
lom.” A nyolcvanas évek végén már 323 embert szá-
mol össze a hétvégi miséken az 1800 lelkes faluban.
Már kézi vezérlés nélkül is működik az egyház-
közösség. Ön ként és dalolva. Mindemellett a
meló-dráma felvonásai közti szünetekben Balás
Béla több mint százszor fordul meg fiatalok (kis -
papok, lelkiségi mozgalmak, egyházi iskolások)
körében. Abban az időben kétségkívül ő az ország
egyik sztárpapja, ama — betlehemi és nagyma-
rosi —  csillag jegyében, melynek fényét energi-
kus alázattal to vábbsugározta.

Mindennek nagy ára volt, de neki az üresség -
ből is sikerült töltekezni: „Esténként úgy ülök az
Oltáriszentség előtt, mint egy bamba döngölőfa.
Egy a reményem, hogy van teológiája a ‘hülyü-
lésnek’ is, ha az ‘kenózis’, vagyis lemondás a dicső -
ségről, a szeretet szolgasága.” Töltekezésének má-
sik forrása a legszélesebb értelemben vett kultúra:
Aquinói Szent Tamás, Pázmány, Bernanos, Teilhard
de Chardin, Hans Küng, Suenens, Ratzinger, Ro-
ger Schütz, Atten borough Gandhi-filmje, Zelk,
Jan csó, Bródy, Szörényi nevei bukkannak föl a kró-
nikában, jelezve, hogy miféle kegyelmi és kulturális
hálózatba volt bekapcsolva. Mint az újra evan ge li -
zá ciós nyelvújító mozgalom egyik ágense, egyáltalán
nem véletlenül keveredik Szörényiék rock-világá-
ba: „Éjjel 1-ig értékeljük az első magyar rock ope rát,
az ‘Istvánt’. Fiatal értelmiségiek, rockzenészek kö-
zött ülök, lelkes emberekkel, szókimondó magya-
rokkal találkozom. Izzik a levegő. Az ország ifjúsági
életének itt a boszorkánykonyhája.”

Már-már úgy tűnik, bizonytalanná válik a me -
ló-dráma végkifejlete, ugyanis amikor lehetősége
nyílik máshová bekapcsolódni, akkor sem tud ki-
kapcsolódni: „Szégyellem, de az az igazság, hogy
Taizében elsőre egy falrepedés szúrt szemet, az
avignoni karmelitáknál a fogadószobát elkerekítő
vasrács illesztése tetszett, La Salette-ben előbb az
ablakokat és a vízcsapokat vettem szemügyre.” Ter-
mészetesen még ebből is ki lehet érezni a pateti-
kusságot végig finoman ellensúlyozó pompás iró-
niát. És még ilyen remekbeszabott mívességek is
gazdagítják a krónikát: „Úgy karolja át a félmázsás
zsákokat, mintha óriásbébit vinne fürdetni”.

Az egyszerre kétkezi és szellemi meló-dráma so-
rán észrevehetően változik Balás Béla egyház- és üd-
 vösségképe: „Megértem a francia munkáspapo kat.
A közöny falát csak úgy lehet megbontani, ha köz-
tük, velük élnék”; „Mi ez, mi történt errefelé? Meg-
 állt az idő? Lefeküdt az egyház, vagy tán elütöt-
 ték?”; „Az udvarra egyre több Trabant érkezik. Pa pi
gyűlés kezdődik, faldöngető témával. Megtudjuk,
milyen tintával kell írni az anyakönyveket”; „A hit-
be senkit nem lehet bekapcsolni, csak meglepni, el-
gondolkodtatni és érte hosszan imádkozni”.

Beton atya neve akár ebben a meló-drámában
is születhetett volna, de ez egy bükki mozgótá-

borban ragadt rá, balhátvédként érdemelte ki,
majd mozgalmi fedőneve lett. 1986 márciusának
elején váratlan fordulattal vége szakad a króni-
kának: „Elkészült a ház. Esténként életre kel min-
den. Hallgatózom, találgatom, mit jelent a züm-
mögés, a surrogás, a mély vagy a magas hang.
Kimondhatatlan szavakkal sóhajtoznak a tárgyak.
Lassanként a zen-re áll át természetem. Már se-
hová sem indulok, semmire sem gondolok, a vég-
telen jön értem. Átlátszónak érzem magam. Sugarak
jönnek belülről. A Minden és a Semmi ha tárán bé-
két találok. Békém fokozódik, egy vagyok az ég ma-
daraival, a mezei liliomokkal. Salamon király sem
volt szebben öltözött és jobban védett, mint az épí-
tett ház és annak lakója (Mt 6,29).” (Kaposvári Püs-
pökség, Kaposvár, 2014)

