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PAUL CLAUDEL ÉS KONVERTITA BARÁTAI
Fél évszázaddal kell visszaásnom az időben.
Akkor vehettük kézbe — nem minden nehézség
nélkül, hiszen a nyugati világból érkező könyvek
számára rejtekutakat kellett találni — Szabó Fe-
renc SJ Mai írók és gondolkodók című tanulmánykö-
tetét, amelynek akkora keletje lett, hogy hamaro-
san újra ki kellett adni. Ezt követte 1970-ben a
Távlatok. Mindkettőből olyan szellemiség jelen-
létét érzékeltük, amely akkor és itt alig-alig kapott
megszólalási lehetőséget, hiszen az egyetlen nívós
értelmiségi lap, a Vigilia, sokszoros ellenőrzésnek,
rendszeres cenzúrázásnak volt alávetve; Mihelics
Vid Eszmék és tényekje nyitott ablakot a világra,
tényszerűen, pontosan, de világnézeti bírálatok -
ra ott sem nyílt lehetősége. Szabó Ferenc akkori
könyveinek épp ez adta jelentőségét, mond hat-
nám varázsát. Szemléletet és módszert tanulhat-
tunk tőle. Szinte minden kulturális törekvésre
kiterjedő figyelmet, amelyben érzékelhető az „is-
tenkereső” alkotások iránt táplált megértő figye-
lem a teológiától a bölcseleten át az irodalomig, és
ezek összehasonlító elemzése. E kettő tette és teszi
kortörténeti érdekességűvé munkáit, amelyek
nemcsak egy tudós művei, hiszen érezhető ben-
nük a költő érzékenysége is. Most megjelent ta-
nul mányokat és fordításokat tartalmazó köteté-
nek sok előzménye közül leginkább az 1985-ben
megjelent Szavak forrása csend (Valéry, Claudel, Em-
manuel) érdemel említést, de ezután a kötet után is
sokszor visszatért kedvenc 20. századi francia
írói hoz és gondolkodóihoz, folytatta azt a tevé-
kenységet, amelyet mások mellett Gyergyai Al-
bert, Eck hardt Sándor és Rónay György fejtettek
ki, nem szólva a gazdag francia és magyar kap-
csolatokat áttekintő könyvet író Sőtér Istvánról.

Paul Claudel Szabó Ferenc egyik legkedvesebb
szerzője. Úgy tekint rá, mint a katolikus irodalom
egyik megújítójára, aki kortársai fogékonyabb tag-
jait igyekezett Isten közelébe vezetni és vissza-
terelni. Nem véletlenül használom ezt a kifejezést:
Claudelt „rettenetes lelkipásztornak” is nevezték
kortársai. A Keresztény gondolkodók a 20. században
(Szeged – Budapest, 2004) egyik tanulmányában
részletesen foglalkozott az író hitének alakulá-
sával, beleágyazva életének és korának esemé-
nyeibe. Magnificat című verséből idézett, Claudel
megtérésének és öntudatra ébredésének legfon-
tosabb önvallomásából: „Ó Istenem… / Nevemen
szólítottál, / Mint olyan, aki ismer en gem; / ki-
választottál a velem egykorúak közül. / Ó Iste-
nem, te tudod, hogy a fiatalok szíve mennyire tele

/ van ragaszkodással és hogy az ifjú szív nem ra-
gaszkodik / mocskához és hiúságához. Íme, egy-
 szerre Valaki lettél…”

De ez a Valaki folyvást küzdött gyengeségé-
vel, folyvást a kegyelem elnyerésére törekedett ki-
elégítetlen mohósággal és „az angyali gyermek
szeretetével” (Mauriac mutatott rá szemléletesen
e kettősségre). Részben talán épp e kettőssége von-
zotta köré a keresőket, akik tétován hányódtak az
eszmék zűrzavarában, amelyekről ugyancsak
plasztikus képet rajzolt könyveiben Szabó Ferenc.
Az ezredfordulóig követi Európa szellemi tö-
rekvéseit, amelyekbe mindig beleszövi a magyar -
országi fejleményeket. Claudelhez hasonlatosan
a katolicizmus nagy alakjait és térítőit veszi gór-
cső alá. Említhetem az …önmagáról sorozatát, ame-
lyet még a Vatikánban kezdet, s legalább az otta -
niakat második kiadásban meg kellene jelentet-
ni, hisz ezek az önvallomások minden keresz tény
olvasónak ösztönzői lehetnek, némelyik szerző
gondolatai pedig akár lelki olvasmányként is for-
gathatók.

Kicsit csalóka a Keresztények az ezredfordulón kö-
tet címe (2001-ben jelent meg az Agape kiadásá-
ban). Valójában a kereszténység jelenkori törté-
netéről van benne szó, olyan alapvető magatar-
tásbeli kérdésekkel szembesít, amelyekkel nap-
ról napra szembesülünk a szekularizált (vagy sze-
kularizálódó) társadalomban kialakítható erköl-
csi magatartásról és a keresztények közéleti fe-
lelősségéről. Elsősorban a Francia Püspöki Kar hí-
res körlevelének elemzése közben arra a követ-
keztetésre jut, hogy az ideológiák egy része ma
már közömbös fogadtatásra talál. Az emberek új
kötődési lehetőségeket keresnek, s egyre többen
ismerik föl, hogy „a demokráciának szüksége van
etikára, amely az értékek rendszerére támaszko-
dik: szabadság, igazságosság, a személyek egyen-
lő méltósága, az emberi jogok tisztelete”. A ka-
tolikusokat, társadalmi cselekvésüket az egyház
szociális tanítása vezérli, de a világ mai fejlemé-
nyei arra késztetnek, hogy újra átgondoljuk hit és
politika kapcsolatát, amelynek egyik vezérelve a
józanság. Ezt azonban „sokszor túlharsogja az ir-
racionális ordítás”. Jogosan figyelmeztet a szer-
ző: csak egyféle politikai etika létezik, „az isteni
pa rancsok erkölcse”. Ahol ez nem érvényesül, ott
beköszönt a széthúzás és a gyűlölet.

