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Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie. 

E végtelen terek örök csendje rettegéssel tölt el.

     (Blaise Pascal)



Kommentár Pascal mondatához

A töredék Louis Lafuma kiadásában (Oeuvres complètes, Éditions du Seuil, Paris, 
1963) a 201-es, Léon Brunschvicg kiadásában (Pensées et Opuscules, 5. átdolgozott 
kiadás, Hachette, 1909, Paris) a 206-os számot viseli. A teljes magyar Gondola-
tok fordítás (Blaise Pascal: Gondolatok, ford. Pődör László, Gondolat, Budapest, 
1978) a Brunschvicg-számozást követi.

Paul Valéry szerint a világirodalom egyik legszebb mondata ez. Ha köze-
lebbről megnézzük, olyan, mint egy csiszolt gyémánt: semmi felesleges nincsen 
benne, minden szava jól kiválasztott, pontosan illeszkedik egymáshoz, és jelen-
tésük összetettsége révén az egész mondat különös mélységgel bír. Érdemes 
egyenként elidőzni mindegyiknél. De mielőtt ezt tennénk, látnunk kell, hogy e 
mondatot a Pascal által gondosan összerendezett fejezetben (Átmenet) két fontos 
és méltán híres töredék előzi meg. Az egyik Az ember összemérhetetlensége, a másik 
a Gondolkodó nádszál címet viseli. E töredékek hosszan fejtegetik a véges emberi 
lény és a végtelen univerzum viszonyát ismeretelméleti, egzisztenciális és etikai 
szempontból. A mi mondatunk e két töredék rendkívül sűrített összefoglalása. 
Ez magyarázza a visszautalást a mondat elején. A végtelen terek kifejezés a vi-
lágegyetem végtelenségére utal, amellyel összemérve minden véges elenyészik, 
és lényegében nullára redukálható. A maga véges életterével és életidejével az 
ember e viszonylatban lényegében semmi. Mekkora változás ez a reneszánsz ter-
mészetértelmezéséhez képest, amely az emberi testet a teremtett kozmosz kicsi-
nyített másaként értelmezte! Ám ha a világegyetem valóban végtelen, akkor ko-
moly veszélybe kerül az ember önértelmezése, hiszen ha a mindenséggel mérjük 
magunkat, akkor nem vagyunk többek a semminél. A végtelenségnek van azon-
ban egy másik aspektusa: nem lelünk benne értelmet. A véges kozmosz maga az 
isteni értelem epifániája. A teremtett világ Isten ikonja, képmása. Nyitott könyv, 
amely az értő tekintet számára ugyanazt a jelentést tárja fel, mint amelyet a Ki-
nyilatkoztatásban olvashatunk. A végtelen univerzum ennek az ellentéte: meg-
szűnik képmás, nyelv, jel lenni, megszűnik önmagán túlra utalni. Visszazárul 
önmagára, elhomályosul benne minden érték, kihuny benne minden jel. Nem be-
szél már a teremtésről, nem szól egy olyan örök rendről, amely megszabja alak-
zatait. Az örök rend helyét örök némaság veszi át. Az ember azonban értelemmel 
bíró lény, és mint ilyen mély igény él benne arra, hogy életének terét, a világot 
értelmesnek lássa. E mondatban az ember legmélyéről feltörő értelemre vonat-
kozó igénye szegül szembe a világ értelmetlen, süket csendjével. Ez a modern 
ember abszurd léthelyzetének legelső megfogalmazása. Ha tehát a világmin-
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denséggel összevetve az ember léte valóban semmi, és ha a világ ellene szegül 
minden értelemadásnak, akkor az a tér, ahol életünk szükségképpen kibomlik, 
nem ad otthont az életnek és nem ruházza fel az értelemmel. Éppen ellenkezőleg: 
elvitatja annak értelmét. E végtelen terek örök némaságában egy vak túlhatalmat 
ismerünk fel, amely minden pillanatban megsemmisítéssel fenyeget minket, és 
amely azt sugallja, hogy ittlétünknek semmi, de semmi értelme nincsen. Követ-
kezik ebből a mondat utolsó szava: ez rettenetes, ami mély szorongással tölti el 
az embert. Mélyen pesszimista végkonklúzió? Az értelmezők kezdetektől fogva 
nehezen tudják beilleszteni ezt Pascal vallási apológiájának kontextusába. Az el-
lentmondás feloldására azt találták ki, hogy ez nem Pascal gondolata, hanem egy 
képzeletbeli ateistáé, akinek a szerző a szájába adja e mondatot, így akarván rá-
ébreszteni az Isten nélküli lét abszurditására. Olcsó értelmezői megoldásnak tű-
nik. Az eredetiben szereplő igéből (effrayer) képzett melléknévi igenév (effroyable) 
több jelentéssel is bírt a 17. században. A rettenetes, szörnyű jelentések mellett 
jelentett csodálatosat is. Az az érzelem, amelyet a végtelen terek örök csendje 
kelt az emberi lélekben, összetett: a csodálat és a rettegés vegyes érzése. Nincsen 
szükség rá, hogy ellaposítsuk ezt a jelentést. Ez az összetett érzés hagyományo-
san több értelmezői közegben is felbukkan. Egyrészt a hagyományos epifániák 
leírásában: Isten bármilyen megjelenése úgy csodálatos, mint rettenetes. Lehet 
belőle gazdagodni, de bele is lehet halni. A csodálat és a rettenet vegyes érzése 
kapcsolódik továbbá a fenséges élményéhez például Kantnál. Itt már nem szak-
rális kontextusban jelenik meg, de mégis valami olyan tartalom fejeződik ki ben-
ne, amely túlmutat a fenséges tárgy (a végtelen csillagos ég) érzéki tapasztalatán. 
Még ha nem érhető is tetten benne értelem (jel, üzenet, megszólítás), mégis meg-
nyílik általa a végtelen. Ahhoz, hogy a végtelen egy csodálattal vegyes rettenet-
ben megnyíljon, összeszedettségre és csendre van szükség. A csendre itt örök 
csend a válasz, amely megsemmisíti és összetöri az értelmet, de e tapasztalat 
nyomán feltámadó rettegésben és csodálatban nyitottság van: nyitottság minden 
végességen túlra.

(Pavlovits Tamás fordítása és kommentárja)



Himnusz a csendességhez

Egy testvér megkérdezte az 
egyik öreget: Mi a csendesség, és milyen haszon származik be-
lőle? Az öreg pedig így felelt neki: A csendesség az, amikor a 
kunyhónkban ülünk eltelve az ismerettel és Isten félelmével, s 
közben távol tartjuk maguntól az elszenvedett sértések emlékét 
és a felsőbbrendűség érzését. Az ilyen csendesség minden erény 
szülőanyja, s megőrzi a szerzetest az ellenség tüzes nyilaitól (Ef 
6,16), nem engedve, hogy azok megsebezzék őt.

Ó, csendesség, magányban élők előrehaladása!
Ó, csendesség, mennyei létra!
Ó, csendesség, a Mennyek Országába vezető ösvény!
Ó, csendesség, a töredelem anyja!
Ó, csendesség, bűnbánat szerzője!
Ó, csendesség, bűnök tükre, aki megmutatod az embernek hi-

ányosságait!
Ó, csendesség, aki nem állítasz akadályt a könnyek és a sóha-

jok útjába!
Ó, csendesség, aki megvilágosítod a lelket!
Ó, csendesség, szelídség szülőanyja!
Ó, csendesség, alázat lakótársa!
Ó, csendesség, aki a béke nyugalmát nyújtod az embernek!
Ó, csendesség, aki angyalokkal társalogsz!
Ó, csendesség, aki a gondolkodást fénnyel töltöd el!
Ó, csendesség, aki egybefonódsz az istenfélelemmel, a gon-

dolatok védelmezője, a megkülönböztetés munkatársa!
Ó, csendesség, minden jónak forrása, a böjt támogatója, a 

nyelv féken tartója, a falánkság béklyója!
Ó, csendesség, az imádság és az olvasás iskolája!
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Ó, csendesség, szélcsend a gondolatok tengerén, és biztos ki-
kötő!

Ó, csendesség, Isten megindítója, fiatalok páncélja, aki olyan 
gondolatokat táplálsz, amelyek miatt nincs bánkódás, s aki min-
den zaklatástól megőrzöd azokat, akik a cellájukban akarnak 
élni!

Ó, csendesség, édes iga és könnyű teher (Mt 11,30), aki nyu-
galmat adsz azoknak, és hordozod azokat, akik felvesznek téged!

Ó, csendesség, lélek és szív öröme!
Ó, csendesség, aki csak azzal törődsz, ami a sajátod, aki Krisz-

tussal beszélgetsz, aki szüntelenül a halált tartod szemed előtt!
Ó, csendesség, a szem, a hallás és a nyelv megfékezője!
Ó, csendesség, aki minden nap és minden éjjel Krisztusra 

vársz, és őrzöd a ki nem alvó lámpást (vö. Mt 25,1-3), mert őrá 
vágyakozva szüntelenül ezt a dalt énekled: „Kész az én szívem, 
Isten, kész az én szívem!” (Zsolt 56,8)!

