fel-
színi rétegek lehánthatóságától teszik függővé.
Szintén jól ismert az a Kosztolányi művészetében
emb lematikussá vált nietzschei gon dolat, mely vi-
szonylagossá teszi mélység és felszín fogalmának
értelmezhetőségét, amennyiben a felszínt nem a
mély ség ellentéteként, hanem annak tükröződé-
seként értelmezi, ami végső so ron a mélység meg-
ismerését teszi lehetővé a felszínt szemlélő befogadó
számára.

A minket körülvevő világ isten bőreként való ér-
telmezése azonban — szerző és befogadó számá-
ra egyaránt — új és meglepő asszociációkat hívhat
elő. A konkrét élményből táplálkozó versciklusok
sem tekinthetők tehát egy-egy biográfiai esemény
puszta leírásaként, a kutya elgázolásának története
például az Ekkora című versben a „Lélek nélkül mi-
lyen nehéz minden.” nagyon is átvitt értelmű igaz-
ságának felismeréséhez vezeti el az élettelen testet
cipelő lírai alanyt. A Fiktív önéletrajzaimból alcímet
viselő ciklus „élettörténetei” az emberi lét sebez-
hetőségéről és a létezés törékenységéről árulkod-
nak, amit a kötet egyik verse ember és természet
sorsának analógiáján keresztül így foglal össze: „Az
erdei patak folyton mondja a magáét, / nem hall-
gat rá senki. Részleteiben / megy tönkre a táj. Se-
bezhető vagyok / benne én is, akár egy autópályán
araszoló / sündisznó…” (Üdvözlet). A dantei elté-
vedt ember figurája („Eltévedt éjszakai lepke va-
gyok.”; „Eltévedt kisfiú vagyok.”), a céltalan bo-
lyongás a lét erdejében, illetve ennek kapcsán az
útkeresés motívuma szintén központi témái a kö-

tetnek. A megoldást egyfelől az interperszonális
kapcsolatok jelenthetik, a „világ támasztéka”-ként
aposztrofált szerelem (Tengely), és az otthont adó
társ: „Eltévedt golyó vagyok. Mire célba értem /
volna, valaki megváltoztatta a célpontot. / Azó-
ta száguldok nyom nélkül céltalan. / Remélem,
meg talállak, szíved közepébe érve / mindketten ott-
honra lelünk végre” (Eltévedtek3). Kapaszkodót
nyújthat a mélység felszínén, vagyis a transzcen-
dens közelében megélt élet tudata is. Az eltévedt.
Angyal a részletekben című ciklus versei az evilá-
gi és túlvilági szféra között közvetítő angyalok
megjelenítésén keresztül, fiktív vagy valós képző-
művészeti alkotások által megihletve értelmeznek
újra bibliai eseményeket. Fontos szimbólum e
versekben a kéz: Krisztus átszögelt, sokat szen-
vedett kézfeje, vagy a fájdalmas anya tanácstalanul
lelógó bal keze Michelangelo Pietájának vers-
transz formációjában. A megváltás pillanatát me-
revíti ki a kötet nyitóverse is, mely az emberi szen-
vedés értelmére, sorsfordító erejére is ráeszmélteti
a versfelszín alatt babráló értelmezőt: „szögekkel
kivert / mozdulatban nem mozdul / a mozdulatlan
// szögekkel kivert / mozdu latban megmozdul /
a mozdulatlan // szögekkel kivert / mozdulatban
mozdul meg / a mozdulatlan” (A lélek bőre).

Saját bevallása szerint „a valóság és a mítosz
életteli találkozásának lehetőségei kötik le” a szer-
zőt, ami megmagyarázza a zenei, irodalmi vagy
képzőművészeti alkotások, filmélmények és fotók
által kiváltott versreflexiók születését. Külön cik-
lusokat alkotnak a Basónaplók változatos, közpon-
tozás nélküli, és így az értelmezés lehetőségeit
gyakran kitágító haikui Macuo Basó japán költő
nyomán. A haiku formai követelményeinek be-
tartása olykor szokatlan soráthajlásokat eredmé-
nyez, hasonlóan a szívskarabeusz. Visszapillantott
tükör sorszámmal és címmel is ellátott négysoro-
sainak poétikai megoldásaihoz. A bőrfelszín alatti
világ bemutatását célzó versek tehát a formai
megoldásoktól függetlenül igyekeznek eljuttatni
a befogadót a transzcendens közelébe törekvő
ember világ- és önmegismeréséhez.