KAMARÁS ISTVÁN

STEFAN BAUBERGER SJ:
NYITOTTAN A TELJESSÉGRE
Keresztény hit, zen gyakorlatok

A tudományközi párbeszéd, az interdiszcip lina -
ritás már régebb óta létező fogalom és gyakorlat,
de az ehhez hasonló viszony két teljesen külön-
böző kulturális gyökerekkel rendelkező vallás kö-
zött már egyáltalán nem nevezhető gyakorinak.
Stefan Bauberger jezsuita szerzetes munkája a fent
említett hiányt igyekszik pótolni a kereszténység
és a zen buddhizmus összekapcsolhatóságáról
szó  ló hosszabb lélegzetű tanulmányával. Ehhez
a fel adathoz kétségkívül nagy bátorság és felké-
szültség szükséges, hiszen a szerzőnek bizonyos
értelemben a két vallás között létesítendő kom-
munikációs kapcsolat ösvényeinek kitaposását —
legalábbis e munka megkezdését — is vállalnia kell.

Bauberger szemlélete összehasonlító igényű,
így egyaránt kitér a kereszténység és a zen budd-
 hizmus hasonlóságaira és különbségeire is; hang-
súlyozza azonban, hogy a különbségek sokkal
fontosabbak, hiszen ezek — meggyőződése sze-
rint — éppen hogy nem akadályozzák, hanem
megtermékenyítik a párbeszédet. (E párbeszéd pe-
dig mindkét vallás épülését szolgálhatja, hiszen
megvilágító erővel rendelkeznek egymással
szemben.) A szerző figyelme azonban nem pusz-
tán az általánosságban vett katolicizmus viszo-
nyában vizsgálódik, hanem külön fókuszpontként
megkísérli a jezsuita lelkiségi hagyomány vi-
szonyát is meghatározni a zen buddhizmushoz:
a jezsuita meditációs-lelkigyakorlati módszereket
elemzi és egyúttal össze is veti a zen meditatív ha-
gyományával.

A szerző saját gondolatainak szemléltetésére, alá-
támasztására bőséggel válogat szövegrészleteket
mind a keresztény (ezen belül külön a jezsuita), mind
a zen buddhista szakrális szövegkánonból. E szö-
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vegek nagyban megkönnyítik a sokszor meglehe-
tősen elvont, kompakt gondolatok befogadását, s
ezek mentén könnyebb rámutatni a két vallás oly-
kor meglepő hasonlóságaira és különbségeire is.
A zen szövegek pedig — szokatlanságuknál, lírai
nyelvhasználatuknál fogva — külön élvezetet je-
lenthetnek az arra fogékony olvasó számára.

E „vallásközi” gondolatmenet önkéntelenül is
előhív egyfajta építő jellegű kritikai szemléletet a
kereszténység irányában. A kritika abban a lénye-
gi meglátásban koncentrálódik, mely szerint a
(mo dern) kereszténység sokkal kisebb szerepet szán
a misztikának, mint a buddhizmus. A szerző meg-
látása szerint a misztika külön autonóm utat kép-
visel a világ megismerésének irányában, mely
egy részt gyökeresen eltér a rendszeres tudomány
által követett úttól, másrészt azonban a hagyo-
mányos vallásosság útjától is lényegi módon kü-
lönbözik. Ezzel párhuzamosan Bauberger megkí-
sérli fölszámolni az európai gondolkodásban a zen
buddhizmushoz tapadt téves eszméket, sztereotí-
piákat is (olyan és ahhoz hasonló általánosságok-
ra gondolhatunk, mint például a buddhizmus
vallás-mivoltának alaptalan megkérdőjelezése).

Bauberger mind a kereszténység, mind a zen
gondolai rendszerének avatott ismerőjeként azt a
fő tanulságot vonja le, hogy „anyavallása” szelle-
mi továbbfejlődési lehetőségének megteremtése ér-
dekben először is annak meg kell szabadulnia egy
sor olyan fogalomtól, mely béklyóba verheti nem-
csak a keresztény, hanem az egész nyugati gondol -
kodást. Mint a szerző hangsúlyozza, a tovább lépés
érdekében a kereszténységnek legelőször is az eu-
rópai individuum-felfogás tévedéseivel kell szá-
mot vetnie. E gondolat forrása az a meglátás, hogy
Isten megismerését csak a róla alkotott fogalma-
ink felülbírálásával kezdhetjük meg, hiszen Istent
is az individuum hagyományos európai szemlé-
lete szerint gondoljuk el.