Szabó Ferenc életművének központi törekvé-
se olyan nagy alakjait megtalálni és értelmezni a
magyar katolicizmusnak, akik küldetéses hittel,
etikai elkötelezettséggel törekedtek koruk em-
berének megkeresztelésére, Isten felé fordításá-
ra. Alapvetőek azok a kutatásai, melyek Pázmány
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Péter és Prohászka Ottokár életét és művét tárják
fel. Amikor a Keresztények az ezredfordulónt Pro-
hászka-tanulmányokkal egészítette ki, azt jelez-
te, a székesfehérvári püspök tanítása ma is sok
megfontolandó gondolatot, lelki és társadalmi te-
vékenységünk vonatkozásában is időszerű út-
mutatást tartalmaz, s ezekre azért is különös gond-
dal kell figyelnünk, mert Faludy György szobor -
döntő hevületének vannak örökösei, akiket már
az is bosszant, ha a püspökről utcát vagy teret ne-
veznének el. Szabó Ferenc Prohászka élete és mű-
vei című monográfiája 2007-ben jelent meg, de a
harci lárma azóta sem csitult, s azok a leghango-
 sabbak, akik nem olvasták Prohászka műveit. Sza-
bó Ferenc könyvéről pedig halvány fogalmuk sincs,
holott ebben részletesen foglalkozik az antisze-
mitizmus problémájával. Nem írnék itt részlete-
sen erről a kérdésről, csak azt ajánlanám, akik ál-
landóan antiszemitizmussal vádolják Prohászkát,
tegyék mérlegre azokat a gondolatait is, amelyek
a 20. század nagy egyéniségeinél is felbukkantak
és a társadalom javítását igyekeztek előmozdítani.
A Prohászka ellen indított támadások nem a nem-
zet javát szolgálják, hanem az ő személyében és
tanításában voltaképp az egyházat állítanák pel-
lengére. Bizonyára igaza volt Mauricnak: az egy-
ház működésében akad bírálni való, de „az egy-
ház szememben olyan emberi eszközök együttesét
alkotja, amelyeket a kegyelem felhasznál, hogy
megtermékenyítsen minden lelket, akik a Rómá -
ban felfogott élő vízforrásból meríteni akarnak”
(Mauriac önmagáról, 31.). Ezek a mélyben mun-
kálkodó források mindnyájunk lelkében ott zu-
bognak, s a kegyelem érintésére felfakadnak, meg-
tisztítva lelkünket. Claudel írta: „Istenem, / Lá-
tom magam és elítélem magam, és nincs semmi
értékem önmagam szemében. / Te adtad az éle-
temet; én most visszaadom Neked; jobb, ha tel-
jesen visszaveszed. / Végre látom magamat! és
teljesen elszomorít, és a belső fájdalomtól / min-
den megnyílik bennem, mint a könnyben ázó
szem. / Ó Istenem, többé nem akarok semmit és
mindent visszaadok, / és semminek sincs értéke
számomra. / Nem látok mást, csak nyomorúsá-
gomat és ürességemet / és hiányomat, de ez le-
galább enyém! / Most fakadjanak fel a mély for-
rások, szökelljen fel sós lelkem, / szakadjon fel
nagy kiáltásban a termékeny tisztaság torka!” (A víz.
Szabó Ferenc fordítása).

Claudelre irányítva a figyelmet, Szabó Ferenc
küldetést teljesít, hisz a költő csillaga mintha le-
hanyatlóban volna. Magyarországi népszerű-
ségét a Szent István Társulat antológiája bizo-
nyította, azóta azonban a modern lírafelfogás
szembefordult a hagyományokkal és azokkal a
versekkel is, amelyek eszmei tartalmukkal igye-
keztek gazdagítani az olvasót. (A magyar líra

feldolgozásában is hasonló törekvés vált uralko -
dóvá: jó néhány — bízvást állíthatjuk — nagy
költőt száműztek a peremvidékre, másokról pe dig
szó sem esik.) Szabó Ferenc könyvéből nemcsak
Claudelt és általa fordított műveit ismerhetjük
meg, hanem eszmék és eszmények párbeszédét
is, ez tette olyan gazdaggá a kor francia irodal-
mát, amely kisugárzott és megtermékenyítette
Európa kultúráját. Mára ebből a kultúrából mint -
ha kiveszőben volna az a szemléletmód, amelyet
így fogalmazott meg Julien Green: „Ha ma este
el kellene hagynom ezt a világot, és megkérdez-
nék tőlem, mi indít meg leginkább ebben a vi-
lágban, talán azt mondanám: Isten átvonulása
az emberi szívekben. Minden a szeretetben vész
el, és jóllehet igaz, hogy a szeretet alapján ítél-
nek meg bennünket, az is kétségtelen, hogy a
szeretet ítél meg bennünket, amely (aki) nem
más, mint Isten. Azt hiszem, ha a szeretet hiá-
nyának adnánk a Rossz nevet, ahelyett, hogy a
szegény emberi testet sújtanánk le ezzel az átok-
kal, elsüllyesztenénk egy bizonyos hamis keresz -
ténységet, és egyszerre megnyitnánk Isten or-
szágát sokmillió léleknek.” A végtelen vágya ez,
amely Claudel és néhány író-kortársa műveiben
éppúgy megfogalmazódott, mint például Mau-
rice Blondel filozófiájában. Action című művében
Szabó Ferenc így összegzi a bölcselő meglátásá-
nak lényegét: „Az emberi aka rás dinamizmusa
ellenállhatatlanul ki akarja egyenlíteni a konk-
rét cselekvéssel a végtelen vágyát: de ugyanak-
kor az ember naponta megtapasztalja tehetet-
lenségét, cselekvésének befejezetlenségét.” Akár
Claudel gondolkodásának és irodalmi alkotásai-
nak eszenciája is lehetne ez a megfigyelés: a ká-
oszból az egyensúly, a töredékességből a teljesség,
sötétségből a fény felé. Szabó Ferenc fordításá-
ból a Magnificat részletét idézem ennek bizony-
ságául: „Isten, aki szellemeddel megkeresztelted
a káoszt / és aki Húsvét vigiliáján papod lehe-
lete által exorcizálod a keresztvizet / Megtermé -
kenyíted keresztvizeddel a mi emberi vizünket
/ Így lesz friss, dicsőséges, múlhatatlan, romol-
hatatlan! / A tiszta víz szemünk által lát és sze-
münk fülünk által hall / És a hatszoros forrásból
megitatott vérpiros ajkak által ízlel, / És színezi
húsunkat és alakítja formálható testünket / És
mint a nagyszerű eszme megtermékenyíti a ma-
tematikai alakzatokat. / A teoréma szerint rend -
be rakva a burjánzó elemeket / Ugyanúgy a sár-
test alatt a dicsőség-test lakozik. / És az éjszaka
arra vágyik, hogy feloldódjon a fényben.”