A borító és a ciklusnyitók Nádor Tibor festmé -
nyének és grafikáinak felhasználásával készültek.
(Napkút Kiadó, Budapest, 2011)

ÉRFALVY LÍVIA

DÉVÉNY ISTVÁN: GONDOLATOK
99 SZÓRÓL

A Svájcban élő Dévény Istvánt évtizedekkel ezelőtt
a Szabad Európa Rádió egyházi-vallási részlegének
vezetője arra kérte fel, hogy rövid meditációk for-
májában (s a politikától teljesen függetlenül) szól-
jon azokról a szavakról, amelyek életünk jelentős
rétegeit érintik. Az így létrejött rádiós-sorozat az
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alapja nemrégiben megjelent könyvének, melyben
egy alapvető, ám gyakran figyelmen kívül hagyott
igazságot tár elénk: a szavaknak teremtő ereje van.
Akaratlanul is hatásuk alá kerülünk, bízunk ben-
nük, olykor a tetteket is helyettesítjük velük. Mikor
azt mondjuk: köszönöm, szeretlek, kérem. Persze
könnyen kiderül, hogy hamisak-e a beszélő szájá-
ból e szavak. De amikor valaki azt mondja: „Be-
csületszavamra fogadom…”, akkor — úgy gon-
dolom — még mindig hiszünk neki. Hát „nem fordul
elő mindenki életében, hogy egy-egy szó, egy mondat ener-
giát sugárzóan beleépül lelkébe…?” (7.).

Számtalan irodalomban megélt élmény felidé-
zésére, újak megismerésére inspirál Dévény István
könyve. Gondolatain keresztül tudattalanul is
kommunikálni kezdünk a szerzővel, kérdéseire kér-
déseket teszünk föl mi is, válaszaival, alternatíváival
vitába szállunk, vagy olvasás közben hevesen bó-
logatunk — élvezet olvasni, mert hozzánk szól ez
a könyv, azokhoz, akik félelmetesen el tudnak
veszni a hétköznapok megnyomorító valóságában.
Arról szól hozzánk, amiről egyre kevesebbet be-
szé lünk, sőt egyre kevésbé őrizzük tudatosan: az
„aranybányáról” mesél, mely létünket, személyi-
ségünket, magunk hoz, egymáshoz és a világhoz
való viszonyunkat is meghatározza.

Mi az iskolában azt tanítjuk, hogy a beszéd a
nyelv mint eszközkészlet működtetése. De az is-
kolában elvárt tárgyi tudásnál sokkal többet kell
megtanítanunk gyermekeinknek otthon. Dévény
István így fogalmaz: „A beszéd a lélek, a szellem esz-
köze, hogy élményeit, gondolatait, érzéseit, emlékeit,
elhatározásait, terveit, egyszerűen mindazt, ami benne
élt, él vagy élni szeretne, szavakba öltöztesse, kimondja,
másokkal közölje, s viszonzásul ugyanezt kapja” (5.).
Meg kell tanítanunk annak, aki nem tudja, hogy
milyen fontos „a szó és a tett harmóniája”. Ez a
könyv az ehhez vezető úton jelentős állomás
lehet, mert fontos fogalmak hittudományi, filo-
zófiai, irodalmi és a mindennapi tapasztalatokra
épülő értelmezésének ötvözete: a születésről, a
feltámadásról, a csendről, a nagyságról, a bátor-
ságról, a testvériségről, 99 nélkülözhetetlen meg-
ismerésről szóló gondolatháló.

Olyan kérdéseket tesz föl a szerző, melyek a
lelki és külvilággal foglalkozó, annak megérté-
sére törekvő embert életkortól, nemtől, időtől és
tértől függetlenül újra és újra foglalkoztatják:
Mitől és hogyan lehetünk boldogok? Oly sok-
szor feltett kérdések ezek, a világdrámák kérdé-
sei; a válaszok pedig oly sokfélék lehetnek. Ám
nem szabad, hogy ez elriasszon minket, s nem
futamodhatunk meg a kíméletlen tapasztalatok
elől sem. Mert „az élet egyszeri feladat, kísérlete-
zésre nincs idő, nincs lehetőség. Ezért kell néha ön-
magunkról elmélkednünk, keresnünk, mi ennek az
egyetlen életnek eredete, tartalma és célja” (195.).

Minden történelmi kornak saját változásait a
legnehezebb megélni. Jelen korunkban sincs ez
másképp. De ez a könyv felébreszti a reményt,
hogy ha megértjük magunkat, ha nem féltjük ma-
 gunkat a másiktól, akkor nem akarjuk legyőzni
sem, akkor az erre szánt erő máshol, a megis-
merésben, a gondolkodásban fog kiteljesedni. En-
 nek megvalósításához bátorság kell és csend.
„Csen det teremteni — ez ma egy rendkívüli feladat.
A to longás, a szűk helyre szorítottság korszakában
élünk, a hangszórók és hangosítók, a dübörgő gépek,
a száguldó autók, a kézben tartott táskarádiók, a fül-
höz szorított mobiltelefonok korszakában. Sokan
annyira hozzászoknak ehhez az élet mindennapjait be-
töltő zajkulisszához, hogy nem tudnak mit kezdeni ma-
gukkal, ha hirtelen csend veszi őket körül” (108.).

