
A rombolás és a megpróbáltatások évei után
megkezdődött a szívós újjáépítés. Ennek küzdel -
mes állomásait is feltárja Ábrahám Béla szalézi tar-
tományfőnök (Életünk hivatás, látszunk és figyelnek
a kötet címe, a beszélgetőtársa Spangel Péter.) Fi-
atalként családjában átélte még az 1956-os for-
radalom után következő nehéz éveket. Arra a kér-
désre, miért a szalézi rendbe lépett, azt válaszolta,
hogy nem tudta elképzelni az életét olyan rend-
ben, ahol magányos. Közösségre vágyott, amely-
ben tevékenykedhet, dolgozhat. (Ez a pár mon-
datnyi vallomás is elgondolkodtathat, amikor a
papi és szerzetesi élet válságáról hallunk, olva-
sunk.) A fiatal tanár hitoktatóként is sokat tanult,
ekkor érzett rá, hogyan lehet eredményesen ne-
velni és a gyerekeket közösséggé kovácsolni. Min-
den pedagógus számára tanulságos, amit a jókedv
megteremtéséről mond el. Az általános iskolában
tanárként eltöltött évek tapasztalatairól szólva is
olyan hasznos és jól kamatoztatható informáci-
óit osztja meg az olvasóval, amelyek többet érnek
bármilyen elméleti képzésnél. Egyébként is meg-
ejtő az a mozgékonyság, alkalmazkodó képesség,
amely a szalézieket jellemzi, érthető, miért von-
zódnak hozzájuk a fiatalok. Most, amikor foly-
tonos az egyház újraépülése és a hit erősítése, ez
a magatartás volna mindenütt célravezető, ered-
ményeket ígérő. Megszívlelendő figyelmezteté-
se Ábrahám Bélának: „Ne hagyjuk magukra a mai
fiatalokat! Egy mai gyerek sokkal elesettebb a pá-
lyaválasztásban, hogy érettségi után mit kezdjen
magával. Azt tudjuk, ha valaki elvégez egy egye-
temet, egyáltalán nem biztos, hogy el tud he-
lyezkedni a szakmájában, és az sem, hogy piac-
képes tudást kap. Még az is feltételezhető, hogy
amikor elkezdte tanulmányait, még hiányszak-
mát választott, de mire lediplomázott, már nem
kell a megszerzett tudása, mert így alakult a vi-
lág. Napjaink oly sajátságosan gyors változásá-
ra fel kell készíteni a pályakezdőket.”

A Rónaszéki Gáborral folytatott beszélgetés-
ben (Szabó József László a partnere, a kötet cí me:
Szemek tükréből tekint ránk az Isten) a következő
gondolat ragadott meg: „Az egyházban… úgy tű-
nik, hogy a pápákat párban kell nézni. Az ész-
embert a szívember követi, a tanítást elmélyítő,
gyakorlatra váltó Ferenc pápa odaviszi az Evan-
géliumot a legegyszerűbb emberekhez is… A tu-
datlan, egyszerű ember lehet közelebb Jézushoz és
az igazsághoz, mint az ünnepelt teológiai doktor.”
A fentebb ismertetett könyvekből a hit lépcsőin ha-
ladhatnak fölfelé az emberi testet öltött egyszerű -
séghez, aki szeretni tanít bennünket. A mai világ -
ban ez lehet magatartásunk irányítója.

Régi megfigyelésem, hogy a költészet is feljebb
vihet a hit lépcsőin. És nemcsak az imádságos líra,
hanem azok a művek is, amelyeknek alkotója a

teremtés nyomában járva csodálkozik rá a világra,
s az elmélkedés útjára vezeti olvasóit. Ezekben a
versekben írójuk egyénisége a szokásosnál erő-
sebben nyilatkozik meg. Fülöp Lajost, a Mátra sze-
relmesét, Gyöngyös és környéke helytörténetének
kutatóját, a magyar nyelv tudós művelőjét ilyen
embernek ismerem. Vékonyka kötete Mátrai mo-
nológ címmel jelent meg saját verseivel és fordí-
tásaival, Lisztóczky László bevezetőjével (Konturs
Kft., Gyön gyös kiadása). Igazi vallomások sza-
badulnak föl szívéből, amelyek azt érzékeltetik,
hálás az életért, hálás annak szépségéért, s még
a fájdalmas megpróbáltatások sem tántorítják el
egy magasabb kormányzó akarat tudatától, s fe-
léje vezérel a világ bensőséges látványának meg-
jelenítésével. Költészetének, ihletének indító él-
ményeit fogalmazta meg Gyöngyösről írt versében:
„Kéklő helyek ölelnek körül, / tölgyerdők őrző sátora,
/ szőlősoros bortermelő lejtők —, / versíró kedvem má-
mora. // Ez a város az én világom: / Múltam, jelenem
— ifjúságom. / Küzdelmeim és örökségem: / jelenem,
jövőm — öregségem.”

