
HÓNAPRÓL HÓNAPRA

A KÖLTÉSZET VARÁZSLATA I.
Sokszor merül föl a kérdés:  mi a magyarázata, hogy
az egyik író a feledésbe merül, a másik pedig meg-
marad? Talán az is a maradandóság záloga, hogy
akad  elkötelezett kincsásó, aki önfeláldozó kuta-
tó munkával felszínre hozza az elsüllyedt (vagy el-
süllyesztett) kincset, ami talán nem olyan igéző
fénnyel kápráztat el, mint a legnagyobbak költé-
szete, de érték, amelyről nem volna szabad le-
mondanunk. Ilyen sokáig rejtve maradt érték pél-
dául György Oszkár lírája, amelyet Sebők Me lin da
állít az érdeklődés homlokterébe (A Nyugat árnyé-
kában. György Oszkár pályája.Argumentum). Egy haj-
dani bírálatot idéz — az egyetlent György Oszkár
első verseskönyvéről —, amelynek szerzője úgy ítél-
te meg kora líráját, hogy annak vezéregyénisége
Ady, Babits és Kas sák. Úgy vélem, György Oszkár
akkor sem illenék közéjük legelőre, ha több bírá-
latot írtak volna ró la.

Saját korában nagyobb elismerést szerzett for-
dításaival (Baudelaire, Verlaine), s ez sem a vélet-
len műve. A „szép hűtlenekkel” egy  időben indult
felfedező útjára, amely e nemzedék számára hódító
útnak minősült. Ekkor tágult ki igazán a magyar
költészet (és az olvasók) szemhatára, ismeretlen írók
újszerűsége mellett a már ismert, de teljességében
még csak homályosan rajzolt költők sorának for-
dításaival gazdagodott irodalmunk, s ha ezek fö-
lött a fordítások fölött el is járt az idő, a maguk ide-
jében igen fontosak voltak. Ezt lehet állítani György
Oszkár tolmácsolásairól is, s még teljesebb volna
a szerző róluk alkotott véleménye, ha az összeha-
sonlításukkal is kísérletezett volna.

A felfedezésnek fontos ösztönzője a szeretet.
Sebők Melinda szereti György Oszkárt, s érezhe-
tően azonosul sok költeményének mondanivaló-
jával. A mondandót valóban párhuzamba lehet ál-
lítani akár Babitséval is, a kifejezésmódját azonban
kevésbé kiérleltnek vélhetjük, s inkább kötődik a
századvég olykor közhelyesnek érzett kifejezési for-
máihoz. Ám lehet hivatkozni ellenpéldákra is. A pá-
lya kép szerzője jó érzékkel idézi például a költő
hajó-szimbolikájának szép megfogalmazását: „Rö-
pül a hajó. Nézzük a vizet. / Zene hullámzik, zene
ringat; / Kis gyertyák víg seregét: / Felgyújtjuk ál-
mainkat… // Bukik a nap. Áll a hajó. / Oda a fény,
a tánc, a dal; Ég, föld, víz, végtelen, / Sötét ravatal.”

Ilyen, s hasonló sorok igazolják: jól tet te Sebők
Melinda, hogy kiléptette kedves költőjét a Nyu-
gat árnyékából, s belehelyezte (visszahelyezte) az
irodalom folytonosságába. Levelezése kiadatlan.
Méltó és igazságos volna megjeleníteni belőlük

antológiát, hozzásegítenének egyénisége és kora
irodalmának alaposabb ismeretéhez.

Antal Barnabás Hárfa (Kráter) című kötetének
verseit olvasva azzal a kérdéssel is szembesülnünk
kell: mit ad írójának a költemény? Például mene-
déket. Sok példája van annak, hogy az író művei
bástyája mögé húzódik az ellenséges korban.
Antal Barnabás számára bizonyára reményt is
adtak a művek börtönbüntetése idején. Nem ada-
tott meg számára az irodalmi élet közege, de talán
vigaszául szolgált, hogy kiváló költők biztatták kö-
tetei megjelentetésére. Kétségtelenül igaz Veres
Miklósnak az a megfigyelése, hogy Antal Barna bás -
ra érezhetően hatást tett Babits, József Attila, s má-
sok mellett leginkább Pilinszky, de ezek a költők jó-
részt csak elindítói saját versvilágának, amelynek
egyik legfontosabb jellemzője az „olthatatlan szom-
júság”, a folytonos előre jutás és vele a gazdagodás
vágya. Sokszor „egyhangú az út” — hogy őt ma-
gát idézzem —, még „a szeretet fehérsége” is lehet
az, de a homályba bevilágító szeretet mégis biz-
tonságos útmutatója. S mint az igazi lírikusok, Antal
Barnabás is a szeretet forrásáig vágyik eljutni kö-
nyörgő imának is beillő Hívásában: „te, akinek por-
szem a föld / kék csepp a mennybolt / te parány
te hatalmas / kérlek szólíts meg engem”.