Márpedig erre szükségünk van ahhoz, hogy
közelebb kerüljünk önmagunk megismeréséhez.
A csend, annak megfigyelése nem pusztán spiri-
tuális szempontok miatt fontos. Éppen ezek segí-
tenek nekünk abban, hogy a kudarcoktól, a zajtól,
a bukástól, s a gyakran oly mérhetetlenül soknak
és megoldhatatlannak tűnő, egyre sokszorozódó
mindennapi feladatainktól ne roppanjunk meg.
„A nehezen bírható élet, a túlterhelést okozó feladatok,
a siker bizonytalansága, a véletlennek való kiszolgálta-
tottság, az igaz értékek törékenysége, s nem utolsósor-
ban a befejezésre ítélt élet sarkallhatják, indíthatják az
embert, hogy elinduljon azon az úton, amelyen szellemi
szinten érezve, de gondolkodva is, felismeri létének alap-
vető törvényeit” (138.).

Dévény István könyve fontos emlékeztető: ha
érezzük a szavak mély valóságát, beszélni fog hoz-
zánk a világ, s nem bántani; az élet minden pilla-
natát élni fogjuk, s nemcsak létezni benne, hiszen
„mindnyájan »alkotók« lehetünk, mindennapi környe-
zetünkben elhangzó szavaink, közöttük végrehajtott tet-
teink által. Így, akár rövid, akár hosszabb életút után még-
is egy életműre tekinthetünk vissza…” (208.). (Kairosz
Kiadó, Budapest, 2010)

PÉNTEK VIKTÓRIA

J. N. D. KELLY: ARANYSZÁJÚ
SZENT JÁNOS
Szerzetes, prédikátor, püspök

A keleti kereszténység egyik meghatározó alak-
jának, a szentként és vértanúként tisztelt Arany-
szájú Szent János konstantinápolyi püspöknek az
élete (349–407) éppen abban az időszakban zaj-
lott, amikor a Krisztus-hit a római birodalom ki-
zárólagos államvallásává vált (380), és szervesen
összefonódott a politikával. Ennek — valamint a
birodalom végérvényes kettéválásának (395) —
eredményeképpen indult el az a konfliktusokkal
és félreértésekkel telített szétfejlődési folyamat,
amely évszázadokkal később a kereszténység ke-
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leti és nyugati irányzata közötti szakadásba tor-
kolt (1054). A neves patrológus műve, amely ere-
deti megjelenésekor (1996-ban) hiánypótlónak
számított, hiszen Nyugaton Szent János valahogy
kiesett a tudományos érdeklődés látómezejéből,
éppen ezt a kulcsfontosságú korszakot — az
ókeresztény teológia és szellemtörténet „arany-
korát” — tárja fel a tragikus sorsú püspök élet-
útján és munkásságán keresztül. Tragédiájának
oka, hogy hű maradt meggyőződéséhez, és emi -
att konfliktusba keveredett a politikai/császári
hatalommal. Mivel az nem tudta megtörni, ezért
megsemmisítette.

Szent János a kor nagyvárosának (metropolis)
számító Antiókhiában született, jónak mondható
anyagi és társadalmi helyzettel rendelkező csa-
ládban, és élete mintegy ötven évét ott is élte le.
Származásának köszönhetően tanulhatott, töb-
bek között a neves pogány rétor, Libaniosz (314–
393) iskolájában. A szellemi pezsgéséről híres
városban keresztények, pogányok és zsidók vi-
tatkoztak egymással, miközben a Fiú Atyához
való viszonyának, illetve a Szentlélek helyzeté-
nek a kérdése magukat a keresztényeket is meg-
osztotta. János tehát ebben a légkörben töltötte if-
júságát, és ebben szocializálódott. Tanulmányai
befejeztével azonban a rá váró tisztviselői karrier
helyett az aszkézist választotta. Megkeresztelke-
dett (kb. 368 nyarán), elkötelezett kereszténnyé
vált, és elindult az egyházi pályán. Felolvasóként
kezdte, majd diakónus (380–381), pap (386) és
végül püspök (397) lett. J. N. D. Kelly azonban ta-
lálóan jegyzi meg, hogy Szent János egyházi pá-
lyafutása során is mindvégig „szerzetes maradt:
hiszen mi más a szerzetes, mint az Evangéliumot
megélő keresztény?” (52.). Ennek fényében kell
tehát szemlélnünk azt a hitszónokot, aki folya-
matosan és következetesen bensőségesebb és el-
mélyültebb hitéletre buzdította híveit; elítélte a
dúskálást és a gazdagok önzését, és határozottan
kiállt a szegényekért és a védtelenekért. „A vilá-
gon semmi sem gátol minket a Mennyei Király-
ság felé vezető úton annyira, mint a pénz —
mondta — és az a rengeteg gonoszság, ami be-
lőle fakad” (80.). Nem véletlen tehát, hogy a kons-
tantinápolyi püspöki székben elsőrendű felada-
tának tekintette az egyház erkölcsi és hitéleti/
li turgikus megreformálását, a szó nemes értelmé -
ben. Ez azonban sokak érdekét sértette, és lassan-
lassan mindenki ellene fordult: a klérus, a szer-
zetesek, a felsőosztály, s végül maga a császár is,
aki a megnövekedett püspöki tekintélyt egyre in-
kább fenyegető rivális hatalomnak érzékelte.