Ó, csendesség, aki megszünteted a szeleburdiságot, s a ne-
vetés helyett sírást ajándékozol azoknak, akik szert tesznek rád!

Ó, csendesség, jámborság anyja!
Ó, csendesség, szemérmetlenség ellensége, bizalmaskodás 

gyűlölője, aki mindig Krisztusra figyelsz!
Ó, csendesség, szenvedélyek börtöne!
Ó, csendesség, Krisztus szántóföldje, melyben jó gyümölcs 

terem!
Igen, testvér, a halálra emlékezve szerezd meg a csendessé-

get!

(Baán Izsák fordítása)

A szöveg a szisztematikus apoftegma-gyűjtemény görög változatában maradt 
fenn (II, 35). A tanítvány kérdése a csendesség, görög nevén hészükhia miben-
létére irányul. A szó eredetileg a hallgatást, a csendességet jelentette, de már az 
egyiptomi szerzetességben, később pedig Gázában egyre inkább magát a remete 
vagy reclusus életformát kezdte jelölni azzal a sajátos belső, szívbéli nyugalommal 
egybefonódva, ami a Jézus nevével való imádság gyümölcse. Bizáncban végül az 
ún. hészükhaszta mozgalom és az egész bizánci spiritualitás egyik legfontosabb 
fogalma lett, a Jézus-ima és a magányos élet gyümölcseként megtapasztalható 
lelkiállapot elnevezése. A himnusz valószínűleg egy eredetileg jóval rövidebb 
apoftegma utólagos, lírai elemekkel történő kibővítéséből jött létre. A fordítás 
az alábbi kritikai szövegkiadás alapján készült: J.-C. Guy (ed.): Les apophtegmes 

des pères. Collection systématique I–IX (SC 387), Cerf, Paris 1993, 142–146. (A ford.)



Kocsi György

Az eltűnt csend nyomában

A háborgó Illéstől a szenvedő Jóbig

A csend megragadásának nehézsége a Bibliában

A zsidóság és a kereszténység kinyilatkoztatott vallás. Isten szól, 
üzen az embernek. A teológust elsősorban a kinyilatkoztató Isten 
érdekli, s főleg az, mit mond nekünk. Isten szavával foglalkozunk, 
nem a hallgatásával. Isten hozzánk szóló Isten. Tömören fejezi ki e 
gondolatot a Zsidókhoz írt levél bevezető verse: „Sokszor és sok-
féle módon szólt Isten hajdan az atyákhoz a próféták által, ezek-
ben a végső napokban Fia által szólt hozzánk, akit a mindenség 
örökösévé tett, aki által az időket is teremtette.” (Zsid 1,1) 

Isten mennydörgő hangon közli akaratát, a Tórát a Sínai-
hegynél. A jelenetben a csendnek nyoma sincs. Teofániával van 
dolgunk, ahol feltétlenül megjelenik a félelem az emberekben, 
vagy maga a jelenet is félelmetes. Így írja le a Kivonulás köny-
ve: „Harmadnap mennydörgés és villámlás tört ki, sötét felhő 
telepedett le a hegyre, és hatalmas harsonazúgás hangzott fel. A 
táborban az egész nép remegett. […] Mózes beszélt és az Úr felelt 
a menydörgésben.” (Kiv 19,16.19)

Jézus színeváltozásának is kísérő jelensége a félelem (vö. Lk 
9,34; Mt 17,6-7), de emberi szóval is szólt hozzánk Isten Jézus-
ban, nemcsak mennydörgésben. Ha Isten végtelen idejét, ame-
lyet megérteni és felfogni sem tudunk, összevetjük a kezünkben 
levő üzenetének hosszúságával, annak feltételezett olvasási ide-
jével, akkor eszünkbe juthat, hogy Isten idejének nagy részében 
nem szól hozzánk. Ha viszont abból indulunk ki, hogy Ő örök 
jelenben él, akinél nem múlik az idő, mindjárt másképpen néz ki 
az Ő beszéde és csendje. 



 az eltűnt csend nyomában 9

A háborgó Illés lecsendesítése (1Kir 19)

Az Ószövetségben van egy szép jelenet, amely szembe is helyez-
hető Isten mennydörgő szavával. Illésnek megjelenik az Úr a 
Hóreb-hegyen, amely lényegében a Sínai-hegyet jelenti, hiszen a 
Tízparancsolat kihirdetésének két hagyománya van, s az egyik a 
Hórebhez (MTörv 5,2), másik a Sínaihoz kötődik (Kiv 20). Az Il-
léssel kapcsolatos történetben az Úr nem a viharban jelenik meg, 
hanem a gyenge, lágy szellő fújdogálásában. Nézzük meg rész-
letesen a történetet!

Az 1Kir 19-et több elbeszélésből szőtték össze. Véleményem 
szerint az első szakasz, a 19,1-9 azzal fejeződik be, hogy Illés be-
ment a Hóreb-hegyen egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. 
Így kerek egész a történet. A Biblia témák szerinti beosztása meg-
tévesztő és sokszor önkényes. Illés nemcsak elmegy a Hóreb-
hegyig, hanem ott valahol meg is száll, ami nyilván a barlang.

A második szakasz (9b-13a) eredetileg önálló elbeszélés, s az 
elbeszélés kezdetét világosan jelzi az „íme”,1 amely szinte min-
dig változást és fordulatot jelent az elbeszélés menetében, tehát 
új szakaszt jelöl. A magyar fordításokban nem érzékelhető oly 
szépen, mint a héberben vagy a görögben (wehinné dábar JHWH 
éláw wajjomer ló; kai idou réma küriou prosz auton kai eipen). 

A harmadik szakasz (13b-18) elején a magyar fordítás (SZIT) 
elsikkasztja az íme szócskát, s csak „egy hang”-ot ír – íme nél-
kül. Ezáltal nem kezdődne el a harmadik szakasz, mert nem is 
lenne, s csak két részből állna a 19. fejezet. A Jeromos-féle fordí-
tásban szerepel az „íme”, de a szakasz beosztása mégsem követi 
e struktúrajelző szócskát. A szakaszhatárok megállapítása azért 
fontos, mert ha a három részt együtt szemléljük, akkor más meg-
állapításra jutunk, mint ha külön-külön vesszük őket. Illéssel 
kapcsolatban sok legendás, epizódszerű történet maradt ránk. 
Természetesen nézhetjük egybe is az Illés-ciklust, de külön-kü-
lön is, ahogyan nyilván keletkeztek. Annyit megjegyezhetünk, 
hogy az elbeszélő ügyesen szőtte egybe a 19. fejezetben található 
eredetileg önálló elbeszéléseket, de azért a jelenetek varratai jól 
érzékelhetők. 

Még más meglátások is támogatják eme tagolásunkat. Feltű-
nő, hogy Illést először egy angyal érinti és szólítja meg, majd az 
Úr angyala, ami lehet szinonima is, viszont a harmadik megszó-
lító maga az Úr lesz: „Íme az Úr hallatta szavát.” Negyedszer-
re is az Úr szólítja meg, ötödik alkalommal pedig már csak egy 
hangot említ a szerző: „Egy hang szólította ezekkel a szavakkal: 
Mit csinálsz itt Illés? „Ez az utóbbi mondat mintha gyengítené a 
következő jelenetet. Az „angyal”, „Úr angyala”, „Úr” cselekvő 
alanyok után igen halványnak tűnik az „egy hang” megjegyzés. 
S zavarólag hat a szakasz zárójelenténél, amikor Illés a csendes 
1 Vö. Kocsi György: Mit jelez az „íme”? in Utolérnek téged a szavak, A hetvenéves 

Sulyok Elemér köszöntése, szerk.: Simon T. László, Pannonhalmi Főapátság, 
Pannonhalma, 2011, 172–188.
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szellő susogásában betakarja a fejét, s mintegy nyugvópontra jut, 
elcsendesedik a próféta is. 

A szöveg végső szerkesztője makrostrukturális szinten meg-
változtatta a középső szakasz jelentését. A 19. fejezet bevezető 
részében Izebel bosszújáról van szó, ugyanis megüzeni Illésnek, 
hogy a következő napon megöleti, mint ahogyan ő megölette 
Baál prófétáit. Majd egy ellenbosszú következik: „Aki Hazael 
kardjától megmenekül, azt megöli Jehu. És aki Jehu kardjától 
megmenekül, azt megöli Elizeus.” Röviden ennyit a fejezet be-
osztásáról, s most nézzük a tartalmat!