Efelé a fény felé törekedett Claudel, s tuszkolta
barátait is. A legnehezebb dolga André Gide-del
volt, aki bevallottan homoszexuális lévén, állandó
lelki drámában alkotta meg zseniálisnak mond-
ható életművét. Nem az örök élet foglalkoztatta,
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hanem a nyugtalanság: a ferveur (Szabó Ferenc
szerencsés kifejezésével „izzó létezés”), amely
végelemzésben a távlatok tagadását, a pillanat-
nak élés örömét jelenti. Sok fiatal úgy érezte, hogy
egyes műveiben mintha az evangéliumok felé
tájékozódna, ám életformája utóbb eltaszította
őket. Claudel arra buzdította, térjen meg, de
Gide hajlíthatatlannak mutatkozott. A Vatikán
pincéi különben világhírű regényében nyílt uta-
lást tett a homoszexuális vonzalomra, amely
Claudelt mély ségesen felháborította és heves el-
lenkezésre késztette. Gide viszont kérdőre vonta
Claudelt, milyen jogon ítélkezik fölötte. Bizonyos
években ugyan felmerült benne, hogy a katoli-
cizmus ideálokkal ismertetné meg, s átformálná
életét, de eltaszította gondolatainak megvalósítá-
sától a merev dogmatizmus, és a kizárólagos, a
szeretetet elutasító moralizmus.

Jacques Rivière ennek a kornak egyik legjelen-
tősebb tanulmány- és esszéírója, máig hivatkoz-
nak Claudelról és André Gide-ről szóló írásai ra.
A róla írtaknak különös érdekességet köl csönöz,
hogy Szabó Ferenc Németh Andor kiadatlan írá-
sára támaszkodik elemzése során. A Gide köre cí -
mű, jórészt francia nyelvű tanulmány bevezetőjé-
ben találó mondatra bukkanunk: „Ami leginkább
jellemzi a 20. század legkiválóbb szellemeit, az a
bizalmatlanság a közvetlen adottságokkal szem-
 ben. Bizalmatlanság érzelmeinkkel szemben
(Proust), bizalmatlanság eszméinkkel szemben
(Gide), bizalmatlanság mindazzal szemben, ami
tudatlan, szemben az inspirációval (Valéry).”
Ebből a bizalmatlanságból magasodott föl Clau -
del életműve, utat keresve a végső bizonyosság
felé, s ennek lett ellenhatása például Bergson fi-
lozófiája és az abszolútum felé történő törekvés,
melynek eredményei lettek a konverziók.

Német Andor félig magyar félig francia kéz-
iratban maradt szellemi önéletírása pontosan
tükrözi a szellemi zavar és útkeresés néhány
ered  ményét, egyebek mellet Rivière ingadozá-
sát Claudel és Gide, az általuk képviselt eszmé-
nyek között. Rivière végül nem kevés lelki harc
után, részben a költő ösztönzésére konvertita lett,
míg a hozzá hasonló kétségekkel vívódó Alain
Four nier nem követte barátja útját. Elmondhat-
juk azonban, hogy a regényíró legfontosabb mű-
vében, Az ismeretlen birtokban bámulatos szép-
séggel és hitelességgel ábrázolta az egykori
teljesség után érzett emberi vágyakozást. Az is-
meretlen birtok, amelyet a II. világháború előtt a
fiatalon elhunyt Lovass Gyula fordított le, talán
ezért is gyakorolt nagy hatást a harmadik nem-
zedék íróira. Lovass az Ezüstkorban, e rövid
életű folyóiratban alapvető tanulmányt jelente-
tett meg A játékos Erópáról. Ebben részletesen fel-
tárta a két világ háború közötti irodalom fő erő-

vonalait, amelyek közül egyiknek a gyermekség
elvesztését és a visszaszerzésére folytatott küz-
delmet mutatta. Olyan ez, mint egy folytonos
„lelki kaland” (e sza vakkal jellemezte Giraudoux
regényeit Thi baudet). A játékosság voltaképp az
értelmetlen valóságtól való elszakadás jegyében
született, s helyébe egy fikciót állított, melynek
az volt a lényege, hogy létezik egy boldogabb,
ideálisabb valóság is, amelyért érdemes áldoza-
tokat hozni. Meglehet, hogy Alain Fournier so -
sem követte Rivière útját, regénye mégsem meg-
rögzött ateista, hanem egy lélekben meglelhető
valóság műve.

A magyar író azért foglalkozott Claudel és
Rivière levelezésének akkor megismerhető do-
kumentumaival, mert maga is Rivière-hez hasonló
lelki utat járt be. Szabó Ferenc számunkra is iz-
galmas kérdést vet föl: vajon a kereszténységet
vállaló Németh Andor, József Attila egyik legked -
vesebb barátja (és róla szóló kitűnő könyv írója)
nem hatott-e ezzel is a költőre. József Attila élet-
művének feldolgozása közben kitűnő könyvek és
tanulmányok sora íródott, de mintha ez a kérdés,
illetve a rá adható válasz nem kapott volna kel-
lő hangsúlyt.

Boldog kor, mondhatjuk a Paul Claudel és kon-
vertita barátairól szóló könyv elemzései (és for-
dításai) olvastán. Mert boldog az a kor, amelyben
a szeretet a központ és eszmék vívnak egymás-
sal, s nem gyűlölet vezérli az emberi gondolko-
dást. (Szent István Társulat, Budapest, 2013)

RÓNAY LÁSZLÓ

BÁGER GUSZTÁV: MAGASSÁG ÉS
MÉLYSÉG; MÉGIS, MÉGSE, MÉGIS

Báger Gusztáv a Saturnus redivius. Weöres 100 cí -
mű 2013-ban írt versében két költészettani lehe-
tőséget foglalt szavakba. Az egyik „a szöveg
poszt-neo-terrorizmusa”, a fragmentumok soka -
sodása, a „recepció- és a slam-poetry esztétikája”.
A másik a folyamatosan megújuló poétikai, re-
torikai, műfajelméleti, beszédmódbeli változás, a
legtökéletesebb magyar nyelvi változat megta-
lálására való állandó törekvés.