Szent János tragédiáját az indította el, hogy
401-ben védelmébe vette a nagyhatalmú alexand-
riai pátriárka, Theophilosz (485–412) által eret-
neknek bélyegzett és elüldözött egyiptomi szer-

zeteseket. Rövid időn belül Alexandria és Kons -
tantinápoly között kiéleződött a helyzet. Fél év-
századdal később ez végzetes szakadásban csú-
csosodik majd ki. Szent János sorsa végül a
Töl gyes Zsinaton (403. szeptember) teljesedett
be, amely a kiváló politikusi érzékkel megáldott
Theophilosz teljes győzelmét hozta: Jánost elí-
télték, és hosszabb tanácstalanság után végül
száműzték (404. június). Mindebben az is közre-
játszott, hogy sikerült maga ellen hangolnia Eu -
doxia császárnét, aki női önbecsülésében érezte
magát sértettnek.

Szent János száműzése zavargásokhoz és konf-
liktusokhoz vezetett a birodalomban. Ebben az is
közrejátszott, hogy Eudoxia halálát (404. októ-
ber 6.) sokan Isten büntetéseként értelmezték.
Hatal mi körökben azonban a János iránti ellen-
szenv mélyen és szélesen meggyökerezett; nem
engedték visszatérni. Megnyugvást csupán ma-
radványainak díszes visszaszállítása hozott a csá-
szárvárosba. „Amikor az értékes ereklyetartót
partra vitték — írja a szerző —, II. Theodosius,
Arkadiosz és Eudoxia fia ott állt, hogy fogadja.
Mé lyen meghajolva, pillantását rászegezve és
hom lokát hozzá szorítva imádkozott a szüleiért
és könyörgött Jánoshoz, hogy bocsásson meg ne -
kik az igazságtalanságért, amit tudatlanságukban
ellene elkövettek” (394.). Szent János, a kisembe-
rek szentje — hiszen rehabilitálását elsősorban az
ő megingathatatlan hűségük és kitartó követelé-
sük kényszerítette ki a Hatalomtól —, azóta is a
keleti kereszténység egyik világítóoszlopa.

J. N. D. Kelly életrajzának legnagyobb érdeme,
hogy szerves és szétválaszthatatlan egységben
mutatja be a korszakot, a személyt és az élet mű-
vet. Ennek köszönhetően világossá válik például,
hogy Szent Jánosnak a zsidók elleni beszédeit
(386–387) csak akkor érthetjük meg valójában, ha
szem előtt tartjuk, hogy az antiókhiai kereszté-
nyek egy nem elhanyagolható része vonzódott a
judaizmus hitrendszeréhez és szertartásaihoz,
ami komoly kihívást jelentett az éppenséggel
csak hatalmi pozícióba került kereszténység ön-
értelmezése szempontjából. Illetve: ha soha nem
feledkezünk meg arról, hogy a modern faji anti-
szemitizmus nem a keleti, hanem a nyugati keresz -
tény kultúrkörben jelent meg és bontakozott ki.

Örvendetes a magyarra fordítása ennek a
műnek, amely — mind módszertanában, mind
pedig tartalmában — segít abban, hogy a dolgok
a helyükre kerüljenek; és ráébredjünk arra, hogy
volt idő, amikor a kereszténység szíve, intellek-
tuális és spirituális értelemben, Keleten dobogott.
(Ford. M. Dalnoki Fanni, Rákos-Zichy Jo han na és
Ürmössy Zsuzsanna; „Catena Monográfiák, 13”,
Kairosz Kiadó, Budapest, 2011)
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