A modern líra uralkodó jellemzőjének sokáig a
kételkedést véltük. Mára észrevehető, hogy a bi-
zonytalanságában tájékozódni vágyó író mind
határozottabban törekszik a biztonságos pont felé,
amelyet nem feltétlenül a hétköznapi létben, hanem
önmagában fedezhet föl. Számomra fontos útmu-
tató e vonatkozásban Jan Twardowski Egy remete
skrupulusai című kötetének jó néhány mellbe vágó
verse (a költőt Sajgó Szabolcs kalauzolásával is-
mertem meg). Könyörgésének befejezése tökéletes
kifejezése ennek a törekvésnek: „Te adj menedéket
kérlek /emberi tenyered csöpp rejtekében /a for-
mulák falkája elől.” Mert a mai embert mintha meg-
 béklyóznák ezek a formulák, paragrafusok, előí-
rások, kényszerek. A függetlenségét védelmező író
föllázad, s többnyire maradandóbbat alkot, mint az
igazságtalan hatalmak kiszolgálói. A modern köl-
tészetre nemcsak a formák keresése jellemző, ha-
nem a konformisták és lázadók meg-megújuló
küzdelme is. Ebben a harcban is ott a folytonos bi-
zonytalanság, amelyet Antal Barnabás így fogal maz
meg kétsoros Fohászában: „innensőtúlsó / tapasz -
talhatunk-e”. Kézzelfogható tapasztalatokra alig-
ha tehetünk szert, de arra a meggyőződésre eljut-
hatunk, hogy „ismeretlen hang dalol a homály ban”,
s a figyelmes író lekottázhatja: „ez az ének az Uni-
verzumról / halhatatlan sugár a csönd küszöbénél
/ lebegő pára születésért és halálért / a csillag lo-
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bogásáért a ködben / és a ritmusért ami elém jött
az éjszakában” (Panda Orbis VI.). Az újabb magyar
költészetben Pilinszky Já nos lépte át „a csönd kü-
szöbét”. Antal Barnabás már eljutott a kapuig.

Ebben a virtuális térben különösképp megnő a
távlatokat rejtő csillagok szerepe. Se szeri, se szá-
 ma azoknak a verseknek, ciklusoknak, amelyekben
a homályba vagy a világ reménytelennek látszó sö-
tétségébe belevilágít egy csillag beteljesedést ígé-
rő fénye. A csönd és a csillag — ezek adják az új líra
terét. A napi gyász vigaszai, hogy Kiss Benedek új
kötetének címére (Napi gyász, napi vigasz.
Széphalom Könyvműhely) utalják. Igazolásul
idézném a kötet egyik legszebb versét, A legna-
gyobb titoknokot: „Miért is vigyázom ezt a csendet?
/ Katona, össze nem taposd köreimet! / Hiszen
a csönd mondja a legtöbbet, / a csönddel beszél-
getni lehet. // Milyen ravasz a csönd — minde-
nekből kiforgat, / s mikor már magunkkal is be-
érnénk, / fellázad, kurváz, lábunkhoz kushad, /
suttog és ordibál, nem hagy békét. // A csön det
meg kell tanulni annak, / aki édesanyára vágyik.
/ Mert ha éjfél után az órák suhannak, / elkísér
majd a hajnali ágyig. // S utána csöndességgel be-
takar, / s halálba pólyáz tíz órára. / De addig mind
beszél, susgál, valamit akar, / pedig tudom, nincs
nagyobb titok nála.”

Képes lehet a költő egységet teremteni a szét-
szakított országban, az egymásnak feszülő in-
dulatok között? Csodát tehet a vers? A csönd tér-
fogatában, a csillagokra tekintve kiküzdhetjük a
lélek egyensúlyát? Kiss Benedek megpróbálja, bár
átéli „a bárdok kínját”. Nem a napi politika har-
sogó terében, hanem a történelemben, a sírhalmok
és kopjafák emlékeztető, felelősségünkre éb-
resztő valóságában. De az „odvas kopjafák” nem-
csak a múlt megbecsülésére intenek, hanem haza -
szeretetre is. Ha, mint a költő, évezredekbe látunk,
nemcsak Trianon „dübbenti” szívünket, hanem a
jelen is a külföldön szerencsét próbáló fiatalok ez-
rei láttán, akik már nem hallják „Bartók, Kodály,
Dohnányi… harsonáit”, nem érdekli őket „Kós
Károly hol nevelte körtefáit”, s hogy „Mikes hova
vágyott Törökországból”. Szomorú látleletét adja
a költő az utolsó évtizedeknek A bárdok kínjában:
„Húst vág a bárd / de nem mindenkinek, / s a
csontból fröccsen a velő. / Nyalja a pultot, a hús he-
lyét / sok semmirekellő.” Mit jelentenek ezeknek
a percembereknek, mezváltóknak azok a kopjafák?
Ők nem  érzik a lesújtó bárdok okozta kínokat, s hiá-
ba nevezi „az élet aljának” a látványt a költő, ideá-
lok és felelősség nélkül tolonganak a lehullajtott
koncok közül. Nemcsak a történelem „rokkantot-
ta meg szegény Magyar országot”, hanem a múlt
és az elvek föladása méginkább. Ezeket pereli vissza
kivételesen szép, olykor döbbenetes erejű versei-
ben Kiss Benedek.