A Magasság és mélység című könyv (Új Ember Ki-
adó, Budapest, 2012) egyrészt az 1996-tól megje-
lent tizenegy kötetből összeállított válogatás, más-
részt a legújabb alkotások gyűjteménye. A két vers-
csoportot összekapcsolja a Bibliában szavakba fog-
lalt Isten-, teremtés- és halálfogalom, a szövegek-
ben megjelenő gondolat-, kép- és vonatkozástör-
téneti utalásrendszer. A könyv belső szerkezete is
utal a teremtés ősképére. A hét részre osztott szö-
veghalmaz felidézi a hat napos teremtéstörténetet
és a hetedik nap megszentelését, melynek jeleznie
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kellett a választott nép egybetartozását, eszükbe
kellett juttatni a gondviselő Istent, aki kezében tart-
ja az egész világot. A hét rész azonban nem követi
az ószövetségi teremtés és az azt követő hetedik
nap rendjét. A kötet verseinek első csoportja kap-
csolódik ugyan a teremtéshez (a „kezdet”-hez), iga-
zában azonban a lélek, a test, a létezés, a krisztu-
si kinyilatkoztatás, a kisded Jézus felemlegetésé-
vel, a Példabeszédek könyvében szereplő szemé-
lyekre utalással nem a fizikai-biológiai, hanem a
szellemi-lelki teremtést tematizálja. E versekbe, és
a kötet többi ciklusába beépített szövegrészletek,
rájátszások, utalások, idézetek a konkrét, szöveget
formáló beszélő és az újjáteremtő befogadók szá-
mára az élet szakrális hátterét jelenítik meg. Ebben
a szövegösszefüggésben az élet a halálba tart, a ha-
lál azonban nem a vég, hanem valaminek a kezdete.
Krisztus itt „nem eszme, nem vallás: élet”. A kinyi -
latkoztatás „kizárólagosság”, az „üdvösség-bi -
zonyosság”, az „Úr kegyelme”, Isten irgalma, az
Istenben megnyilatkozó „egyetlen kozmikus to-
talitás” irányítja az életet.

A kötet természetesen nem hitvallás. Pusztán
arról van szó, hogy a szerzővel azonos lírai én
gondolkodásában elevenen élnek a bibliai textu-
sok, kiegészítik a nagyon is 21. századi világot, vi-
szonyulnak a szakrális szövegekhez. Ezzel pedig
egyszerre foglalják szavakba az aktuális jelent és
az öröktől való igazságot.

Jól mutatja a két szféra szimbiózisát az Élőadás
című szöveg. Az alkotás pretextusa az Apostolok
cselekedeteinek 27. és 28. része, Szent Pál történe-
tének egy része. A bibliai szövegből a versben fel-
villan a viharba került hajó, a tengerbe vetett vas-
macska, a földnyelvre futott vízi jármű, a partra
úszó katonák és foglyok és a deszkákba kapasz-
kodó menekülők, a Máltára jutókat emberségesen
fogadó helyi lakosok képe. És felvillan a foglyok
között lévő Pál apostol, aki az összeszedett rő-
zsékkel együtt egy viperát is felmarkolt, amelyik
megmarta. Meg felvillan a vidék első embere,
Publiusz, aki házába fogadta a menekülőket, s
akinek beteg apját Pál imával és kézrátétellel meg-
gyógyította.

Az Apostolok cselekedeteiből átvett szövegda-
rabok ugyanakkor nem uralják el a részletet. Nem
az történik itt, mint ami Rónay György Zakeus a fü-
 gefán című könyvében, ahol a bibliai históriákat a
szerző áttette a 20. századi ember gondolkodás- és
beszédmódjába. Báger Gusztáv a történetet hozzá
igazítja korunk kommunikációs formájához, az
„élőadás” gyakorlatához, amelyik, rendszerint
va cso raidőben, biztosítja valamelyik tévésorozat
egyik adását vagy élőben prezentálja az amerikai
nézőknek az észak-afrikai hadicselekmények va-
lamelyikét. A műfaj igényei szerint a verstörténés
is „kerek lesz”. Kezdődik a bajbajutott hajó képé-

vel, az értéktelennek tekintett lexikonok, bakelit le-
mezek és más dibdábságok kihajigálásával a ha-
jóból, a forgószéllel, a tengerbe engedett vasmacs -
kával, a hajó szétszakadásával. A szöveg utolsó har-
madában jelenik meg Pál, mint az egyik hajótörött,
a venyigék közé fogott vipera, az általa ejtett seb,
a mégis egészségesen maradt idegen, aki imájá-
val meggyógyította az őket befogadó beteg édes-
apját, majd elindult Róma felé. Az Élőadás törté-
netsora tehát nemcsak a katasztrófa-közvetítés
sablonjaiban imitálja a televízió adás műfaji elő-
írásait, de eleget tesz a sorozatok szabályainak is.
Elmond egy katasztrófatörténetet, találkoztat
két eltérő kultúrá jú embercsoportot, szerepeltet
egy váratlan eseményt, majd — a hajóúttal — hap -
py anddel zárja a történetet. Kimarad a Szentlélek
döntése, Pál kiválasztása a hirdetésre és a tanításra,
a zsidók és a görögök térítése, jeruzsá lemi útja és
az apostol további története. Nem Szent Pál a vers
témája. A verstörténésbe csak néhány mozzanat
épül be a Szent históriájából. Ez a néhány moz-
zanat azonban nyilvánvalóvá teszi a Teremtő és
Teremtett viszonyát abban a formában, ahogyan
ez a szerzőben él.

Az Élőadás ugyanakkor példa lehet arra is,
miként birtokolja és használja az alkotó a szö-
vegformákat. Van a kötetben ütemhangsúlyos
metrikus vers. Ilyen a Mindent vissza. Ez azon-
ban nem felező nyolcas vagy más tiszta forma,
mint az Éjszakai repülés. Ebben a 19 soros alko-
tásban nemcsak az ütemek szótagszámai térnek
el, de akad olyan sor is, amelyik nem szabályos
sormetszettel tagolható. Van ugyanakkor idő-
mértékes elvű szabadvers, rövid sorú szólamso-
ros és hosszú mondatsoros szabadvers, ütem-
hangsúlyos és időmértékes ritmussal induló és
képvers formával befejeződő alkotás (A pokol elő-
szobája) és prózavers. Ilyen az Élőadás. Tipográ-
fiailag lapszéltől lapszélig tart, a szöveg kohe-
ren ciáját azonban a rövid és hosszú mondatok
váltakozása, több jelentésű szakrális képek és is-
métlődő gondolatalakzatok biztosítják.

És még valami összefogja a Magasság és mély-
ség kötet verseit. Egyrészt a szakrális helyekre és
helyzetekre utaló gondolatok, allúziók, rájátszá-
sok, sorátvételek; ezek mellett a szerző mozgó-
sítja a magyar és az európai kultúrát egy-egy
műfaj vagy sor idézésével: az ima szövegformá-
jával, az Énekek énekének fordulatával, Kecske-
méti Vég Mihály, Batsányi, Vörösmarty, meg
Shakespeare és Shelley verséből való sorátvétel-
lel. Másrészt a kötet egységét erősíti a hasznát
versnyelv, melyben évszázadok hagyománya
keveredik a 20—21. századra jellemző fogalmi
megnevezéssel, szófordulattal.

