
Szabályokon 
innen és túl
szabadon
élni vagy az önreflexió nélküli ártatlan állapotban lehet, vagy a kor-
látok és határok felismert reflektáltságán túlnézve és túllépve fo-
lyamatosan törekedni a szabadság megélésére és elérésére. Az
előbbi a gyermeki vagy megőrzött gyermeki lét, az utóbbi a felnőtt
lét szándéka az „engedjétek hozzám közel a gyermekeket” létálla-
pota felé, vagyis — egyik értelemben a több közül — a saját gyer-
meki lényünkhöz való hozzáférés útjára mutat. Nem kifelé, hanem
befelé szólít. A belső szabadság felé, ami önkéntelenül is felismeri
saját szabályait, lehetőségeit, határait, amelyek nem feltétlenül —
lényeges esetekben és lényegi dolgokban sokszor nem — esnek
egybe a külső korlátokkal, korlátozottságokkal, vagy nem ritkán
korlátoltságokkal. Emiatt tűnik szabálytalannak az úgynevezett.
normalitás számára a belső szabadságból élő és eredő élet. Ez a sza-
badság mentes a félelemtől, talán mert tudja, és örül is annak, hogy
„Istennel szemben soha nincs igaza”, hiszen valójában talán fel sem
érheti ezt a transzcendens-immanens kapcsolatot. Újra és újra azt
kell tapasztalnia, hogy Isten messze meghaladja őt. Ezt azonban
ítéletmentesen tudja érzékelni, a ráhagyatkozás és bizalom sza-
badságával. Mindez persze nem könnyű út, mivel ártatlanságban
élni lehetetlennek látszik, mert azzal, hogy szándékkal, szándéko-
san (meg)teszünk valamit, vagy nem teszünk meg, számos vagy
számtalan szándéktalant is teszünk, amit nem láthatunk át. És talán
itt van az a kis rés, ahol a szabadság szárnyra kelhet, ennek a lét-
uralhatatlanságnak a felismerésében, amelynek félelmét csak a rá-
 hagyatkozó bizalom és feltétlen hála oldhatja meg és fel. Egy le-
hetséges módon így lehet elindulni és minden nap szabadabban
szabadnak 

lenni

lenni
valódi értelemben, igazán csak szabadon-létben lehet. A létezés és
a szabadság összakapcsolódnak, és szinte közhelynek számít, hogy
a lét és a birtoklás, az élni és birtokolni nem fér össze, mégpedig
amiatt sem, mert a birtoklás odaköt, odafeszít a tárgyához, és így
korlátozza vagy egészen meg is szűntetheti a szabadságot. Lenni
valójában nem más, mint a kiszámíthatatlanságok, az előre nem lát-
ható események, a váratlanságok és nem vélhetők között bizalom-
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A szerző költő, író. Leg utób-
bi írását 2015. 7. számunk -
ban közöltük.
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mal és bizalomban ráhagyatkozni. Nem válaszolni a sürgetőnek
mutatkozó kényszerekre, hanem nyugodtan és higgadtan utat en-
gedni a meggondolásnak és a szív szavának vagy szólításának.
Ugyanakkor előzetes latolgatások és érdek nélkül cselekedni a
másik és mások szükségben- és szomorúságban-létének feloldásá-
ért, vagy éppen örömének növeléséért. Érintetlennek lenni, ártat-
lannak és ártalmatlannak maradni a diabolikus helyzetekben, kö-
vetni a belső szárnyalást szabad lélekkel. Mindez bár lehetetlen a
cselekedet vagy (még inkább) a nem-cselekedet szintjén, az ember
mégis erre kap felszólítást a megszólításban: hogy újra és újra pró-
bálja meg. Még akkor is, ha tudja mindennek lehetetlenségét, hinnie
kell, hogy nem kudarc, ha ez a felszólítás és erre adott válaszkísér-
lete meghaladja, hanem mindig új lehetőség arra, hogy rálásson lé-
tének csekélységében a kegyelemből eredő nagyságára. És persze
mindennek akkor van értelme és érvényessége, ha ezt az utat nem
kényszerből választja, hanem mindenképpen belülről feltörő szán-
dékkal és belső késztetéssel

szabadon
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KOVÁCS PÉTER

Pilinszky közelében

Kovács Péter művészettörténész második életrajzi kötete tar-
talmazza a szerző szinte minden, a családjáról szóló írását.

A Pilinszky közelében a második világháború előtti évektől a
rendszerváltásig követi a szerző személyes életpályáját, be-
leágyazva az évtizedekig együtt élő nagycsalád történetébe.
A szerény és szűkszavú, szépírói láttató erővel megírt történe-
tek kirajzolják egy keresztény középosztálybeli család sorsát
a változó, majd évtizedekig változatlan történelmi időben.
Háború, fordulat éve, ötvenhat, Kádár-kor — és már csupán a
szerző generációja számára: rendszerváltás.

Az emlékezés és a tudás átörökítése az „öregek” dolga, de
nemcsak ez a természetes emberi késztetés indította Kovács
Pétert a szövegek megírására és kiadására, hanem az a tény,

hogy Pilinszky János is e család tagja volt. „Később aztán az a belátás is vezetett, hogy Pilinszky
körül lehetnek olyan kérdések, amelyekre ma már rajtam kívül másnak nincs közvetlen rálátása”
— írja a kötet bevezetőjében. A Pilinszky közelében megmutatja tehát azt a hátteret, amely megha-
tározta a költő életét is. Ára: 2.700 Ft
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