Menedéket, kitartást és reményt ad a tiszta sze-
relem is. Ezt bizonyítják Csoóri Sándor harminc
év bensőséges kapcsolatát ábrázoló, idilli érzés-
világot, ugyanakkor sodró, magával ragadó szen-
vedélyt sugárzó versei. A kötet sokatmondó cí me:
Már én se volnék (Nap Kiadó). A kölcsönös szere-
tet érzése és megvalósulása nélkül valóban el-
vesznénk. Ha nincs, akibe belekapaszkodhatunk,
s fordítva, ha nem vagyunk biztonságos pontjai
társunknak, az emberi lét üressé válik. A költő szép
metaforája szerint hegyre kapaszkodunk, s cipeljük
azt a tiszta érzelmet, amelyet megmutathatunk Is-
tennek, amely nem romlandó, mert szívből fakad,
s ráébreszt arra, hogy életünkben vannak még cso-
dák, amelyek az egymás iránt érzett, tanusított sze-
retetből fakadnak. Egy kivételesen szép és hiteles
képet emelnék ki a Krétai futamból: „megviselt ar-
cunk / a teljes ég bolton akar otthon lenni, / ki-
mosakodva földi szé gyenekből”. Nap nap után
szembesülünk ezek kel a földi szégyenekkel, ame-
lyek sokszor szürkítik hétköznapjainkat, kihűtik ér-
zelmeinket. Csoóri Sándor versei azt bizonyítják,
hogy kiszakadhatunk a megszokásokból, és egy-
másba kapaszkodva eljuthatunk a teljes égbolt ál-
tal kínált otthonos érzéskörbe. Meglehet, a hajdan
felcsapó érzéseket megszelídítette a múló idő, de
az igazi szeretetet nem koptatta el. Olykor-olykor
idézzük csak föl a vadlovak hajdani robogását, s a
mindent tudó, átélő bölcsességével kapaszkodha-
tunk a biztonságot adó kézbe, amelynek melegét
mindig érezzük, a távollét is jelenlétet sugall: „Ha
nem vagy itthon, én se vagyok itthon / Csak azt
nem tudom, hol vagyok ilyenkor. / Vonatra várok,
vagy talán az őszre / egy hegy lábánál hűvös al-
konyatkor? // Valami csattog: madárszárny vagy
függöny, / egy por tör lőrongy vagy égdarab. / Így
vagy jelen, ha messze vagy is tőlem: / hallomás-
ként, hogy mindig várjalak” (Ha nem vagy itthon).

A költemények egymásutánjából egy verses re-
gény bontakozik ki, amelyekben nem az esemé-
nyek egymásutánja a meghatározó, hanem az
érzés életformáló ereje. Gróh Gáspár finom jel-
lemzése szerint Csoórinak „nem is kell műfaji ér-
telemben szerelmes veset írnia ahhoz, hogy erről
az élményről szóljon”. Tegyük hozzá: az élmény
erkölccsel átszőtt. Amikor szenvedélyes viták kö-
zéppontjában áll az erkölcsi nevelés, ez a kötet is
azt bizonyítja, hogy életünk, környezetünk telí-
tett erkölcsi tanulságok levonására alkalmas ér-
zelmekkel és jelenségekkel, amelyeket fölis-
merve sokkal közelebb kerülhetünk létünk
leglényegesebb adottságainak felismeréséhez,
mint különféle tananyagok bemagolásával,
„Gyer mekkoromban — mondják — Krisztuska
voltam, / nagy csizmás, vásott, megváltó kölök,
/ ki a hullámzó sarak és vizek föflött / ámuldozva
és könnyedén lépegetett” — olvassuk az Írnám a
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leveletben, s a folytatása ekként hangzik: „Van-e
még hozzám tegnapi szemed, / hogy ezt a boldog
megváltót is meglásd bennem, / kinek ragyogását
néha még hazaviszem, / haza, haza a hazátlan
időből.” Ezt a szemet, látást kell megőriznünk,
hogy a nekünk rendelt társban felismerjük a sze-
retet csodáját, amint a költő is felismerte az eltelt
harminc esztendő gyönyörű ajándékaként.

RÓNAY LÁSZLÓ

FEHÉR BÉLA: KOSSUTHKIFLI

Februárban jelent meg Fehér Béla, Prima Pri mis -
si ma és Magyar Pulitzer-díjas szerző új regénye,
a Kossuthkifli. Nem csalódik, aki elolvassa, hihe-
tetlenül szórakoztató, nevettető, olykor meré-
szen kritikus olvasmányt vehet kezébe a nagy-
érdemű.

Swappach Amadé őrnagy menyasszonyával
igyekszik Debrecenbe, végigszeli Észak-Ma gyar -
országot, hogy megbizonyosodjon arról, meny-
asszonya édesapja, Vödric Demeter cukker -
bak ker osztrák kém-e. De miért vállalkozik e
veszélyes útra az ifjú pár és kísérőik? Bosszú?
Hazaszeretet? Vagy a kalandvágy vezérli őket?
Van-e titok egyáltalán, amit fel kell fedniük?