Mint láthatjuk, a könyv rövid, mindössze 87 ol-
dalas főszövege — a téma komolyságához képest
meglepő rövidsége ellenére — nem csupán a fel-
színt karcolja meg: olyan érvényes kérdéseket té-
telez a keresztény hagyomány és gondolkodás irá-
nyában, melyek nem (föltétlenül) születhetnének
meg akkor, ha a szerző szigorúan ragaszkodna a
kereszténység diskurzusának kereteihez. De ezen
túlmenve, a föltett kérdésekre vonatkozóan (azok
komplikáltságának és kényességének teljes tuda-
tában) igyekszik megmutatni a lehetséges válaszok
kezdőlépéseit is. Ezeken túl azonban nem kísérheti
tovább az olvasót, hiszen a megvilágosodás, bár-
mit is jelentsen ez, már a nyelven túli tapasztalat.
(Ford. Palóczné Kovács Beáta; Jézus Társasága Ma-
gyarországi Rendtartománya, Budapest, 2014)

TANOS MÁRTON

HALMAI TAMÁS: 
KORSZERŰ MÁGIA
Vázlat Rába György költészetéről

A nyugatos-újholdas hagyomány egykori költő-
jének, Rába Györgynek méltánytalanul elfeledett
költészetével foglalkozik Halmai Tamás új köny-
ve. A Korszerű mágia nem csak elemzője és feltá-
rója kíván lenni Rába életművének. Egyrészt bi-
zonyítani szeretné ennek a „tapintatosan jelentős
lírának” a létjogosultságát a kánonban, másrészt
pótolni igyekszik a költővel kapcsolatos ismere-
teink hiányosságait.

A Kossuth- és Széchenyi-díjas Rába György el -
ső versét még a Nyugatban publikálta 1941-ben,
mind össze tizenhét évesen, Babits halála előtt pár
nappal. Első kötete (Az Úr vadászata) két évvel ez -
után jelent meg. Később, Pilinszky és Nemes Nagy
Ágnes mellett, az Újhold egyik központi alakja
lett. 2011-ben hunyt el, összesen tizenkilenc ver-
seskötete jelent meg, de tudományos munkássága,
elbeszélő prózája és műfordítói tevékenysége is
igen jelentős.

Halmai Tamás olyan komplex művet hozott lét-
re, amely valóban közelebb vihet Rába poézisének
megismeréséhez és megértéséhez. A könyv négy
részből áll, így alkot egy egységes és mégis sokré -
tű képet erről a költészetről. A Bevezetőben Rába élet-
rajzával és a magyar irodalomban elfoglalt he-
lyével, a tudományos életben betöltött szerepével
ismertet meg minket a szerző. A Nézőpontok feje-
zetben a fontosabb verseskötetek kerülnek elem-
zésre, felvázolva Rába György költészetének fej-
lődését, változását is. Kiemelések címszó alatt egyes
verseket értelmez Halmai nagy részletességgel. Vé-
gül a Függelékben interjúkat találunk a költővel, il-
letve néhány fénykép is bekerült a kötetbe. Tehát
kimerítő és hiánypótló műről van szó, amely va-
lóban felkeltheti az érdeklődést Rába költészete
iránt, és igazolja, hogy a költő valóban „a modern
intellektuális líra kiemelkedő egyénisége”. 

„Olvasáspróba, elemzéskísérlet, elemzésgya-
korlat” — így nevezi Halmai saját írásait —, „Kö-
zelítés a távolodóhoz”. Arany és Babits „tanítvá-
nyaként” definiálja Rába Györgyöt, akinek jelentős
szerepe volt a lírai hagyomány áthangszerelésében.
Hermetikus-tárgyias-intellektuális tudat líraként
határozza meg költészetét, melyben megvalósult
a klasszikus modern magyar költői áramlatok
szintézise. Halmai három költői korszakra tagol-
ja az életművet: kezdetben a klasszicizáló kötött for-
mák voltak meghatározóak, később kísérletezőbb,
szabad versek születtek, végül pedig lazább, de
pontos, sűrített formavilág jött létre.

Motívumok tekintetében az Isten, halál, szere-
lem, élet témaköreit emeli ki a könyv írója, melyek
aztán mindig visszatérnek más-más szinteken, ér-
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