2012-ben jelent meg a mégis, mégse, mégis cí -
mű verseskötet is (Széphalom Könyvműhely,
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Budapest). A könyv sok mindenben különbözik
az előzőtől. Ebben nem a szakrális és kulturális
aura a meghatározó. A Két élet című vers kezdő
mondatát forgatva itt és most nem „lelkünkkel”,
hanem inkább a „testünkkel” élünk.

A kötetnek van egy jól érzékelhető külső kö re.
Ez az életnek teret adó világ, a globalizálódó-uni-
formizálódó társadalom. A mindent elpusztító
drog (Európa). Az elkülönülő, „lent” és „fent”,
ahol alul vannak a „szegények” és „hajléktalanok”,
az erkölcsben egyre jobban szűkölködő és megvá-
sárolható „firkászok”, a mindig kívülről érkező,
rosszra vivő „kísértés”, felül pedig a „tehetősek”,
az „elit”, a „média celebek” (Idebent). A lenti világ-
ban az élet visszafelé tart a 19. század közepéhez.
A bolti elárusítónőnek itt és most egyetlen öröme
van csak, akárcsak a másolásban kedvenc betűjéhez
érkező Akakij Aka ki jevicsnek, az, amikor felhúzza
a redőnyöket. Ebben a világban a párválasztásban
már nincs személyes vonzalom, csak számba jöhető
esetleges anyagi biztonság. A társadalom sorsát is
a haszonelvű számítgatás dönti el. „A kérdés ma is
az — olvasható a Közök című versben —, ki ural-
kodik Soprontól Nyíregyházáig, / Budapesttől
Pé csig és Szegedig”, a hatalomba kerülők ma is
„Aratni szeretnének, vetni elfelejtenek”.

A költő ebben a külső világban gondolja el ma-
gát az irodalmat mint az élet részét. Helyenként vá-
ratlanul teszi ezt meg. A Definíciók végére rakja a
világ és a relatív szépség ellentéteként Weöres Sán-
dor egyetlen szóból álló versét, a „tojáséj”-t. Az Éb-
resztőben József Attila Altatójából emel be szava-
kat, szószerkezeteket, miközben a vers felütésében
ez olvasható: „ma kimaradást kap a nyelvtan / el-
távozásra mennek a szavak”. A mostanában sokat
emlegetett irodalmi kánont a hagyomány és a mo-
dernség, inkább a „szekértáborok” harcát Kánonok
kanonokja címmel emelte versbe. Az irodalom ál-
talános devalválódását, a szerzők „hiábavaló és hiú
akarásá”-t vers tárggyá tevő szerző a Gondolatok
a könyvtárban legreménytelenebb sorával indítja a
Könyvek által cí mű versét: „Miért e lom?”

A mégis, mégse, mégis kötet ugyanakkor a maga
teljességében mutatja Báger Gusztáv költészetének
egyik jellegzetes újdonságát: az új költői nyelv meg-
alkotását. Minden költő csak akkor számíthat tar-
tós és valódi figyelemre, ha nyelvhasználata nem
„normakövető”, hanem „norma sértő”. A 20. szá-
zadban két látványos „nor masértő” szerző volt:
Ady és Juhász Ferenc. Báger Gusztáv nyelvterem -
tése nem mérhető hoz zájuk, hiszen ők előzmények
nélkül robbantották szét a költészet nyelvi és te-
matikai határait. Báger Gusztáv nyelvújítása más
természetű. A 20—21. század fordulóján a retorizált
költői nyelvbe beszüremkedtek divatszavak, a
saj tónyelvből átkerültek sokaknak homályos ér-
telmű új szóformák, amelyek azt az érzetet is kelt-

hették, hogy az egymás nyomába lépő új és új di-
gitális nemzedékek fordulatai ők. Ez a szókészlet
néhol kiegészült közgazdaságtanból és máshonnan
a közbeszédbe került formákkal. Báger Gusztáv köl-
tő kifejezésmódja ezzel szemben szervesítette a köz-
gazdasági, jogi, szociológiai, filozófiai, teológiai és
kultúratudományi szövegrétegeket. Az az ambí-
ciója, hogy mindenki befogadhassa a műveket, s
akár észre se vegye, hogy a magyar nyelv új vál-
tozata szól hozzá.

SIPOS LAJOS

KAISER LÁSZLÓ: 
GALAMBOK ÉS VÉREBEK

Kaiser László sokműfajú alkotó — nem véletlen,
hogy számtalan irodalmi díj kitüntetettje. Jelent
már meg interjúkötete, ír novellákat, esszéket,
publikál verseket, foglalkozik irodalomelmélet-
tel — és mindemellett könyvkiadással is. Újabb
munkája a nagyon beszédes Galambok és vérebek
címet viseli. A vékonyka kötetet így jellemzi a szer-
ző: „Harminchárom vers és egy maroknyi vers-
fordítás. Ennyire tellett költőként az elmúlt három
esztendőben. Így is próbálok rendet vágni és va-
lami fényt fölmutatni sötétlő világunkban. És ön-
magamban.”

Rend és fény. Talán ez a két kulcsszó az idézett
szövegben. A rend, a rendezettség, a rendszersze-
rűség egyszersmind világosságot, áttekinthetősé-
get is eredményez. Ezt a fajta rendet igyekszik
megteremteni életében és költészetében Kaiser
László. A kötet nyitóversében tömören megfogal-
mazza a költői szerepvállalás lényegét: „vonz
engem a fönt és lent, / tudom én, hogy jó ez így,
/ s érzem most a végtelent (…) s velem vannak
társamul / galambok és vérebek” (Jó ez így). Ez az
indítás azért is érdekes és izgalmas, mert a könyv
záródarabja egy olyan esszé (A költészetről, a vers-
írásról, az ős-emberiről), amelyben az írásnak mint
cselekvésnek és önkifejezésnek a szükségességé-
ről elmélkedik, és következtetése megkérdőjelez-
hetetlen: „az emberi lét maga a költészet”.

A versekben pedig ott lapul mindaz az örök-
emberi, ami a költői (művészi) szerepvállalást in-
dukálja. Nem véletlen tehát a Vincent van Gogh
emlékének szentelt vers kérdésfelvetése: „Azért
az egyért érdemes volt, / azért az egyetlen el adot-
 tért?” Mert ez nem kérdés. Ez nem lehet kérdés.
Ahogy Kaiser megfogalmazza: „tenni mást / úgy-
 sem lehet”. Hiszen ahogy a címben jelzett jeles
festő, úgy a költő sem spekulál. Csak alkot. Ki-
préseli magából, ami feszíti. A hiúság, a siker, az
elismerés, a hírnév mind másodlagos.