Illésnek menekülnie kell a Kármel-hegyi jelenet után Izebel 
haragja elől. Elege van a prófétai küldetésből, s a halálát kívánja: 
„Most már elég Uram! Vedd magadhoz lelkemet! Én sem vagyok 
különb atyáimnál.” (1Kir 19,4) Egy barlangban tölti az éjszakát. 
Az Úr szólítja, előzőleg pedig a borókafenyő alatt noszogatja az 
Úr angyala, hogy egyen és igyon. A halálra elszánt, apátiába esett 
Illést megszólítja az Úr: „Mit csinálsz itt Illés?” S ő kendőzetlenül 
elmondja súlyos panaszát: „Emészt a buzgalom az Úrért. Izrael 
fiai elhagytak, oltáraidat lerombolták, prófétáidat meg kardélre 
hányták. Csak én maradtam élve, de most nekem is az életemre 
törnek.” (19,10)

Tökéletes „lelkipásztori jelentés”. Valamiképpen benne van 
az a panasz is, hogy elhagytál, s most egyedül maradtam, pedig 
mennyit buzgólkodtam a te ügyedben. Kellett nekem a prófé-
tádnak lenni… S következik az ismert szakasz, amelyet nevez-
hetnénk a csend kitapintásának, a megnyugvás felkínálásának. 
Mintha az Úr eljátszatná a természet erőivel Illés lelkületét is. 
„S íme, az Úr elvonult arra. Hegyeket tépő, sziklákat sodró, ha-
talmas szélvész haladt az Úr előtt, de az Úr nem volt a földren-
gésben. A földrengés után tűz következett, de az Úr nem volt a 
tűzben. A tüzet enyhe szellő kísérte. Amikor Illés észrevette, be-
födte arcát köntösével, kiment és a barlang szája elé állt.” (1Kir 
19, 11-13) 

Szövegünk finoman jelzi, hogy az Úr elvonult arra, s érkezése 
előtt közvetlenül történnek a természeti katasztrófák, mintha an-
nak velejárói lennének a tornádó, a földrengés és a tűz. A szöveg 
pontosan jelzi, hogy ez az Úr érkezése előtt történik. A teofánia 
régi kísérő jeleire nyíltan kimondja, hogy nincs benne az Isten. 
Illés a barlangba húzódva szemléli e katasztrófákat. E barlang 
egyúttal Illést is jelöli, a magára maradt embert, a magába gu-
bódzó prófétát. E kísérő jelenségek lelkületét tükrözik. Kísérti a 
múlt. Isten tüzet adott neki az égből. Ez elég lett volna arra, hogy 
kiderüljön, ki az Isten (1Kir 18, 38-39). A nép meg is vallja, hogy 
az Úr az Isten. A Baál-próféták megölését nem parancsolta meg 
az Úr Illésnek. Ez a próféta kezdeményezésére történt (18,40). Az 
Urat megelőző tűz jelzi Illés tüzes lelkületét. „Emészti a buzgó-
ság az Úrért” (vö. Jn 2,17). A földrengés megváltoztatja a tárgyak 
helyét, elmozdítja azokat. Az Úr is dobálja Illést: Kármel, Puszta, 
Hóreb, miként Jónást a tenger. S amikor elcsendesedik a termé-
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szet, Illés lelkülete is megnyugodhat. Illés betakarja a fejét kön-
tösével az elbeszélés végén. A fej befedése a Bibliában általában 
a szomorúság, a bánat és a gyász jele.2 Amikor Dávid menekül 
Absalaom elől, Sámuel második könyve megjegyzi: „Akkor Dá-
vid elindult fölfelé az Olajfák hegyén. Egyre sírt, mezítláb volt, s 
a feje befödve. A nép, amely vele tartott, szintén befödte a fejét, 
és folytonos nagy sírás közepette haladt.” (15, 30) Illés esetében 
azonban nézetem szerint másról van szó: az Istennel szembeni 
tiszteletről, amely más esetekben arcra borulással fejeződik ki.3 
Mózes az Úr előtt fedetlen fővel áll a szent sátorban, de ha ki-
megy, a nép előtt befedi arcát. Elképzelhető, hogy a Biblia Mó-
zesnek tartja fenn e kiváltságot, mivel ő a legnagyobb próféta 
(MTörv 34,10). A keresztények már, Pál apostol szavaival, fedet-
len fővel szemlélik az Úr dicsőségét, s ugyanarra a képmásra vál-
toznak az Úr Lelke által (2Kor 3,18). 

Itt valószínűleg be is fejeződött a teofánia története, amely 
immár teljes nyugalmat áraszt. Szép befejezés. A lágy szellő su-
sogásában elcsendesedik a próféta, megnyugszik a természet 
is. Isten azzal, hogy nem ezekben a katasztrofális jelenségekben 
jelenik meg, amelyek igazában apokaliptikus képek, s a világ 
pusztító erőit vonultatják fel, alternatívát kínál a prófétának. Ta-
nítja, ahogyan Jézus mondaná Jakabnak és Jánosnak: „Nem tud-
játok, hogy milyen lelkület van bennetek. Az Emberfia nem azért 
jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem hogy megmentse.” 
(Lk 9,55) Az Ószövetség Istene megnyugtató Isten, aki elcsende-
síti a káosz erőit.4 A teremtés nyugalma tükröződik vissza ebben 
a jelenetben. 

Az ember szeretné háborgó lelkét elcsendesíteni, s amint lát-
juk, ez Isten emberének sem könnyű, mert Illés története foly-
tatódik: újra megismétlődik a szakasz elején elhangzott kérdés. 
„Egy hang megszólította, ezekkel a szavakkal: »Mit csinálsz itt, 
Illés?«” S Illés megismétli panaszát. Nem tud elcsendesedni, nem 
tud megnyugodni. Harcolni akar az Úrért. Ő tüzes lelkületű em-
ber. Nem véletlen, hogy tüzes szekéren, tüzes lovakkal ragadja 
el az Úr. Viharos tenger Illés lelkülete. Bizonytalanná vált a talaj 
a lába alatt, miként a földrengésben. És ég benne a bosszú tüze 
is, még ha túl van is már a Baál-prófétákkal vívott küzdelmen. 
Most a történeti könyv után, amilyen a Királyok első könyve, 
nézzünk szövegeket a bölcsességi és a prófétai irodalomból – bár 
Illés alakja is a próféták közé sorolandó, ha a könyv, amelyben 
szerepel, a történeti könyvek közé tartozik.

2 Haag, Herbert: Bibliai Lexikon, Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, 
1989, 93

3 Vö. Görg, M. – B. Lang: Neues Bibel-Lexikon, Benziger Verlag, Zürich, 1991, 105
4 Vö. Gunkel, H.: Schöpfung und Chaos in Uhrzeit und in Endzeit, Hansebook, 

Norderstedt, 2017 (Göttingen, 1895).
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A szenvedő ember elnémít, elcsendesít 

Jób könyve a fájdalom nyomába ered. Mi az értelme a szenve-
désnek? Miért kell bűntelenül, ártatlanul szenvedni? A szenvedő 
ember körül fel-felvillan a csend lehetősége, hogy ő maga és a 
körülötte lévők egyaránt elcsendesedjenek. Jóbot meglátogatják 
barátai, amikor hallanak nyomorúságos sorsáról. „Amikor távol-
ból ráemelték tekintetüket, nem ismerték meg. Hangos sírásban 
törtek ki, megszaggatták ruhájukat és hamut szórtak a fejükre. 
Hét nap, hét éjjel mellette ültek a földön, és egyik sem szólt hoz-
zá egy szót sem. Látták ugyanis, hogy igen nagy a fájdalma.” 
(Jób 2,11-13)

Az egész könyv aligha a csendről szól, sokkal inkább csapá-
sokról, mérhetetlen szenvedésről. Jób könyvét fikciónak tartja 
az exegézis, tehát nem élő személyről van benne szó, hanem a 
szenvedő ember típusáról. De találunk benne olyan jeleneteket, 
amelyek óhatatlanul is a csend valamilyen módját fogalmazzák 
meg. Ilyen az idézet is: az érzelem széles skáláját tárja elénk e 
pár sor. A tekintet döbbenete, amikor a szenvedő ember eltor-
zult alakját nem ismerjük föl. A hangos sírás, a ruha megszag-
gatása az élő halottnak szól, amit a hamu fejre hintése szintén 
aláhúz. Megjelenik az elenyésző, porba hulló ember. A betegség 
a halál hírnöke. Hét nap, hét éjjel mellette ülnek a földön szótla-
nul. Túlzásnak érezzük e mondatot, de jelzi a szenvedő ember 
döbbenetet kiváltó erejét. Az egészséges ember vigasztaló szava 
fontos lehet, miközben az együtt szenvedésből fakadó szavak, 
gesztusok adhatnak tartást és erőt. Ez az együttérző hétnapos 
némaság komoly útravaló mindenkinek, akinek beteggel, szen-
vedő emberrel van dolga. Rávilágít a szavak gyengeségére és a 
csend erejére. A barátokat elnémítja Jób szenvedése. A csendes 
kitartás, az ottlét jelent együttérzést, s adhat enyhülést a sebeket 
hordozó embernek.