Utazás ez a regény mindenféle szempontból.
Visszakalauzol minket a múltba, az 1848–49-es ma-
gyar szabadságharc idejébe, a korabeli magyar tá-
jakra, Magyarország rejtett zugaiba, fogadóiba.
A regényírást megelőző, minden kétséget kizáróan
alapos kutatómunkának hála, nem csak a zöld de-
lizsánszban utazók útitársaként lehetünk szemta-
núi a Pozsonyból Debrecenbe tartó út során észlelt
magyar táj eredetiségének. A magával ragadó
könyv nyelvezete is a múlt század szokásait, ízét
csempészi jelenünkbe. Ritkán olvasni hasonlót, ilyen
választékos, eredeti, humoros nyelvváltozatú, ér-
dekes, olykor morbid eseményekkel átszőtt törté-
netet, de épp ettől lesz kellemesen sokszínű.

Amellett, hogy a regény mindvégig megőrzi a
nyelvisége által keltett izgalmas hatást, más szem-
pontból is valódi rejtvény. Az intertextualitást
könnyen lehetne iskolában tanítani e történet se-
gítségével. A Bibliától kezdve Petőfi munkáin át a
regényidőhöz képest anakronisztikus történelmi
személyiségek kijelentéséig a magyar sors számos
sajátosságát, illetve történelmi baklövéseket juttatja
eszébe a tájékozott olvasónak. Nagy szerepet ját-
szanak az irodalmi utalások, Petőfi verseinek szó
szerinti megjelenésétől Kukorica János alakjának fel-
bukkanásáig. De egy-egy esemény, szereplő Vö rös -
marty drámáit is felidézheti.

Hiánypótló irodalmi alkotás a Kossuthkifli: uta-
zóregény, történelmi regény, vérbeli kalandre-
gény, krimi, gasztronómiai körkép. Ugyanakkor tö-

kéletesen átlátható, követhető a tér- és időkezelé-
se, a cselekmény párhuzamos vezetése. Képet ad
egy régmúlt világról, de az üzenet, amit hordoz,
nem elavult, sőt meglehetősen aktuális. Ponto-
sabban: a regény lehetőséget ad az áthallásokra,
mert a „legtökéletesebb álca, ha valami az, ami, de per-
sze mégsem az” (133.).

Nem szűkölködik meghökkentő kijelentések-
ben sem. Alig észrevehető, jól elrejtett, találó mon-
datok ezek, melyek megállásra, illetve időnkénti
visszalapozásra késztetik az olvasót, mert ízlel-
getni, kóstolgatni kell; meg kell értenünk. Íme, né-
hány falat ízelítőnek: „Ha pedig a királyok össze nem
vesznének, a katonák se haragudnának egymásra”
(151.). Oly messzire vezethet ennek a mondatnak
a jelentése, oly sok jelen korunk tapasztalataiból,
félelmeiből táplálkozó asszociációra is lehetőséget
ad. Csak merengjünk el rajta!

„Szánalmomra méltó, aki azért vár hálát ivadéká-
tól, mert ő nemzette. Az alkotó mindig jobban szereti
művét, mint amaz őt! (…) Ha boldogságra törekszik,
nyelje le a szívét!” (156.). Kommunikálni kezdünk
ezzel a regénnyel. Vitázunk a kijelentéseivel, vagy
helyeslünk, mert 2012-ben is megszólít minket a
népi bölcsesség; a mindennapjainkat juttatja
eszünkbe. És a politikát, ami rajtunk kívül álló(?),
mégis jelentősen befolyásolja az életünket. „A nép-
nek nem fáj, ha nincstelen, ha nyomorog, nem bánja,
ha kenyerét elveszik, azt se, ha a teste véréből is tizedet
szednek. Miért nem bánja? Mert Magyarországért te -
szi, büszke rá! (…) De azt nem tűri, hogy drága hazája
földjét ellenség csizmája gyalázza” (172–173.). Hogy
ennek a gondolatébresztőnek, kissé provokatív ál-
lításnak ma melyik része és mennyire igaz, azon
szintén érdemes eltűnődni.

Sokrétű regény ez, sokféleképpen értelmezhe-
tő üzenettel. Hogyan is lehetne mindezt röviden
összefoglalni? A történelem ismétli önmagát. Ez le-
het az egyik tanulság. A szereplők tettei ebből kö-
vetkezően hiábavalónak tűnhetnek: elveszíti egy-
mást szülő és gyermek, menyasszony és vőlegény,
s hogy a titkos rakomány semmi titkot nem rejt,
még az úton kiderül, de mindenki titokban tartja.
És még van csattanó bőven… va nitatum vanitas.