Talán épp ezért értelmetlen mindaz, ami nap-
jainkban is megosztja az írótársadalmat: az iz-
musokhoz való kötődés felerősítése, túlhangsú-
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lyozása, s ezzel a nemzeti irodalom szétszakítása,
szekértáborokra osztása. Kaiser kellő humorral
fűszerezett csipkelődéssel, iróniával fordul a két
táborhoz — szeretettel figyelmeztetve őket e
szemléletek torz voltára. Álljanak itt szemlélte-
tésként a két parodisztikus vers egymással fele-
selő nyitósorai: „Lemondtam a magas lóról / meg
a kényes olvasóról” (Vadmagyarok, tartsunk össze).
„Nem szállok le magas lóról, / lemondtam az ol-
va sóról” (Posztmodernek, tartsunk össze).

Nyilván az sem véletlen, hogy ezekben a ver-
sekben kiknek állít emléket, kiknek az írását ci-
tálja mottóként versei elé. A már említett van
Gogh mellett Kazinczy Ferenc, Márai Sándor,
Szer vác József és Balassi Bálint nevét sorolhatjuk
fel. „Micsoda had kísér téged” — írja Szervácra
emlékező versében (Vert sereg) — utalva a mél-
tatlanul korán elhunyt kortárs-óriásokra.

Fontos szakasza a könyvnek a család és a csa-
ládi szeretet köré épülő írások sora. A korán elhunyt
szülők emléke még most is mély fájdalommal töl-
ti el a költőt. „Immár harminc éve szorít téged a föld,
/ engem hiányod” — írja édesanyjára emlékező ver-
sében (Nem gyógyít). Megrázó sorokkal emlékezik
édesapjára is: „Becsukódott, mint a kagyló, / dön-
tése már egyszemélyes: / eldobott gyöngy, s annyi
történt, / utas megtért lakhelyéhez” (Becsukódott).
A veszteség pótolhatatlan, de a fájdalmat enyhít-
hetik az élők. A gyermek és a hitves jelentik a leg-
főbb támaszt és a reményt. „Vonz a mélység, s ha
nem vagy, / semmi lesz a minden: / maradjunk
meg egymásnak / gyönyörű bilincsben” — írja a
feleségének, Pereszlényi Helgának ajánlott versé-
ben (Mondd).

Kellenek persze az egyéb köznapi fogódzók,
kapaszkodók is, hiszen elgépiesedő világunk
maga alá gyötörte a hagyományost, az élhetőt.
A változás már-már katasztrofális irányt vett: a
„hívő elhagyta templomát” (Maradtak bennem), „ki
tudja még, / hány árva keresi Istenét” (Valaki al-
tatja gyermekét), és „nincsenek már sírok kint a te-
metőben, / s nincsenek ott halottak, s nincsenek
emberek” (Vízió). S mintha ezt keserű létállapotot
támasztaná alá a műfordítás-ciklus néhány da-
rabja is: „hozzám a szürkeség való (…) meg az ut -
ca mocska és a sír” (Vilhelm Ekalund: Mint a nap-
fény), bizonyítva, hogy nem egyedi jelenséggel
állunk szemben.

A túléléshez erőre, hitre és egymás támogatá-
sára van szükség. Nem véletlen, hogy ezt erősíti
Kaiser László is, amikor — közeledve a 60. élet-
évéhez — mérleget von: „Huszonhat-huszonhét
esztendős koromban vesztettem el szüleimet, az
azóta eltelt hosszú évek során csalódtam hazá-
ban, közösségben, emberben, nőben, barátban,
gyerekben. Ha minderről szólok, szemernyit sem
enyhül a kín. S az elmúlt hosszú esztendők alatt

rengeteg fényt és ragyogást kaptam, hitet, erőt
hazától, közösségtől, embertől, nőtől, baráttól,
gyerektől. (…) Ez a mérleg nekem bőven elég…”

Szépen felépített, drámaian sűrített könyvet
tett elénk Kaiser László. Az olvasók lelkiisme-
retét mozgósító kérdések sajognak itt. Szikrázóan
tiszta mondatok, bölcs megfontoltság és igaz em-
beri érzések. (Hungarovox, Budapest, 2012)

OLÁH ANDRÁS

PAVEL LUNGIN: A SZIGET

Pavel Lungin filmjének helyszíne egy világtól el-
zárt, orosz ortodox kolostor, a tenger közepén. Zord
éghajlati viszonyok, kopárság, minden fehér vagy
fekete, hóval borított táj, melynek egységét meg-
bontják az egyenetlen sártócsák, a móló deszkái kor-
hadtak, hidegséget áraszt minden. A film központi
alakja Anatolij atya. Külsejében elhanyagolt, meg-
lett korú, könnyen haragra lobbanó ember, sze-
méből azonban felfoghatatlan derű, Istentől szár-
mazó jóság, szeretet árad. Anatolij atyát több mint
három évtizede súlyos bűntudat nyomasztja. A má-
sodik világháborúban, 1942-ben ten gerészként
szolgált, kazánfűtőként. Parancsnokával, Tyihon
tengernaggyal a németek fogságába esett, akik fel-
ajánlották neki, ha megöli Tyihont, őt szabadon en-
gedik. A haláltól őrjöngve rettegő, fiatal Anatolij re-
megő kézzel rálőtt Tyihonra, aki átesett a korláton,
s eltűnt a tengerben. A németek szabadon enged-
ték Anatolijt. A lelki traumától a tengerparton ájul-
tan heverő ifjúra szerzetesek találtak rá, magukkal
vitték. Anatolij belépett a szerzetesek közé, s csak -
úgy, mint katonaként, a kazán fűtése a feladata. Fá-
radhatatlanul tolja szénnel megrakott talicskáját,
magányosan üldögél a kemence mellett, figyelve
a lobogó tüzet, amely egyrészt a kárhozat lehető-
sé gét, másrészt az Anatolijban zajló megtisztulási
folyamatot jelzi. Anatolij atya szüntelenül imád-
kozik, Krisztus kegyelméért könyörög, de az álta-
la lelőtt Tyihon bocsánatát is kéri. Képtelen sza-
badulni több évtizeddel ezelőtt elkövetett bűnétől,
hogy megszegte a ne ölj parancsát, elvette egy má-
sik ember életét, hogy ő élhessen. Retteg attól, hogy
bár a földi életét megnyerte, üdvösségét elvesztette.

Isten kegyelme azonban folyamatosan működik,
hiszen az embert ölt Anatolij atyának kiválasztott,
csodatevő, szent híre van, sokan kere sik fel a hívek,
testi-lelki gyógyulást remélve tő le. Ő pedig, bizal-
mát maximálisan Isten jóságába és kegyelmébe vet-
ve, meggyógyítja a hozzá fordulókat.