Isten látása a csend forrása

Jób könyve egyúttal perlekedés is az Istennel és a barátokkal. Ez 
a szócsata csak Isten látásában csendesedik el. S valamiképpen 
ez a mi életünkben is így van. „Ekkor az Úr felelt Jóbnak a vihar-
ból, és így szólt” ( Jób 38,1). Majd következik egy hosszú oktatás 
Isten részéről, s utána Jób válasza: „Azelőtt csak hírből hallottam 
felőled, most azonban a saját szememmel láttalak. Ezért vissza-
vonok mindent és megbánok, porban és hamuban.” (Jób 42,5-6) 
Megjelenik a por és hamu, amelyek a teremtményi lét végső va-
lóságai, s mutatják a tátongó szakadékot Isten és az ember kö-
zött. Ám az, hogy a szakadék túlsó részén is törődnek velünk 
és gondunkat viselik, elcsendesítheti az embert, mert Isten nem-
csak szenvedéssel, hanem sok jóval is elhalmoz bennünket nap 
mint nap. Jézusban pedig nem páholyból szemlél bennünket, ha-
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nem magára veszi sorsunkat, s osztozik szenvedéseinkben. Meg-
hal értünk, hogy életünk örök legyen. S ahogyan a barátok elné-
mulnak a szenvedő Jób láttán, úgy mi is elnémulhatunk Krisztus 
keresztjére tekintve. 

A szenvedő ember elnémul 

A szenvedő Jób látványa némává teszi a barátokat, de a szenve-
dő is elnémul. Magába fordul, igyekszik kikapcsolni a világot, s 
belül odaadni magát Istennek. A Biblia legszebb példája erre a 
szenvedő szolga Izajás negyedik énekében. Ő maga is elnémul, 
elcsendesedik, de el is némít. 

„És alig volt emberi ábrázata, úgy fog majd sok nemzet ámul-
ni rajta, és királyok némulnak el színe előtt.” (Iz 52,15) „Mint a 
juh, amelyet leölni visznek, vagy amint a bárány elnémul nyírója 
előtt, ő sem nyitotta ki a száját.” (Iz 53,7)

Ebből a magatartásból sarjadzik Jézus csöndje, némasága, 
amikor már nem ad feleletet a Passió során, s ez igen meglepi 
a helytartót (Mt 27, 14). János evangéliuma érzékelteti a legjob-
ban, hogy Jézusnak e némasága és csendje az Atyával való utolsó 
imádságából fakad. „Megismertettem velük nevedet, és ezután 
is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel szeretsz, bennük le-
gyen, s én is bennük legyek.” (Jn 17,26) A jól elvégzett munka 
örömét állapítja meg ez az imádság, s adja meg Jézusnak a ren-
díthetetlen nyugalmat. Ez a belső csend elnyomja a külső zajt, a 
felelősségre vonó kérdéseket. Az Atyával való együttlét és sze-
retet teszi magabiztossá ezt a csendet és némaságot, benne Isten 
teremtés előtti nyugalma tükröződik, s a teremtés végén a jól el-
végzett munka öröme. „És látta Isten, hogy mindez nagyon jó.” 
(Ter 1,31)És megpihent és visszavonult abba a csendbe, nyuga-
lomba, ahová mi is törekszünk. „Mert nyugtalan a mi szívünk, 
amíg Benned meg nem nyugszik.” (Szent Ágoston)



Görföl Tibor

A szavak és a hallgatás

A beszéd határai és a csend végtelen terei

Mérhetetlen bölcsesség rejlik 
abban a megállapításban, mely szerint a szó és a csend, a be-
széd és a hallgatás nem egymást kizáró valóságok, nem ellenté-
tei egymásnak, hanem összefüggő és szétválaszthatatlan egészet 
alkotnak, bár olyan különlegeset és titokzatosat, hogy egységük 
megnevezésére jellemző módon már nincs is szavunk: egyetlen 
szóval nem tudjuk elmondani, mi az az egész, amely egyaránt 
magában foglalja a beszédet és a hallgatást, a szót és a csendet.1 A 
kettő mégis elválaszthatatlan egymástól, hallgatni ugyanis csak 
az tud, aki beszélni is tud, és az értelmes beszédre is csak az ké-
pes, aki képes a hallgatásra. A beszédet megakasztó, feltartózta-
tó vagy szüneteltető csend eleve az élet jele: lélegzetvétel nélkül 
nem lehet beszélni, és ha más nem, legalább az élethez szüksé-
ges lélegzet némasága világosan tanúskodik a szavak csendjének 
nélkülözhetetlenségéről.

Természetesen azonban nem csupán erről van szó. A szavak 
és a hallgatás elválaszthatatlansága akkor is egyértelműen meg-
mutatkozik, ha ellentéteiket vesszük szemügyre. Szintén Roma-
no Guardini, a nagy beszédsorozatok és a nagy elnémulások saj-
nos lassan elfeledett mestere figyelmeztet arra, hogy a hallgatást 
nélkülöző beszéd éppúgy eltorzul, mint a szóra már nem nyitott, 
a már nem a megnyilatkozásra irányuló hallgatás. Az előbbit fe-
csegésnek nevezzük, az utóbbit süket csendnek hívhatnánk. Ha-
sonlóra nem is hívhatta fel a figyelmet más a kortársak közül, 
mint Max Picard, aki szintén nagy erővel hangsúlyozta, hogy a 
csend belső alkotóeleme és alapja a szavaknak, amelyek hallga-

1 Guardini, Romano: Ethik. Vorlesungen an der Universität München, 2. kötet. 
Grünewald–Schöningh, Mainz–Paderborn, 1993, 747–748.
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tás híján végzetesen tévútra futnak.2 Azóta pedig csak fokozódó 
mértékben tudatosult, hogy a beszéd és a hallgatás nem alter-
natívát jelent egymáshoz képest, hanem párhuzamosan futó di-
namikával próbálják eljuttatni az embert egy olyan átfogó ma-
gatartáshoz, amelynek megnevezése, mint már szó volt róla, 
nehézségekbe ütközik, vagyis tévesen járnánk el, ha a hallgatás-
nak csak „a nyelvi szempontból szuicid aspektusát”3 helyeznénk 
előtérbe.

Az ellentétek azonban másként is megnevezhetők lennének, 
és könnyen lehet, hogy a másféleképpen megállapított perem-
jelenségek a Guardini óta eltelt fél évszázad tükrében meggyő-
zőbbnek tűnnek, mint a fecsegés és a süket csend. A keresztény 
teológia legkésőbb Johann Baptist Metz óta komolyan veszi a 
kiáltás jelenségét és az elnémítottság nyomorúságát. Az a kez-
deményezés, amelyet új politikai teológia néven ismerünk, a be-
széd és a hallgatás e két peremjelenségét igyekszik szóvá tenni. 
Egyrészt azt a kiáltást próbálja meghallani, amely a szenvedés 
semmiféle könnyelmű válasznak teret nem engedő makacs kér-
désével szembesülve tör fel,4 másrészt a történelem elnémítottja-
inak kényszerű hallgatását akarja hallhatóvá tenni; azt a csendet, 
amely a legkevésbé sem tekinthető tompa érzéketlenségnek.5 A 
kiáltás és az elnémítottság egyaránt nagyobb figyelmet érdemel-
ne, mint amekkorában a metzi programon kívül részesül, bár e 
téren a keresztény gondolkodás mintha még a legkedvezőbb le-
hetőségeket is aggály nélkül elszalasztaná: elég csak arra gon-
dolnunk, hogy bő tíz évvel ezelőtt a frankurti jezsuita főiskolán 
tartott előadásában Jürgen Habermas nem riadt vissza attól a ki-
jelentéstől, miszerint „a gyakorlati ész elhibázza rendeltetését, 
ha nincs ereje többé felébreszteni és megtartani annak tudatát a 
profán szellemekben […], ami az égbe kiált”,6 és noha nehezen 
megbocsátható hibát követtek el azok, akik egy csapásra az új 
évszázad egyházatyájaként kezdték ünnepelni Habermast, még-
iscsak kár, hogy a kiáltás határmagatartását magába az emberi 
értelembe integrálni kívánó felvetése különösebb visszhang nél-
kül maradt.

A szavak és a hallgatás, a beszéd és a csend összetartozásá-
hoz mindenesetre közelebb juthatunk, ha segítségül hívunk egy 
másik emberi képességet, a látást, amelynek belső mozgása kü-
lönleges végpont felé tart. Josef Piepernek a látás és a boldogság 
kapcsolatáról szóló felejthetetlen könyvében mottóként és vég-

2 Picard, Max: A csend birodalma, Kairosz, Budapest, 2005.
3 Haas, Alois M.: Schweigen, in uő: Mystische Denkbilder, Johannes Verlag 

Einsiedeln, Freiburg i. Br., 2014, 346–397., 350.
4 Metz, Johann Baptist (szerk.): Landschaft aus Schreien. Zur Dramatik der 

Theodizeefrage, Grünewald, Mainz, 1995.
5 Metz, Johann Baptist: Memoria passionis. Veszélyes emlékezet a pluralista társada-

lomban, Vigilia, Budapest, 2008.
6 Habermas, Jürgen: Ein Bewußtsein von dem, was fehlt, in Michael Reder – 

Josef Schmidt (szerk.): „Ein Bewußtsein von dem, was fehlt”. Eine Diskussion mit 
Jürgen Habermas, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 2008, 26–36.
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szóként egyaránt az a megállapítás olvasható, mely szerint a lá-
tás a megvakulás felé tör, mert „a földi szemlélés mindig hiányos 
szemlélés; nyugalma közepette is nyugtalanság uralkodik ben-
ne, mégpedig azért, mert abban a pillanatban, amikor a szemlé-
lődés megvalósul, az ember megtapasztalja tárgyának hallatlan 
végtelenségét és saját határát. A földi szemlélődés természetéhez 
tartozik, hogy olyan fényt lát meg, amelynek mélységesen mély 
ragyogása egyszerre idéz elő boldogságot és megvakulást. »A 
szemlélődés nem nyugszik, míg meg nem találja azt a tárgyat, 
amely megvakítja.«”7 Lehetséges-e, hogy ugyanilyen helyzetben 
van az emberi beszéd: nem nyugszik, míg rá nem lel arra a tárgy-
ra, amely elnémítja? De úgy, hogy a csend, amelybe torkoll, nem 
hiány, hanem túláradó bőség, amely némaságában is megőrzi 
szószerűségét, ahogyan a boldogságban ellobbanó látás is a ke-
resett-kutatott tárgyat meglátó ember vaksága? 