Másfelől viszont a szűnni nem akaró tettvágy,
az elhivatottság bármilyen fokú regénybeli je-
lenléte József Attila A Dunánál című versét is
eszembe juttatta. A szabadság fenntartása, a be-
csület megőrzése, a szeretet kimutatása nemes
kötelességünk mind az élők irányába, mind ha-
lottainkkal szemben. Ezek azok az erők, melyek
valahol a széttartó céloknak is közös metszés-
pontot adnak. Fehér Béla a regényben elhalálozó
szereplők lelkét láthatóvá teszi, szellemek kísér-
tenek, megszólítják az élőket, beszélnek velük,
ott repdesnek körülöttük, de mindez a félelme-
tessége ellenére is megnyugtató érzés; hogy nem
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veszítettük el teljesen a múltat: „Ránézek, és szoba
sarkában ácsorgó halottaimat látom” (31.).

Vegyük hát elő az örökölt magyar dicsőséget,
csepegtessünk bele szabadságot és akaratot, ve-
gyítsünk bele némi méltóságot, öntsük meg jelen
tapasztalatainkkal! Jól keverjük össze, szórjuk
meg egy marék józan ésszel és kitartással, de ne
hagyjuk ki a becsületet sem! A tetejét hintsük
meg szorgalommal és reménnyel! Lássuk, mi sül
ki belőle! Jó étvágyat a Kossuthkiflihez! (Magvető,
Budapest, 2012)

PÉNTEK VIKTÓRIA

MIRCEA CANTOR:
A BOLDOGSÁG NYOMÁBAN

Az Európai utasok. Kolozsvári képzőművészet az ez-
redforduló után című kiállítás (Műcsarnok, 2012. áp-
rilis 19. – július 1., kurátora Angel Judit) a társa-
dalmi visszásságokat és a közelmúlt történelmét
erős kritika alá helyező, éleslátással, a legkülön-
bözőbb módon megformált alkotásai között egy,
látszólag a magánszférára koncentráló rövidfilm
is látható volt, amely megjelenésében videoinstal -
lá cióként hatott. Mircea Cantor művét először 2009.
augusztus 27-én mutatták be a Kunsthaus Zürich -
ben: A boldogság nyomában című film fehér felüle-
ten kis rózsaszínes-lilás-szürkés pontok imboly-
gásával indít, amelyek egyenletesen vibráló,
közepes ritmusú mozgással különböző szabá-
lyossá alakuló, majd szétváló és újjárendeződő alak-
zatokat vesznek fel. A kamera fokozatosan köze-
lít a pontokhoz, képbevágások sejtetik a vibráló
formák kilétét, amelyek alakot öltenek, és foko-
zatosan felismerhetővé válnak.

A néző szeme előtt lassan áll össze, hogy a tá-
voli kis pontok felülről filmezett női fejek, fehér
talajon, fehér ruhás alakok, mezítláb cirokseprű-
vel egyenletesen söpörnek; köröket írnak le, mély
lábnyomokat hagynak a hófehér szemcsés tala-
jon — ami lehet hó, homok vagy só is akár —, de
azt a mögöttük söprő eltörli, mint ahogy ők is el-
söprik az előttük mezítláb járó társuk lábnyomait.
Maguk elé néznek, és csak söpörnek ütemesen
jobbról balra, balról jobbra. Közvetlenül ott jár-
nak valami nyomában, amit vélhetően keresnek,
de rögtön meg is semmisítik a nyomot. Mintha az
emberi állapot képszerűen beszédes képtelensége
jelenne meg ezen a kisfilmen. A mű az erőteljes
fehér mellett néhány visszafogott pasztellszínt al-
kalmaz: a haj sötétjét, a testrózsaszínt, a seprűk
fakósárgáját, de a fehér ruha és a fehér szemcsés
felszín, amelyen mezítláb, ütemesen, egymás mö-
gött mennek, szinte ütemesen menetelnek, min-
dent felülír. A film részletekre közelít rá: képeket
látunk a mozgó karokról, a nyakszirtekről, a fehér
ruhák redőiről és a hófehér szemcsébe taposó lá-

bakról, amelyek alighogy nyomot hagytak, máris
eltünteti őket a következő seprő mozdulat. A ’con -
dition humaine’ nehézségeiből fakadó rövidlá-
tásnak, majdhogynem vakságnak a megmutatása
ez szelíd, csendes, egyszerű eszközökkel.

Mintha a boldogság keresésének hiábavalósá-
gát és az ebből fakadó felkavaró tenni vágyást je-
lenítené meg a film. Az emberi ittlétnek arra a
csapdájára és illúziójára mutat rá, amely a bol-
dogság elérését olyan életcélként állítja be, mintha
az valami konkrét, kellemes, könnyen elérhető,
nyugalmas, örömmel és kiegyensúlyozott bizton-
sággal telt érzésekhez való eljutás lehetősége len -
ne. Holott sem Arisztotelész Nikomakhoszi etikája,
sem az Evangélium nyolc boldogsága nem er ről be-
szél. Arisztotelész boldogság-fogalma, az eudai -
monia a szélsőségek kerülésén alapuló közép, a ki-
egyensúlyozottság, a mértékletesség erénye, az
értelem kontrolláló szerepe a szenvedélyek és a
szenvedések embert meghaladni látszó sűrűjében.
Ezt a gondolatot szinte alapprincípiumként ké-
sőbbi európai etikák is megőrizték. Az Evangé-
lium szeretet-etikájában a boldogság gyötrelmes
úton megszerezhető szelíd és tisztaszívű egy-
szerűségből és a megtapasztalt szenvedésekből
bontakozhat ki. Egyetlen átgondolt etika sem
feltételez könnyű utat hozzá, és azt sem, hogy a
boldogság az emberi életben mindenki számára
mindenképpen megadatik.