RÓNAY LÁSZLÓ

JEAN-LUC MARION: 
A LÁTHATÓ KERESZTEZŐDÉSE

Az 1946-ban született Jean-Luc Marion a kortárs
fenomenológiai filozófia egyik vezető alakja. A fran-
 cia gondolkodó hazánkban is járt 2011. szeptem-
ber 27-én, amikor a Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem Bölcsészettudományi Kara díszdoktori címet
adományozott neki. Munkássága nyilvánvalóvá
teszi a fenomenológia úgynevezett „teológiai
fordulatá”-t, amely valójában Edmund Husserl és
Martin Heidegger munkásságában gyökerezik.

Hogyan képes azonban az emberi tapasztala-
tot elfogulatlanul elemezni kívánó fenomenológus
beszélni a láthatatlan — s minden tapasztalást ele-
ve meghaladó — Istenről? Nem lesz-e egy ilyes-
fajta vállalkozás szükségszerűen a fenomenológia
föloldásává egy fenomenológiátlan metafizikában,
avagy éppen ellenkezőleg, nem vezeti-e vissza a
transzcendenst az immanensre?

Ezen kilátástalannak tűnő apória akkor oldha-
tó föl megnyugtató módon, amennyiben sikerül
megmutatnunk, hogy a látható és láthatatlan, ta-
pasztalható és tapasztaláson túli, immanens és
transz cendens viszonya jóval összetettebb az egy-
mást kizáró puszta ellentétnél. Az Istenről a logosz
rendjében, tehát érthetően szólni kívánó hittudo-
mány és az emberi tapasztaláshoz alázatosan hű-
séget vállaló fenomenológia így termékenyítheti
meg egymást.

A Cseke Ákos fordításában most magyarul is
megjelenő négy írásában Marion ezért foglalkozik
behatóan a láthatóság problematikájával. Hiszen a
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látás emberi tapasztalásunk kitüntetett területe. Rá-
adásul korunk mesterségesen előállított képára-
data nemcsak folyamatosan ingerli, hanem vég-
ső soron eltompítja érzékelésünket. E fogyasztásra
gyártott képek elfedik előlünk a valóságot, mind -
össze a néző vágyainak kielégülését szolgálják.

Marion mindenekelőtt a láthatóság két kitün-
 tetett példáját elemzi alaposan: a festményt és az
ikont. A kötet első két írása (A látható és a láthatat-
lan kereszteződése, 13–59; Ami adódik, 61–106.) inkább
az első, míg a másik két írás pedig (A siloei vak, 107–
147; A prototípus és a kép, 149–196.) a második té-
mát fejti ki. Míg az első kettőben a szigorúbb ér-
telemben vett fenomenológiai szempont uralko-
dik, a másik kettő bátrabban támaszkodik a teo-
lógiára. Így a fenomenológiában jártas olvasó a
könyv első felén, a teológia felől érkező a második
felén át közelítheti meg Marion mondanivalóját.

A szerző nyelvezete nem egyszerű, merész ké-
pek, olykor szinte költői tömörség jellemzi, ilye-
tén képpen újraolvasásra ösztönöz. Remélhető,
hogy e fordítás révén is Marion gondolkodása ösz-
tönzőleg és megtermékenyítően fog hatni mind
a hazai fenomenológiában, mind pedig a hittu-
domány ban. (Ford. Cseke Ákos; Bencés Kiadó, Pan-
nonhalma, 2013)

BAKOS GERGELY

KAKUK TAMÁS: 
AHOGY TÁVOLODIK

Ahogy közeledik a megérkező, úgy tűnik a messze-
ségbe a távoli tartomány, amit maga mögött ha-
gyott, s úgy rajzolódnak ki az itthoni táj körvona-
lai, mintha csak arra vártak volna, hogy valaki
elmossa, majd újrakontúrozza őket: a házakat, a
fákat, a kerítést, a kertet, a szobrot a téren, a füg-
gönyt az ablakon, a kilincset az ajtón, az árnyéko-
kat a falon… Kakuk Tamás huszonhét évnyi hall-
gatás után közölt versei az emlékezés körvonalai
mentén közelítenek ahhoz a leírhatatlan tapaszta-
lathoz, amit jobb híján hazatérésnek nevezhetünk.