A kérdés teológiai szempontból úgy is megfogalmazható, 
hogy keresztény részről vajon mi helyezhető szembe a hallgatás 
látszólag kizárólagos és egyeduralkodó vallási igényével; azzal 
a csend és a hallgatás roppant vonzerejének engedő vallási ma-
gatartással, amely mintha áthatná az emberiség nagy vallásait, 
különösen az ázsiaiakat. Úgy tűnik ugyanis, hogy a nagy vallási 
hagyományok lenyűgözve állnak a csend előtt, és előbb-utóbb 
eljutnak arra a pontra, ahol a szavaktól megcsömörlötten áten-
gedik magukat a minden beszédet kioltó elnémulásnak. És nem 
érthető-e ez az igény? Nem egészen természetes viselkedése-e 
annak az embernek, aki olyan végső egységre vágyik az – akár-
hogyan felfogott – abszolútummal, amelyben saját határai bol-
dogítóan lebomlanak, és eltűnésük az emberi szavakat is visz-
szavonhatatlanul magával rántja? Csakhogy a kereszténység 
mintha éppen ezt nem engedhetné meg magának, és mintha ép-
pen ennek az elemi emberi igénynek a kielégítésével nem tudna 
szolgálni, mert olyan szavakhoz (a kinyilatkoztatást közvetítő 
szavakhoz) és történelmi tényekhez (mindenekelőtt a Názáreti 
Jézushoz) van láncolva, amelyektől soha nem szabadulhat. Nem 
hamis pátosz szólal meg abban a kijelentésben, mely szerint „a 
mindvégig megmaradó pozitivitás” (a tények és a konkrétumok 
soha el nem tűnő tárgyilagossága) „magányossá teszi a keresz-
tény embert az egész emberiségen belül”. És hogy is ne merülne 
fel akkor a kérdés, hogy „miként tudja ez a tényekhez és konk-
rétumokhoz láncolt vallás kielégíteni a szívnek a Névtelenre irá-
nyuló vágyát”?8 Más szóval, hogyan fér meg a szavak és a tör-
ténelem konkrét valóságát nemcsak megőrző, de a feltámadás 
eszméje révén egyenesen örök sorsra rendelő kereszténység az-
zal az alapvető emberi és vallási törekvéssel, amely a szavak és 
a konkrétumok végességéből a némaság és az abszolút tágasság 
határtalanságába próbál átlendülni? Úgy tűnik, a kereszténység-
7 Pieper, Josef: Glück und Kontemplation, Kösel, München, 1957, 112–113.
8 Balthasar, Hans Urs von: Wort und Schweigen, in uő: Verbum Caro. Skizzen 

zur Theologie I. Johannes Verlag, Einsiedeln, 1960, 135–155., 137.
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ben megvan az a csend, amely minden emberi igényt elnyugtat 
– de közben a szó és a beszéd hangját sem nélkülözi.

Ennek megközelítéséhez első lépésben érdemes felidézni, ho-
gyan függ össze a csend és a beszéd a Názáreti Jézus alakjánál. 
Ő, aki keresztény meggyőződés szerint maga a megnyilatkozás, 
az „Isten hallgatásából származó Ige”,9 Isten kifejezője és meg-
magyarázója, látszólag már eleve azzal is a beszéd hiányát vá-
lasztja, hogy a korabeli világ nem túl nagy tekintéllyel rendel-
kező szegletében jön világra, ahol ráadásul évtizedeken át nem 
is hallatja úgy a szavát, hogy bárkinek feltűnt volna. Nyilvános 
tevékenységének időszaka is tele van azonban olyan események-
kel, amelyekben megvonja magát a keresők elől, leint másokat, 
nem olyan választ ad kérdésekre, amilyet várnának tőle, és éj-
szakákat tölt éber némaságban. Azok az események és döntések, 
amelyekkel visszavonul az emberi igények elől, annak jelei, hogy 
a végső óráig megfoghatatlan és megragadhatatlan. Már csecse-
mőként eltűnik azok elől, akik az elsőszülöttek életére törnek, 
majd első nyilvános beszéde után is eltűnik azok szorításából, 
akik le akarják taszítani a hegyről. Kivételes pillanatokban meg-
érinteni ugyan lehet, megragadva fogva tartani azonban sosem. 
Egész földi élete a szótlanságból a szavakon át újfajta némaságba 
tartó folyamatként tárul a szemünk elé. A megtestesülés, ez az 
„Isten csendjében” végbemenő első „kiáltó misztérium”,10 a ná-
záreti csend után a szóbeli igehirdetés éveibe lép át, de még ek-
kor is szinte gondtalanul engedi át a csendnek a szavakat: Jézus 
nem foglalkozott beszédeinek lejegyzésével és lejegyeztetésével, 
s ezért elhangzó szavainak alighanem csupán a töredéke jutott 
el hozzánk (nagyjából egy szűk napnyi, felfoghatatlanul csekély 
mennyiségű beszédanyag). Ráadásul egész igehirdetése egyet-
len hatalmas előkészület a végső elnémulásra, a passió és a halál 
egyre kevesebb szóval kísért eseményeire (Órigenészt már az is 
elbizonytalanította, hogy az ellene felhozott vádakra és szemre-
hányásokra Jézus hallgatással válaszolt11), amelyek (a legrégeb-
bi hagyomány szerint) végső kiáltásával bele is vesznek a teljes 
némaságba. A nagyszombat csendje sosem lesz kiiktatható sem 
a keresztény közösség tapasztalati világából, sem az egyéni ke-
resztény életből. 

De még Jézus földi élete során kimondott szavai is valami-
féle alig kivehető, szótlan távolságra utaltak. Tanítványainak 
szűk körében az a különös tapasztalat valósult meg, hogy a Jé-
zussal kialakuló közelséggel és szavainak befogadásával egye-
nes arányban növekszik Jézus alakjának távolsága és szavainak 
érthetetlensége.12 Minél hosszabb időt töltöttek vele, minél több 

 9 Antiochiai Szent Ignác: Levél a magnésziaiakhoz VIII,2., in Perendy László 
(szerk.): Apostoli atyák. Szent István Társulat, Budapest, 20183, 187.

10 Antiochiai Szent Ignác: Levél az efezusiakhoz XIX,1., in Apostoli atyák, i. m. 183.
11 Órigenész: Kelszosz ellen. Előszó, Kairosz, Budapest, 2008.
12 Balthasar, Hans Urs von: Die Abwesenheiten Jesu, in uő: Neue Klarstellungen. 

Johannes Verlag, Einsiedeln, 1995, 23–36.
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esemény kapcsán figyelhették meg a magatartását és hallhatták 
szavait, minél világosabban megrajzolódtak előttük alakjának 
körvonalai és üzenetének kontúrjai, annál nyilvánvalóbb lett 
számukra, hogy mérhetetlen távolság választja el őket egymás-
tól, mert Jézus egészen más, páratlanul egyedülálló és senkihez 
sem hasonlítható. A közelség tapasztalata a tanítványoknál a 
távolság felismerését hozta magával: akárhogyan is próbálták 
meghatározni mesterük lényegét, idővel kiderült, hogy önma-
gán kívül semmilyen más kategóriába nem illeszthető. A távol-
ságnak ez a fokozatos felismerése végül teljes rémületbe torkollt: 
amikor igazán kiderült, hogy kicsoda Jézus (a szenvedéstörténet 
folyamán), amikor igazán belebocsátkozik abba az eseménybe (a 
saját „órájába”), amelyhez kezdettől fogva mindent viszonyított, 
akkor a tanítványok hanyatt-homlok menekülni kezdenek, mert 
nem akarnak ott lenni, ahol kinyilvánul Jézus lényege. A feltá-
madásnak aztán nincs tanúja, nincs, aki szavakkal elbeszélhetné, 
és az utolsó üzenetek után a Feltámadott hangját már csak Pál 
fogja hallani.