Mircea Cantor kisfilmjének hófehér ruhás,
sze líd, engedelmesen és kitartóan söprögető nő-
alakjai — akik égben sétáló angyalokra is emlé-
keztethetnek, de földi, nagyon profán eszközzel
attribúciót nyerve — a szépség mellett az etika(i)
érvényesíthetőségének lehetőségére vagy lehetet-
lenségére is utalnak: némán, lehajtott fejjel kon-
 centrálnak a kötelességre, de ennek meghaladá-
sára, az öröm felé túllendítő keresésre is. Azonban
paradox helyzetbe kerülnek: mivel az előttük járó
lábnyomait (saját és egymás boldogság-lehetősé-
geit?) semmisítik meg, mintha ugyan azzal a moz-
dulattal törölnék el az esélyét annak, hogy rá talál-
hatnak a boldogságra. Hiába keresnek, a lehajtott
fej, a felpillantás hiánya, a másik (nyomainak) el-
törlése nem az egyéni utat megtaláló kitöréshez,
hanem ismétléshez vezet, és az is kér désessé
válik, vajon van-e, létezik-e nyoma a boldogság-
nak. Vagy ha létezik is látható boldogság-nyom,
akkor vajon képesek vagyunk-e észrevenni? És
ha észre is vesszük, vajon nem mi magunk sem-
misítjük-e meg szabálykövetéssel, kötelességtel-
jesítéssel, monoton tevékenységekbe menekü-
léssel? Ugyanakkor az is kérdés, vajon ez a szép
együttmozgás, összehangolt tevékenység nem
boldogság-e önmagában is? Ta lán tanulása an -
nak, hogy megszeressük, és azt szeressük, ami a
miénk, ami megadatott?
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A jeleneten a furcsa táncnak ható szabályos
mozgás és a finomhangolású, Adrian Gagiu által
írt filmzene ritmusa, hangeffektusai harmonizál-
nak egymással, meditatív diszpozícióba ringat-
nak-hangolnak. A lassan, ütemesen pergő képek a
lét észlelés előtti elrejtettségére, rejtőzködő észre-
vétlenségeire is utalnak, amelyek még számtalan,
szavakba talán nem is önthető kérdést formálnak
a nézőben. Vajon a kitörölt boldogság-lehetősé-
gek világában merre tarthat az ember, mi végre,
miképpen, és vajon maga a ’boldogság-észlelési
képességünk’ nem került-e veszélybe?

MÁTHÉ ANDREA

EMBEREK ÉS ISTENEK

Xavier Beauvois filmje az algériai Atlasz-hegy-
ségben, Maghreb környékén található tibhirine-i
Miasszonyunk kolostorában történt eseményekre
épül. 1996 tavaszán muzulmán fundamentalisták
elrabolták az ott élő hét trappista szerzetest, akik-
nek lefejezett holttestét több mint egy hónappal
később találták meg. Máig tisztázatlan, hogy el-
rablóik végeztek-e velük, vagy mások.

A muzulmán többségű faluban béke és nyuga-
lom uralkodik. A szerzetesek dicsőítik Istent, ének-
 kel és imával, emellett gazdálkodnak, megter-
melt áruikat értékesítik a piacon, segítenek a
hozzájuk forduló muszlimoknak a hivatalos iratok
kitöltésében, ellátják a betegeket gyógyszerekkel,
ápolják, gyógyítják őket. Ha szükséges, cipőt, ru-
hát adnak nekik. A szerzetesek nem csupán hirdetik,
de naponta élik meg a szeretetet, azzal, hogy má-
sokat szolgálnak. Ez pedig hat a muzulmán kör-
nyezetre is. Az egyik fiatal mozlim férfi meghívja
a trappistákat kisfia körülmetélési szertartására. Szá-
mára ez teljesen természetes, mint ahogy az is, hogy
a szerzetesek elmennek a muzulmán imaházba. Ke-
resztények és mozlimok együtt énekelnek a me-
csetben, ki-ki a saját szent énekét. Egy tizenhat éves
kislány még a szerelmi gondjait is megosztja az
egyik szerzetessel, az orvos Luckkal. A légkör már-
már valószerűtlenül idilli, amikor látszólag vá-
ratlanul tragikus események történnek. Szélsősé-
ges radikális muzulmánok megölnek egy mozlim
lányt a buszon, mert a szerelem jogáról beszélt az
iskolában, majd elvágják az építkezésen dolgozó
horvát vendégmunkások torkát.