Anatolijhoz ambivalensen viszonyulnak szer-
zetestársai. Elöljárója, Filaret atya számára nem
kétséges, hogy Anatolij Isten választottja. Elis-
meri, hogy ő nem érti a jeleket, szemben Anato -
lij jal, aki prófétai képességekkel rendelkezik,
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elő re megérez dolgokat, így azt, hogy tűz üt ki a
kolostorban, de saját halála napját is. Filaret atya
gyötrődik amiatt, hogy csak szeretne jó lenni, de
„Kevés az erény bennem, és sok a bűn”. Ám Anatolij
fölteszi a kérdést: „Erény? Az erényeim bűzlenek
az Úr előtt. Valóban érzem a bűzét.” Anatolij atya
Isten kifürkészhetetlenségén, a kegyelem felfog-
hatatlanságán töpreng: „Azon csodálkozom, hogy
miért én. Miért engem választott az Isten a közösség
vezetésére? Inkább akasztófa illetne a bűneimért, ehe-
lyett majdnem szentté tett.”

Az elöljáróval ellentétben Job atya nem szereti
Anatolijt, mivel számára legfontosabb a szabá-
lyok, előírások betartása, s képtelen elfogadni
Anatolij atya öntörvényűnek — valójában mindig
az Úr akaratát követő — személyiségét. Ana tolij
sem mentes a gyarlóságoktól, gyakran bosszantja
szerzetestársát, bekeni festékkel a kilin cset, hogy
Job atya keze fekete legyen, ha hozzáér. Az ellen-
szenvnek azonban mélyebb, transzcendens oka is
van. Anatolij kérdésén, hogy Káin miért ölte meg
Ábelt, Job atya először feldühödik, de később azt
válaszolja: „Megmondom miért. Próbáltam, mint te,
má soknak segíteni. De az Úr nem akarta elfogadni az
áldozatomat.” Job atya tehát megéli az Istentől el-
vetettség érzését, s ennek nem találva magyará-
zatát, a hívek által szentnek tartott Anatolijra zú-
dítja haragját, nem értve, hogy ő miért kapta meg
az Úr kegyelmét. Ám azt még Job atya is elismeri:
„Ha szenttel élsz együtt, szentté válsz.”

A bűntudattól gyötört Anatolij atya mellett
mindvégig ott van az isteni gondviselés, története
Istentől előre eltervezett, s végül kiteljesedik. Ki-
derül, hogy Tyihon nem halt meg, Anatolij csak a
karját sebesítette meg. Évtizedekkel később el-
hozza a szigetre a lányát, akit megszállt az ördög.
Anatolij atya Krisztus hatalmával kiűzi a lányból
a sátánt, meggyógyítva ezáltal a lelkét. Utána pe -
dig meggyónja a hálálkodó Tyihonnak, hogy mit
tett a háborúban, s a bocsánatát kéri. A keresztény
szertartásokat már rég elfelejtő, de lelkében tiszta
Tyihon arca csak egy pillanatra rezdül meg, de
utá na visszatér szemébe a szelídség, s azt mondja,
már rég megbocsátott Anatolijnak.

Anatolij atya ekkor úgy érzi, teljessé vált az
élete, mindent elvégzett, amit az Úr kijelölt szá-
mára a földi világban, s a halálra készülődik. Le-
vetve koszos, rongyos ruháit, hófehér köntöst ölt
magára — mintha magát Jézus Krisztust testesí-
tené meg —, lelkileg-testileg megtisztulva készül
Isten színe elé állni. Ekkor is alázatos azonban,
hi szen azt mondja: „Nem félek meghalni. Az Isten
színe elé állni félek. Bűneim súlya nyomaszt.” A ré-
mült Job atya kérdésére — „Hogy kellene élnem?”
— pedig így válaszol: „Mindnyájan bűnösök va-
gyunk. Élj, ahogy tudsz. Csak próbálj meg ne túl sok
bűnt elkövetni.”

Valóban, mindannyian gyarlók vagyunk, fo-
lyamatosan botladozó lelkek. Amiben mégis bíz-
hatunk, az Jézus végtelen kegyelme. Mert Krisz-
tus egyszerre igazságos és irgalmas, ami emberi
ésszel szinte felfoghatatlan, de az Ő számára ter-
mészetes. (A sziget — orosz filmdráma, 2006;
Forgalmazza: Etalon Film Kft., Budapest, 2013)

BODNÁR DÁNIEL

BŰNÖK, CSODÁK, SZENTEK

Idén január-márciusban a Bozar, Brüsszel Szép -
mű vészeti Múzeuma, az elmúlt kétszáz év mexi -
kói ex voto festményekből tárt ötvenhárom da rabot
a látogatók elé Bűnök és csodák címmel. Az ex voto
olyan fogadalmi ajándékot takar, amelyet az
em ber a meghallgatott könyörgésért, a bajban
nyúj tott segítségért adományoz Istennek, a Szűz -
anyának vagy valamelyik szentnek. Az erősen
istenhívő Mexikóban nagyon gyakori, hogy az
emberek vallásos tematikájú képek készítésével
fejezik ki hálájukat egy náluknál magasabb isteni
entitásnak, majd ezeket a tárgyakat a templomba
viszik felajánlásra. Az ex votók mélyen a ’po pu láris
kultúrában’ gyökereznek, így a bozari tárlat is több-
 ségében naiv festők gyermeki egy szerűséggel ki -
vi telezett alkotásaiból állt. A kiállított alkotások
kö zül csupán egynéhány tulajdonítható professzi -
o nális művészek gondos ecsetvonásokkal létre-
hozott munkájának.

A naiv művészek által készített ex votókon a ki-
dolgozott formák és az elvont tartalmi kons t -
rukciók hiányában nem a művészi, hanem sok kal
in kább a történeti értéket érdemes keresni. Ezek a
képek általában egy transzcendens lényt, finom
kontúrokat nélkülöző, de könnyen meg érthető
történeteket és kísérő textusokat is tartalmaznak.
Ugyan a mexikói alkotások egyike sem hasonlít ható
például a nagy francia festő, Phi lippe de Cham-
 pagne Louvre-ban található, a művészi tökélyt, s
a fény-árnyék rendkívül fi nom kontrasztjait meg -
elevenítő 1662-es ex votó já hoz, a mexikói képek
mégis fontos szerepet töl tenek be a társadalom mo -
rális kódjainak az elevenen tartásában (legyenek
ezek vallásos er köl csi mércék vagy általános kö zös -
ségi etikák), illetve a bűnös és az erényes cselekede -
tek meg ha tározásában.