Az újfajta némaság, amelybe a Feltámadott visszahúzódik, 
azért újfajta a kezdeti názáreti csendhez képest, mert annak az 
egyetlen szónak a kifejtése alkotja a lényegét, amely azonos ma-
gával a Megtestesülttel. Az Újszövetség és a kibontakozó keresz-
ténység Szentléleknek nevezi azt, aki a Megtestesült, Megfeszített 
és Feltámadott egyetlen szavának megjelenítésére és kifejtésére 
van hivatva a történelemben. Ez pedig azt jelenti, hogy az Isten 
csendjébe visszatérő Szó és Ige továbbra is jelen van a történelem 
menetében, de már új módon. Különleges jelentősége van ennek 
a módosult jelenlétnek, legalább három szempontból.

Először is azért, mert végérvényesen igazolja azt az igazsá-
got, hogy a teremtett világ nyelve látszólagos némaságában is 
nyelvet ad Istennek, és olyan beszédlehetőséget bocsát rendel-
kezésére, amelyet nem kell felülírnia és megtörnie ahhoz, hogy 
használni tudja. Nemcsak egyszerűen arról van szó, amit a világ 
jelenségeiben Istenről beszélő, Istent hirdető valóságokat felfede-
ző gondolkodók hangsúlyoztak Órigenésztől kezdve a nagy fe-
rences szellemeken át egészen a természetes teológia kortárs vé-
delmezőiig (a legékesszólóbb szócsövük alighanem Bonaventura 
volt),13 hanem arról, hogy a teremtett valóság struktúrája eleve 
használható és pontos nyelvet ad a világban megszólaló Isten 
elé. Jézusnak módjában áll, hogy „az emberi tapasztalatban je-
lentkező dolgokra utaljon, amelyek már eleve túllépnek a puszta 
tények szintjén […]; e téren nem csupán ábécé áll rendelkezésé-
re, hanem megformált nyelv, amelyre támaszkodni tud az általa 
szándékolt magasabb rendű transzcendencia kifejezéséhez”.14 Is-

13 Bonaventura: A lélek zarándokútja Istenbe, in Szent Bonaventura misztikus 
művei. Szent István Társulat, Budapest, 1991 (I,15: a teremtést nem értő süket, 
vak és néma elítélése).

14 Balthasar, Hans Urs von: Theologik. II. kötet: Wahrheit Gottes, Johannes Verlag, 
Einsiedeln, 1985, 72.



 a szavak és a hallgatás 19

ten tehát nem pusztán „idegenbe” érkezik, amikor a világba jön 
(ahogyan Karl Barth szerette hangsúlyozni), hanem „olyan or-
szágba, amelynek ismeri a nyelvét: nemcsak a Galileában beszélt 
arámit, amelyet gyermekként megtanul Názáretben, hanem, 
mélyebb szinten, magának a teremtményi létnek a nyelvét. A 
teremtmény logikája nem idegen Isten logikájától; tájszóláshoz 
hasonlíthatnánk, amelynek tiszta formáját maga Isten beszéli.”15 
Az az egyetlen Szó, aki maga a Megtestesült, ezzel a nyelvvel 
élhet tehát, és Feltámadottként birtokolt némasága ugyanebbe a 
teremtett nyelviségbe ágyazódhat bele.

Ugyanaz a Hans Urs von Balthasar azonban, aki ekkora bizal-
mat tanúsít a teremtményi lét struktúráival egyenértékű nyelv 
iránt, azt is pontosan tudja, hogy bár Jézus Isten nagy kifejtő-
je, nagy magyarázója (a János-prológus kifejezésével: Isten nagy 
egzegétája), istenmagyarázata sosem fogadható be kimerítően 
és átfogóan, mégpedig azért, mert nem kizárólag szavak for-
májában valósul meg. A világban élő Megtestesült magyaráza-
ta egyetlen nagy egész, amelyet szavai ugyan pontosan fejeznek 
ki, de csak tetteinek fényében érthetők igazán. Az emberi kiszá-
míthatóságtól és átláthatóságtól olyannyira független cselekvé-
sének mozgatórugói és árnyalatai teljesen kimeríthetetlenek (ki 
merné kijelenteni például, hogy pontosan tudja, mi történt Jézus 
keresztjében), ezért „az isteni magyarázat szaván belül mindig 
megmarad a kifürkészhetetlen hallgatás tere”. Nem azért, mert 
az egzegéta visszatartaná a magyarázatot, „hanem az Isten és a 
teremtmény közötti felmérhetetlen távolság következtében”.16 
Ezért is van szükség arra, hogy magyarázója legyen a magya-
rázónak, aki az idők végezetéig folyamatosan egyre mélyebbre 
vezeti az embereket annak az igazságnak a megértésében, ame-
lyet az egyetlen Szó mondott ki. Jézus Krisztusban mindent és 
teljesen kimondott Isten, amit el akart mondani a világnak, de 
amit mondott, „az csak akkor érthető meg valamiképpen, ha 
Isten megadja nekünk Lelkét, hogy Isten belső érzülete alap-
ján tudjunk gondolkodni és cselekedni. Ezért ígéri meg Jézus a 
Lelket, aki nem más, nem új szót fog kimondani, hanem a vi-
lág végezetéig egyre mélyrehatóbban »megmagyarázza« a Fiút, 
aki »megmagyarázta« az Atyát. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy 
megmagyarázza nekünk Isten magyarázatát, amely maga Krisz-
tus.”17 A nagy keresztény gondolkodók természetesen mindig 
tudták, hogy a csend és a hallgatás végtelen terei kísérik az ön-
magát megmagyarázó Isten minden egyes szavát; ezért állíthatta 
például Max Picard is, hogy Isten szeretetének jele, hogy minden 
egyes isteni misztérium, minden egyes isteni cselekedet a hallga-
tás tartományát teríti ki maga elé, amely az embertől is csendet 
vár el annak érdekében, hogy meg tudja közelíteni.

15 Uo. 78.
16 Uo. 252.
17 Balthasar, Hans Urs von: Die Heilige Schrift, in uő: Die Antwort des Glaubens. 

Johannes Verlag Einsiedeln, Freiburg, 2005, 55–77., 61.
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A harmadik következmény, amely a Feltámadott egyetlen 
szavának újszerű történelmi jelenlétéből adódik, abban jelölhető 
meg, hogy az isteni csend végtelen tereinek, amelyek nem vá-
laszthatók el a kinyilatkoztatás szavától és szavaitól, fáradhatat-
lan keresésre és kutatásra kell indítaniuk a hívő szellemet. Az 
isteni hallgatás határtalan tartományainak éppúgy vonzaniuk 
kell, ahogy a folyón utazókat is vonzani kezdheti az óceán. Is-
ten megértése a dolog lényegéből következően soha nem érthet 
véget, és magának Isten önmagáról adott magyarázatának struk-
túráját árulja el, aki enged annak a teológiai fáradságnak, amely 
rendszeresen fel-felbukkant a kereszténység formájában, akár 
csak abban a formában, hogy egyesek úgy vélték, kézikönyveik 
immár minden említésre méltót elmondtak Istenről. Az a hit tar-
talmaival szemben tanúsított „ijesztő mértékű közöny”,18 amely 
oly sokszor megfigyelhető a hívő emberek körében, kétségessé 
teszi, hogy hitük valóban az önmagát megmagyarázni kívánó Is-
ten cselekvéséhez igazodik-e.

Ezen a ponton kellene szóba kerülnie a keresztény hallgatás 
és a keresztény csend teológiatörténetének, elvégre a csend te-
ológiája és spiritualitása, amely az egyház nagy korszakaiban 
nem tudott elszakadni egymástól, az esetek nagy részében az is-
teni beszéd és az isteni némaság egészének megközelítését szol-
gálta. Tudomásom szerint érdemben senki nem dolgozta még ki 
a keresztény csend teológiatörténetét (aki mégis kísérletet tett rá, 
az egyháztörténész Diarmaid MacCulloch,19 annyi ízléstelensé-
get engedett meg magának, főként a keresztény szexualitás tor-
zulásait és visszásságait kísérő hallgatással kapcsolatban, hogy 
jócskán elmaradt kitűzött céljának teljesítésétől), bár alkotóele-
mei nagyrészt rendelkezésünkre állnak. Alig van a keresztény 
csendről nyújtott olyan áttekintés, amely a jézusi csendek után 
ne nyomban Antiochiai Ignác reflexióira térne át, aki olyan mély-
ségben és tágasságban gondolta át és juttatta érvényre a hallga-
tás, főként az isteni hallgatás jelenségét, hogy – megbízhatónak 
tűnő ítélet szerint – később már senki nem tudott a nyomába ér-
ni.20 Ha igaz, hogy a hallgató egyházi vezetőt, a csendben lévő 
püspököt azért magasztalja Ignác, mert az eredendően csend jel-
lemezte Isten utánzóját látja benne, akkor az antiochiai püspök-
nek máig feldolgozásra váró üzenete van az isteni hallgatásról és 
az abból megszülető Igéről.21 De nem sokkal később Órigenész 
már azt fejtegeti, hogyan némulnak el a szavak fokozatosan az 
egyetlen Szóban, ami azt is érthetővé teszi, miért nem beszélnek 