A békebeli állapot egyszer s mindenkorra
véget ér. A nyugalom szigetén a félelem és a bi-
zonytalanság lesz az úr. A terror elől menekülő
családokat látunk. Megbomlik a szerzetesek kö-
zötti egység is abban a kérdésben, hogy mit te-
gyenek: menjenek el vagy maradjanak? A két szél -
ső pólust a rendfőnök, Christian, illetve az egyik
testvér, Christopher képviseli. Utóbbi egyértel-

műen fogalmaz: „Azért lettem szerzetes, hogy éljek.
Nem azért, hogy lelőjenek vagy elvágják a torkom.”
Christian viszont, bár elismeri a veszély valódisá-
gát és nagyságát, Isten akaratára hivatkozik: „Az
Úr szólított, hogy itt éljünk, ebben az országban, ezzel
a néppel.” Christian ezért a végsőkig való maradás
mellett áll ki, még azt is elutasítja, hogy katonai
védelmet kérjenek a kormányerőktől.

Christian a hitét teljesen Istenbe veti. A film
egyik legszebb jelenete, amikor gondolataiba
mélyedve sétál a hatalmas fák között, a végte-
lennek látszó mezőn keresztül, a háttérben a szé-
lesen elterülő hegyek, végül megpihen a folyó-
parton, nézi az alig rezdülő hullámok lassú
vonulását. Éles és feloldhatatlan ellentét van az
Isten által megteremtett természet örök szép-
sége, méltóságteljes nyugalma és a világban
tomboló erőszak között. Christian tekintete sze-
líd, derűt sugároz, mintha erőt merítene Isten-
ből a rájuk váró megpróbáltatások elviseléséhez.

A hét trappista szerzetes valódi szeretetközös-
séget alkot. Nem azt jelenti ez, hogy mindenben
egyetértenének, komoly viták vannak közöttük a
menni vagy maradni kérdésében. Ám képesek
egymás fejével és szívével gondolkozni, érezni, s
így végül hatalmas vívódások után harmóniába
kerülnek önmagukkal, és igent mondanak Isten
akaratának. Nem céljuk, hogy vértanúk legyenek,
de nem menekülnek el sorsuk elöl. Christian
ebben a kritikus vészhelyzetben felelősen gon-
dolkodó elöljáróként viselkedik. A szerzetesi élet
rendkívüliségére, a hétköznapi életviteltől alap-
vetően eltérő jellegére mutat rá, amikor a vele kez-
detben szembenálló, majd félelmeit megosztó
Christophert vigasztalja: „Itt maradni olyan bolond-
ság, mint szerzetesnek állni. Egyet ne feledj: az életedet
már odaadtad. Arra áldoztad, hogy Krisztust kövesd,
és mindent magad mögött hagytál, az életed, a csalá-
dod, a hazát, a meg nem született gyerekeidet… A mi
küldetésünk itt, hogy testvérek legyünk. És ne feledd,
hogy a szeretet mindenen túljuttat. A szeretet kiáll min-
dent…” Az Istenhez kétségbeesetten imádkozó
Christopher végül, megkapva az Úr kegyelmét,
legyőzve rettegését — többi testvéréhez hason-
lóan —, eljut az önfeláldozás vállalásig.

Gyönyörű és sokértelmű a szerzetesek elhur-
coltatásuk előtti utolsó estéje. A béke és a derű tölti
be a helyiséget, lemezről Csajkovszkij A hattyúk
tava című szerzeménye szól. Az asztal dúsan terí-
tett, étellel, itallal. Az utolsó vacsora juthat eszünk -
be, a poharakban vöröslő borról Jézus kiömlő
vé re, értünk meghozott önkéntes életáldozata.
A szer zetesek boldogan kacagnak, nevetnek, te-
kintetük derűs, vidám, sugárzik belőlük az életö-
röm, majd éles kontrasztként fokozatosan fagy le
arcukról a jókedv, s vesz erőt rajtuk a bánat, a ko-
morság, a fájdalom, a félelem mindattól, ami rájuk
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vár. Ahogy Jézus is gyötrődött a Getszemáni-kert-
ben a szenvedések éjszakáján.

A hét trappista szerzetes vértanúságának filmes
feldolgozása példázat is. Az erőszakra épülő vi-
lágban mindig fokozott veszélynek vannak kitéve
azok, akik a békességre törekedve a szeretet hirdetik
és élik, ahogy azt már Jézus is megmond ta tanít-
ványainak, az utolsó vacsorán: „A világ gyűlölni fog
benneteket…” (Jn 15,18–19). Ám az emberiséget nem
az örökös ellenségeskedésre épülő erőszak, nem is
a GDP növekedése, hanem kizárólag a mindenki-
re kiterjedő irgalom és szeretet tarthatja meg. Az a
szemlélet, amit Christian testvér fogalmazott meg
a búcsúlevelében, amelyben köszönetet mond Is-
tennek és felebarátainak — még az ő és szerzetes test-
vérei életét kioltó gyilkosnak is —, hogy közöttünk
lehetett: „Igen, neked is címzem a hála szavát, és a bú-
csúét is. Isten hozzád, te, ki Istenhez küldesz. Adja az Ég,
hogy majd újra találkozzunk, mint két gyarló lator a pa-
radicsomban, ha Isten is úgy akarja, Atyánk, mindket-
tőnk Atyja. Ámen. Insallah.” (Francia filmdráma, 122
perc, 2010; Rendezte: Xavier Beauvois; Írta: Xavier
Beauvois, Etienne Comar; Főszereplők: Lambert
Wilson: Christian, Olivier Rabaurdin: Christopher;
Kiadja: Új Ember Kiadó, Budapest, 2012)