A kiállított anyag modern és 19. századi ké -
pe ket is tartalmaz. A képek tematikája és forma -
világa világosan tükrözi, hogy napjaink ex voto
képei mennyire más társadalmi problémákkal
foglalkoznak, mint elődjeik. A szerény tárlatot
bebarangolva lehetősége nyílik a látogatónak el-
gon dolkodni azon, hogy a technológiai vívmá -
nyok kal átszőtt modern világ milyen kihívások
elé állítja az ex votók festőit, hogy milyen más fo-
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gadalmi aktusok vehetik át a festmények sze re -
pét a jövőben, hogy ezeken a képeken a saját
drá mák mennyire tükrözik a közösség megpró -
báltatásait, s hogy léteznek-e szigorú értelemben
vett ex voto típusok a mexikói festészetben. Pat -
ricia Harrington szerint az ex voto festmények a
mindenkori történeti kontextusukba szorosan
be le vannak ágyazva. Harrington a 18. századi
ex votók vizsgálata során megállapítja, hogy az
em berek megpróbáltatásai a pestisjárványok
ide jén egyértelműen visszatükröződnek a Gua -
da lupei Szent Szüzet ábrázoló képeken. Ebből
az következik, hogy a naiv festők munkájuk so -
rán a szentek mindenki által jól ismert attribú-
tumait vetették vászonra. Az ex votók tehát beá-
gya zódnak egyfajta történeti kontextusba: az
egyé ni történetek és elképzelések ezek között a
korlátok között mozoghatnak csupán.

Bár a tárlat számos gondolatot felvet a láto-
ga tókban, volumenét tekintve mégsem ad mó -
dot arra, hogy a múlt századok és napjaink fo-
gadalmi képei között megbúvó hasonlóságokat
és különbségeket részletesen feltérképezzük. To -
vábbá, hogy megvizsgáljuk, mely korban mely
szen tek jelenléte dominál leginkább a festmé -
nye ken, megértsük, hogy a hála milyen módon
jut kifejezésre az egyes korszakokban, s feltár-
juk, hogy az egyes kompozíciókban milyen vál-
tozások mentek végbe az évtizedek során. Ha el-
tekintünk attól a ténytől, hogy a kiállított anyag
túl kicsi, még akkor sem tudjuk nem észrevenni,
hogy a szentekhez intézett fohászokat ábrázoló
képek nincsenek is jelen benne. A képek többsé -
gén vagy a Megváltó Krisztushoz könyörögnek
az emberek, vagy pedig Máriához, és sajnos csak
egyetlen olyan festmény van a tárlat anyagában,
amelyen egy szenthez, nevezetesen Szent Mik-
lóshoz esdekelnek a könyörületre szorulók. A hiá -
nyosságok ellenére a tárlat tüzetes áttekintése
után a látogató mégis könnyűszerrel megálla pít -
hatja, hogy az ex voto festők hasonló gyakoriság -
gal illesztik alkotásaik tematikájába a Megváltó
Krisztust és a Szent Szüzet. Ez a tény árulkodik
arról, hogy a mexikói társadalom érzékeny mind
a hősi, férfias erények, mind pedig a nőies, gyen -
géd vonások iránt. A mexikói társadalom patri-
archális jellegét hangsúlyozó elképzelések (lásd
Alonso 1996, Stern 1998, Haworth 2010) tehát bi-
zonyos fokig ’dekonstruálhatók’ az ex-voto fest-
mények gondos tanulmányozásával.

Ugyan az ex votók egyszerű kivitelezésüknek
köszönhetően naivitásról árulkodnak, tartalmu -
kat tekintve nagyon is szofisztikált, komplex vi -
lág képet hordoznak. Lepovitz a betegágyban
gyen gélkedő embereket megelevenítő képek
vizsgálata során arra mutat rá, hogy a festmé nyek
alkotói nem csupán az isteni esszenciát hordozó

lények beavatkozásának, de a család és az orvos -
tu domány jelenlétének is rendkívül nagy szere -
pet tulajdonítanak abban, hogy a betegek fel épül-
 nek. Ilyen tematikájú képekből nagyon sok van
a tárlat anyagában is. Annak ismeretében tehát,
hogy a képalkotók művein megjelenik a racionális
sík, még az is megkockáztatható, hogy a festők az
ex votókat nem is hálaadás céljából hozzák létre,
hanem sokkal inkább azért, hogy az Istenbe ve -
tett (de gyengülőben lévő) hitüket megerősítsék,
a képek által materializálják, s Is ten és ember kom-
munikációs kapcsolatát szoro sabbra fűzzék.

Castro-Sethness még ennél is meghökkentőb -
bet állít. Szerinte az 1810 után készült ex voto ké -
pek semmiféle miszticizmusról, vallásos hevü -
let ről nem árulkodnak. Azok gyakorlatilag a
nemzeti identitás keresésének hosszú folyamatát
dokumentálják. Szerinte az ex voto festmények
rohamos terjedése nem magyarázható mással,
mint azzal, hogy Mexikó spanyoloktól való gyar -
mati függése megszűnt a 19. század hajnalán, s
az emberek már nem féltek attól, hogy az önkife-
jezés különféle formáihoz nyúljanak, s ex votók
készítésével nemzeti identitásuk sarokköveit
lefektessék. A festők célja az ex votókkal tehát
egy részt az, hogy nemzeti identitásukat megszi -
lárdítsák, másrészt Istent a földre ’kényszerít-
sék’, s ezáltal a keresztény vallás fejlődésének új
erőt adjanak. A vallásos kötődést elevenebbé,
von zóbbá és meghittebbé tegyék.

De mi a bozari tárlat célja az ex votókkal? Va -
ló szí nűleg az, hogy a művészet eszköztárával kö -
ze lebb vigye az emberekhez a kereszténység ér -
tékeit az egyre jobban szekularizálódó Euró pá ban,
s me nedéket nyújtson a hétköznapi embe reknek
a kapasz kodók nélküli globalizált vi lág ban. José
Casa no va szerint azonban Európa nem pusztán
szekularizálódik, de az unió célki tű zé seinek meg -
felelően a vallások tekintetében rend kívül színessé
is válik. A diverzitás égisze és a koncepció által
indukált versengés egy ér tel mű en kihívást jelent
a keresz ténység számára. A ki állítás úgyszólván
a ke resz ténység ’versenyké pes sé gét’ támogatja.
A keresz tény ségnek és az Is tenbe vetett hitnek új
impul zust kíván adni, s rámutatni arra, hogy az
Európai Unió szívében a kereszténységnek még
mindig fontos sze repe van.

HORVÁTH MIKLÓS

Erratum
A júliusi számunkban megjelent kritika szerző-
jének a neve helyesen Várkonyi Borbála. Elné-
zést kérünk tőle és olvasóinktól. (A Szerk.)
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