Lényegtelennek látszik, hogy honnan és hová
jut vissza a rejtekező lírai elbeszélő, akinek kiléte
csak azokon a szétfutó tereken és vétlenül levert tár-
gyakon érhető tetten, amelyek vele ellentétben
mindvégig mozdulatlanok maradnak, és amelye-
ken szinte észrevétlenül hagy nyomot. „nézi mö-
götte / naponta mindig újra / befelé figyel / futna
minden / mégis mozdulatlan / súlya egyre nő /
nap vakít mögüle…” Megfejthetetlen vonalak kacs-
karingóznak, titkos járatok tárulnak fel ebben az
egyszerre időtlenített és mulandó képzetrend-
szerben, miközben egy súlypontot követ minden
kibillentett test, egy keresztmetszetbe rendeződ-
nek a természet tömbjei, a napok nyitva hagyott, ol-
vadó távlatai.

Jelen esetben nem az időből peregnek ki az
olvasásra fordított percek, hiszen a bennfoglalt
ké pek kimerevített mozzanatok, lelassított rezdü-
lések csak, amelyek elsősorban nem az elemzés,
hanem a szemlélet számára érzékelhetőek. „hét-
köznapi időd sem engedi / hogy elérjen hozzád /
ezért nem tudod eldönteni / valóban láttad-e /
vagy csak az emlékezet / jótékony játéka idézte
fel / a megfoghatatlan pillanatot / amit örökké
ke resel”. Ezért maradnak vázlatok a versek, me-
lyek mögött újabb és újabb rétegek feslenek fel,
hogy aztán ismét elhullámozzanak, majd egy fe-
lületté simuljanak össze; és ezért lehet csupán té-
tova kísérlet a szövegek értelmezése is, amely csak
egyfajta lábjegyzetelésre szolgálhat. „az időt nem
számolod / úgy érzed az már a tiéd / nem szük-
ségesek a szavak / nincs mit kimondani”.

Fogódzót nyújthatnak a megidézett szellem-
alakok Hölderlintől kezdve Adyn és Ottlikon át
Tarkovszkijig, illetve azok az evangéliumi ihleté-
sű stáció-stilizációk, amelyek motivikusan kap cso-
lódnak a keresztény hagyomány egy-egy szim-
bolikus eleméhez (Betlehem, fügefa, három szeg,
három király, egyszülött, éltető víz), és ez zel pár-
huzamosan annak — főleg újszövetségi — kulcs-
fogalmaihoz (szenvedés–bűnbocsánat–kegyelem).
Mégsem ezek a kapaszkodók lesznek, amelyek to-
vábblendítenek a kötet holtpontjain — ha vannak
egyáltalán ilyenek, hiszen tervezett cezúrákról (a
három részes ciklusfelosztáson kívül) nem is iga-
zán beszélhetünk, ahogyan azt a központozás nél-
 küli, egy lélegzetvételnyi szövegek is tanúsítják.

„elhagyott madáretetők / az ágakon / kisza-
ba  dult felhők / fogságából a hó / megszállta az
ut cákat / hozta a szabad lélegzetet / de a meg-
váltás fehér leple / az ajtón kívül maradt”. Egy vá-
róteremben veszteglő vagy egy kikötőben kalló-
dó utas védtelen és szabad, szomjazó lélegzetvéte-
lei ezek a versek, akinek tekintetét nem az érke-
ző vonat vagy hajó tülkölése emeli fel. Másfele fi-
gyel. Ahogy távolodik az otthoni táj (valaki újra-
kontúrozta, majd elmosta a körvonalait), egy kö-
zeli tartomány tűnik elő a messzeségből. Mintha
csak arra várt volna, hogy maga mögött hagyja a
házakat, a fákat, a kerítést, a kertet, a szobrot a té-
ren, a függönyt az ablakon, a kilincset az ajtón, az
árnyékokat a falon… (Új Forrás Könyvek, Tata, 2014)

PAPP MÁTÉ

KLEMM JÓZSEF:
KILENCVENKILENC

Bármennyire is különbözik egymástól az európai
és a japán kultúra, ez nem akadálya annak, hogy
— mint évtizedek óta történik — az európai mű-
veltség kapcsolatot keressen a távol-keleti nép/or-
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