18 Schmemann, Alexander: Az eucharisztia, Szent Atanáz Görögkatolikus 
Főiskola, Nyíregyháza, 2017, 233.

19 MacCulloch, Diarmaid: Silence. A Christian History, Penguin Books, New 
York, 2013.

20 Balthasar, Hans Urs von: Wort und Schweigen, in uő: Verbum Caro. Skizzen 
zur Theologie I., i. m. 139.

21 Chadwick, Henry: The Silence of Bishops in Ignatius, Harvard Theological 
Review 43 (1950), 169–172.
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sokat a szentek.22 A szerzetesség megszületésével azután termé-
szetesen felgyorsulnak az események, Keleten az Isten fenségét 
hallgatással tisztelendőnek tartó (a hallgatás jelentőségét főként 
az eunomiánusokkal szemben kidomborító) Nüsszai Szent Ger-
gelytől a Kelet és a Nyugat között közvetítve a „helyes hallga-
tást” (competens silentium) kereső Cassianuson és a két világ kö-
zött szintén hidat képező Dionüsziosz Areopagitészen át nem 
nehéz eljutni Szent Benedek taciturnitasához, a fény és a sötétség 
nagy ellentétpárja mellett a beszéd és a hallgatás nagy ellentét-
párját is jelentős szereppel felruházó Nagy Szent Gergelyhez,23 
a belső és a külső csend összefüggéseit és különbségeit elemez-
ni kezdő ciszterciekig, főként Ignyi Guerricusig, de ugyanúgy a 
szentviktoriakig is, főként Richárdig, aki szerint az Ige saját szü-
letésének csendes isteni misztériumából szólal meg öröktől fog-
va,24 és magától értetődően az első karthauziakig, akiknek idővel 
formát nyerő szabályzata már az első sorában a csend értékét 
dicséri.25 

A csúcspontra azonban a 14. századig várni kell, egészen 
Eckhart mesterig, akinél a csend egyenesen teológiai, kozmológi-
ai és aszketikus dimenziókat egyesítő egésszé tágul ki. Mindegy, 
hogy valaki ki akarja-e „menteni” Eckhartot a „misztikus áram-
latból”, azaz nem tartja a keresztény misztikatörténet részének,26 
vagy éppen az egyik legkiemelkedőbb misztikust látja benne, 
nem tagadhatja, hogy a csend és a hallgatás kitüntetett szerepet 
játszik a szövegeiben, főként népnyelvi beszédeiben, amelyek-
ben – nagyrészt Dionüsziosz nyomán – a csendet jelöli meg az 
Istennek megfelelő egyetlen cselekvésformának, mert csak „a 
valamennyi beszédformáról való lemondás” biztosíthatja az 
„Istenhez való intellektuális felemelkedés” lehetőségét.27 Hiába 
igaz azonban, hogy az Isten csendjében megszülető Ige Eckhart 
szerint csak a kozmosz csendjében (karácsony éjszakáján) tud el-
érkezni a világba, amiből a „hallgatásaszkézis” egészen konkrét 
formája is következik, mert a „bölcsesség” befogadását kívánó 
léleknek is hallgatnia és „minden dolog számára csendben len-

22 Órigenész: Kommentár János evangéliumához V,4–6., Kairosz, Budapest, 2017.
23 Zinn, Grover A.: Sound, Silence and Word in The Spirituality of Gregory the 

Great, in Jacques Fontaine et al. (szerk.): Grégoire le Grand. Edition du CNRS, 
Paris, 1986, 367–375.

24 Guerricusról és Richárdról lásd McGinn, Bernard: The Presence of God. A 
History of Western Mysticism. II. kötet: The Growth of Mysticism, Crossroad, 
New York, 1994, 275–323. és 395–418.

25 Lásd erről Görföl Tibor: „A magány és a csendes visszavonulás értéke.” A 
karthauzi rend és a karthauzi spiritualitás, in uő: A kritika hangja és a valóság 
szeretete, Gondolat, Budapest, 2018, 146–161.

26 Flasch, Kurt: Meister Eckhart – Versuch, ihn aus dem mystischen Strom zu 
retten, in Peter Koslowski (szerk.): Gnosis und Mystik in der Geschichte der 
Philosophie. Artemis, Zürich, 1988, 94–110.

27 Largier, Niklaus: Kommentár az 5B beszédhez, in Meister Eckhart: Werke. 
I. kötet. Herausgegeben und kommentiert von Niklaus Largier, Deutscher 
Klassiker Verlag, Frankfurt a. M., 2008, 805.
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nie kell”,28 a csend Eckhartnál mégsem a negativitás és a hiány 
közege, hanem a lehető legpozitívabb eseménynek kell köze-
get biztosítania: Isten megszületésének, annak az eseménynek, 
amelynek során egyesül egymással a lélek alapja és Isten alapja, 
s a lélek visszatér a Szentháromság alapjába. Eckhartnál is egyér-
telmű tehát, hogy amint a keresztény gondolkodás történetében 
a negatív teológia mindig valamilyen túláradó pozitivitás szol-
gálatában áll, úgy a csend – elméleti és gyakorlati – aszkézise is 
egyetlen hatalmas megszólaló hang érdekeit igyekszik érvényre 
juttatni.

Innen (jelentős állomásokon, például Keresztes Szent Jáno-
son keresztül) már egyenes út vezet a csendet és a hallgatást re-
habilitálni próbáló újabb teológiai és spirituális kísérletekig. Az 
erőfeszítések zavarba ejtően sokfélék, de vannak egységesítő vo-
násaik. Mindössze három tényezőre szeretném felhívni a figyel-
met. Először is arra, hogy korunk nagy spirituális szerzői a belső 
átalakulás szférájaként fogják fel a csendet, azaz olyan magatar-
tásnak tekintik, amely pozitív végkifejlet felé mutat. Miért ápol-
juk a belső csendet? Az erre a kérdésre adott leggyakoribb vá-
lasz szerint az átalakulás lehetőségének biztosítása érdekében.29 
Hogy a kereszténység belső lényege elválaszthatatlan az ember 
átalakulásának feladatától, az kevésbé játszik fontos szerepet a 
keresztény tudatban, mint amennyire kívánatos lenne, de a leg-
kézenfekvőbb jézusi csend, az eucharisztia némasága minden-
nél világosabban utal ennek a nagy átalakulásnak az elodázha-
tatlanságára.30 A második érdekes tényező, hogy a csend vallási 
magatartásformája összefüggésbe kerül az Isten iránti szeretet 
hevességével és a keresett-kutatott Isten rejtettségével. Francis 
Clooney, aki teljesen rendhagyó és egyedülálló kísérlet kereté-
ben a szeretett, de távollévőként megtapasztalt Istenről rajzolt 
keresztény és hindu képet hasonlítja össze egymással (az Énekek 
Éneke és a hindu Tiruvájmoli alapján), arra jut, hogy a nagyfokú 
szeretettel ugyan együtt jár a csend, de „nem azért, mert a szere-
tett kedves teljességgel ismeretlen vagy lényegileg megnevezhe-
tetlen volna, hanem azért, mert a rejtőzködő kedves nem csupán 
a szeretet azon szabályai szerint játszik, amelyeket már isme-
rünk. A szeretett kedves, Jézus, olyan kertekben és ösvényeken 
is rejtőzhet, ahol még nem ismerjük ki magunkat. […] Ha a sze-
retett kedves elrejtőzik, de tengernyi nyomot hagy maga után, 
akkor a szeretet csak annál élesebb és fájdalmasabb, izzóbb és 
keservesebb – és ékesszóló a csendjeiben.”31 És végül az eckharti 

28 Haas, i. m. 388.
29 Keating, Thomas: Why cultivate interior silence?, in uő: Reflections on the 

Unknowable, Lantern Books, New York, 2014, 134–135.
30 Lásd erről Görföl Tibor: A nagy átalakulás. Az eucharisztia és a teremtményei 

határait szerető Isten, Communio. Nemzetközi Katolikus Folyóirat 26 (2018), 43–
55.