BODNÁR DÁNIEL

TUDOR-KORI HOMÍLIÁK

A könyv a „Kora Tudor irodalom és vallás” sorozat
második köteteként jelent meg. A sorozatot Fabiny
Tibor és Tóta Péter Benedek szerkeszti, a gyűjte-
ményt Mudriczki Judit állította össze. A kötetben
szereplő homíliákat a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem angol tanszékének hallgatói fordították,
akik elsősorban a tudományosság igényét tartot-
ták szem előtt, és csak másodsorban alkottak szép-
irodalmi szövegeket, még ha emiatt az idegen-
szerűség látszatát kellett is helyenként vállalniuk;
vagyis az úgynevezett honosító fordítási eljárás-
sal szemben az elidegenítő módszert alkalmazták.

Fabiny Tibor bevezetőjét Mudriczki Judité kö-
veti, majd a bibliográfia tételek után következik
a tizenkét beszéd, melyeket tartalmi szempontok
alapján két részre oszthatunk: az első hat a hit
doktrinális kérdéseiről szól, a második hat pedig
az előbbiek gyakorlati alkalmazásáról. A sort a ti-
zenharmadik szöveg, az 1570-ben az engedetlen-
ség és a szándékos lázadás ellen írt homília zárja.

A homília és a sermo definíciói közti párhu-
zamból kiderül, hogy a kötetben szereplő szövegek
csak cím szerint homíliák (postillák) — előre meg-
írt beszédek, melyek az adott vásár-, illetve ün-
nepnapra rendelt evangéliumi részletet magya-
rázták, ezeket felolvasták —; valójában ser mok: a
korabeli híveket foglalkoztató kérdésekről külön-

böző forrásokból összeállított prédikációk. Tema-
tikailag sokszínűek, találunk köztük az igaz hittel,
az elöljárók iránti tisztelettel, a szeretettel, szitko-
zódással és hamis esküvel, illetve az Istentől való
elfordulással; a szajhasággal és a tisztátalansággal
foglalkozó szöveget.

A gyűjtemény fontos, újszerű és hiánypótló kiad-
vány, hiszen a beszédek nagy része eddig nem volt
hozzáférhető magyar fordításban. A Tho mas
Cranmer érsek által összeállított gyűjtemény első
ízben 1547-ben, majd 1559-ben jelent meg Certain
Sermons and Homilies (Prédikációk avagy homíliák köny-
ve) címmel. Edward Seymour, VI. Edward király
nagybátyja és régense elrendelte, hogy a papok nem
prédikálhatnak mást, csak a király, Seymour és
Cranmer aláírásával ellátott homíliás kötet szöve-
geit, a rendelet az egyénieskedés és a tévtanítások
kiküszöbölését szolgálta a Szentíráson alapuló
igehirdetés elterjesztésének jegyében. Fabiny Tibor
az angol reformációtörténet egyik legjelentősebb do-
kumentumát látja benne, John Henry Newman bí-
boros pedig a 19. században a hitvallások legitim
kommentárjának mondta a kötetet. Jelentőségét mu-
tatja, hogy a mai anglikán vallási gyakorlatnak is
része, felolvasását az 1571-ben kiadott harmincki-
lenc cikkely egyike írja elő.

A kiadványban szereplő szövegek eredeti al-
kotóinak azonosítására is sor került — ma egy
részüket katolikusnak, a többieket protestánsnak
tekintenénk —, néhol több lehetőséget felso rolva
a szakirodalom alapján; ez csupán a nyol cadik és
a tizedik homília esetében nem sikerült. A szin-
taktikai elemzés a lineáris kohéziót biztosító ele-
mek szemléletes példáinak kiemelésével bi zo-
nyítja, milyen fontos szerepet játszottak az eredeti
beszédek retorikájának kibontásában a többszö-
rösen alárendelt vonatkozói mellékmon datok,
az ismétlések különböző formái, az anafora és az
epifora.

Mudriczki Judit végül lefektette azokat az alap  -
elveket, melyek alapján ő és munkatársai fordítá-
saikat végezték: ilyen az indokolatlan archaizálás
kerülése — jóllehet lexikai szinten igyekeztek
megtartani a források latinizmusokban gazdag ter-
minusait —, az eredeti alárendelő körmondatok és
kötött szófordulatok megtartása, illetve a ven-
dég szövegek egységesítése a Patrologia Latina és
Graeca, valamint a Káldi-féle és a Magyar Biblia-
társulat által kiadott Szentírás alapján.

A fordítók az angol történelem és művelődés-
történet iránt érdeklődőknek ajánlják munkájukat:
teológusoknak, lelkészeknek, a homil etikával el-
méletben és gyakorlatban foglalkozóknak, illetve
mindenkinek, aki saját személyes érdeklődése mi -
att veszi kézbe a kötetet. (PPKE BTK, Piliscsaba, 2010)

ADONYI JUDIT
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