31 Clooney, Francis X.: His Hiding Place is Darkness. A Hindu-Catholic Theopoetics 
of Divine Absence, Stanford University Press, Stanford, 2014, 125.



mintához nagyon hasonló megállapításokkal találkozunk azok-
nál a mai szerzőknél, akik azért akarják a legvégső pontig eljut-
tatni a csendet (és egyébként a csenddel szoros összefüggésben 
látott szegénységet), hogy a negativitás és a hiány mérhetetlen 
pozitivitásnak nyithasson teret; olyannak, amely a negatív előz-
mények nélkül elzárt maradna. A csendnek és a szegénységnek, 
amely szinte „rokon értelmű a valósággal”, el kell jutnia a leg-
végső határáig, köti a lelkünkre például Laurence Freeman; arra 
a pontra, ahol megérintjük a végső határt („ez pedig maga a ke-
reszt”), ahol a határ „meglepő módon visszahúzódik”, és „egész 
létünk csodálatos módon kitágul” („ez pedig a feltámadás”). És 
akkor a világot „elhagyó” csendnek, a fuga mundinak is más lesz 
az értelme (bár nyugodtan mondhatnánk silentium mundit is): 
„Valójában nem az menekül el a világtól, aki elutasítja vagy ke-
reket old belőle, hanem az, aki előretör az idő és a tér új dimen-
ziójába, amely lehetővé teszi, hogy [mindenki] Krisztus pillana-
tában tartózkodjon, felfedezve, hogy a szeretetnek ez a pillanata 
magában foglalja az időt, az egész időt.”32

A látszólag negatív csendtől a mérhetetlen pozitivitáshoz el-
jutó folyamat annak a jele, hogy igaza volt Romano Guardininek, 
és a csend valóban egységet alkot a szóval, főként Istenben. Bár-
honnan indulnak is el a keresztény csend útjai, mindig a Szó-
hoz kell megérkezniük, és közben annak konkrét szavairól sem 
feledkezhetnek meg, amelyek soha el nem múlnak. „Verba mea 
non transibunt: még akkor sem, amikor az ég és a föld a világ-
égés martaléka lesz. A föld alásüllyed, az ég feltekerődik, a ten-
ger elpárolog, de a Sas ott szárnyal a magasban, csőrében tartva 
az evangelium aeternum tekercsét.”33

32 Freeman, Laurence: Light within. Medidation as pure prayer. Darton, Longman 
and Todd, London, 20029, 74., 75. és 113.

33 Balthasar: Wort und Schweigen, i. m. 136.
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Máté-Tóth András

Hallgatás-árnyalatok

Szempontok a katolikus egyház 
nyilvánosságviszonyainak értékeléséhez

Az egyházzal – most itt a kato-
likussal – kapcsolatban a hallgatás általában vád. Hallgatott az 
egyház a holokauszt idején, hallgatott a kommunizmus idején és 
hallgat ma is a gazdasági és politikai bűnök láttán. A hallgatás 
azonban többirányú és többrétegű cselekmény, s minél árnyal-
tabban gondolkodunk a hallgatás-típusokról, annál finomabban 
és mélyrehatóbban tárul fel a hallgatás kultúrája, amin belül az 
említett vádakkal érdemben szóba lehet, sőt talán kell is állni. 
Három megkülönböztetés mentén tárgyalom a hallgatás temati-
káját. Először az egyház megszólalásait és hallgatásait mutatom 
be társadalomtudományi megközelítésben. Második lépésben 
a Bibliára és az egyház normatív tanításaira alapozva kísérlem 
meg föltárni a hallgatás teológiai mélyrétegeit és provokációit. 
Végül a hallgatás és a megnyilatkozás feltételeiről beszélek, a 
rutinokról, a fejlesztési szükségletekről és a lelkiségről. Önma-
gában a hallgatást cselekvésnek tekintem, amely bármely más 
cselekvéshez hasonlóan lehet építő és romboló, lehet érthető és 
érthetetlen, így és-ekkel összekötve, nehezen szétválaszthatóan.

Érdekes, hogy a magyar nyelv a hallgat, hallgatás szavait más-
honnan eredezteti, mint a nagy európai nyelvek. A latin silentium 
egyszerűen csöndet jelent, s ha a szenátusban vagy egy lakomán 
valaki szólásra emelkedett, akkor kért silentiumot. Idilli csöndet, 
némaságot sugall e latin kifejezés, amit Vergilius sora költőien 
fejez ki: „amica silentia lunae”.1 A latin gyökerű nyelvekben is ezt 
a jelentés találjuk, s a német Schweigen is ebbe az irányba mutat, 
mint az orosz молчание. A magyar névszó és ige azonban a hal-
lással van kapcsolatban, egyfajta figyelmet, befogadó alapállást 

1 A Hold barátságos csöndje – Aeneas 2, 255.
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jelent. A hallgatás a magyarban a hallgat gyakori származéksza-
va, ennek töve a hall ige, végződése pedig a -gat gyakorító ige-
képző, amely a cselekvés tartós voltára utal. A szó két jelentés 
érintkezési területén névátvitellel fejlődött ki, az egyik a szófoga-
dás (hallgat rá), a másik a nem beszél.2 Erre a nyelvi sajátosságra 
később még visszatérek, de előbb az egyház nem-teológiai fogal-
mát kell tisztázni, hogy ne váljék a fejtegetés partalanná.

Az egyházfogalmat a teológiai beszéd részben jogi, részben 
misztikus vonatkoztatási rendszerben használja. A mindenkor 
hatályos kánonok világosan leírják az egyház lényegét és műkö-
dését, lehetővé téve az intézményben való létet és gondolkodást. 
Ez a megközelítés határokat állít fel, illetékességeket alkot és har-
monizál egymással. A misztikus tárgyalásmód pedig az egyház-
zal kapcsolatos lelki-szellemi alapállást hangsúlyozza. Az egy-
ház Pál apostol metaforája szerint Krisztus teste, amit XII. Piusz 
pápa emelt normatív rangra 1943-ban a Mistici corporis kezdetű 
enciklikájával, egy olyan korban, amikor az egyház intézményes 
testét kívül-belül megroppantotta a II. világháború és a náci erő-
szak. A II. vatikáni zsinat Lumen gentium enciklikája tovább mé-
lyítette a titokzatos testre építhető egyháztant, megpróbálván 
egy modellbe fonni a szervezeti és a misztikus egyházdimenzió-
kat, még inkább összekapcsolni az egyháztant a krisztológiával. 
(Vö. LG 7, 8, 50 stb.)

A társadalomtudomány, a szociológia és a politológia az 
egyházat saját elméletei és módszerei alapján tárgyalja, a né-
met Max Webertől és Ernst Troeltschtől, illetve a francia Émile 
Durkheimtől kiindulva. A vallás és vallásosság intézményi di-
menzióit fogja össze a szociológia egyházképe, a 20. század 
elejének szekularizációs jelenségeire reflektálva és az állammal 
szembeállítva. Az egyház ebben a felfogásban állammintájú 
nagyintézmény, az üdvjavak forgalmazásának és a sajátos mora-
litásnak őrzésére és képviselésére. Az egyház olyan vallási intéz-
mény, amely beilleszkedik a társadalomba, és alapvetően koope-
rál az állammal. Az egyháztagság ebben a kezdeti felfogásban 
még nem sokat árult el az egyén magatartásáról és személyes 
hitéről, inkább egyfajta tradicionális magától értetődöttséget je-
lentett. A (vallás)szociológia európai alapítói elkülönítették az 
egyházat a szektától, amelynek lényege éppen az, hogy felnőtt 
döntés alapján verbuválja tagjait, akik arra szövetkeznek, hogy 
az isteni viszonyokat megvalósítsák a magán- és társadalmi éle-
tükben. Emiatt a szekták elkülönülnek a társadalmi szokásoktól.

A vallásszociológia későbbi rendszeralkotó képviselői álta-
lában a nyugat-európai, illetve észak-amerikai társadalmi vi-
szonyokra és kutatási adatokra alapozva fejlesztették ki a ma-
guk egyházszociológiáját, így még a kortárs elméletekben sem 
kapott megfelelő szerepet a vallás- és egyházellenes diktatúrák 

2 Zaicz Gábor (főszerk.): Etimológiai szótár. Magyar szavak és toldalékok eredete, 
Tinta Könyvek, Budapest 2006.
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társadalmi tapasztalata. Ebben ugyanis az egyház egyik legfon-
tosabb szociológiai ismérve, a beilleszkedettség egészen más ér-
telmű, s az egyház tagjai számára a saját vallásuk társadalmi vo-
natkozásainak jellege jobban hasonlít a szekta típusára, mint az 
egyházéra. Peter L. Berger klasszikus műve, a Zwang zur Häresie 
meggyőzően mutatta be a hagyományból a döntés felé tolódott 
vallásosságot.3 Ez az elmélettörténeti visszatekintés elsősorban 
azért fontos, hogy amikor egyházról beszélünk, akkor differen-
ciáltan taglalhassuk az egyház egészét, s azt a rendkívül sokféle 
intézményi rétegződést, amelynek rétegeit és elemeit az egész 
részeként kell értelmezni.

A hallgató egyházról töprengve tehát figyelemmel kell len-
nünk a hallgatás többértelműségére, s nem kevésbé az egyházfo-
galom rétegzettségére is, mindkettőt beleállítva a kortárs magyar 
társadalom tapasztalati és viszonyrendszerébe.4 Erre pedig a fe-
udális társadalomfelfogási logikák erősebben jellemzőek, mint 
Nyugat-Európára vagy még inkább, mint az USA-ra. A polgár-
ság hiányát még tovább erősítette a kommunista totális mobili-
záció, így a társadalom képe kétosztatú maradt, leegyszerűsítve 
a hatalom és a nép, amely megfelel az évszázadokkal korábbi 
földesúr és jobbágy, s az évtizedekkel korábbi pártelit és pro-
letárok felosztásnak. Részben ez is az oka annak, hogy az ilyen 
sorsú társadalmak a populizmusnak jobban termő melegágyai. 
Csak az utóbbi évtizedek hoztak korlátozott változásokat a val-
lási alapú civil társadalom kiépülése és megerősödése irányába, 
amelyhez a szélesebb körben honos társadalom- és egyházkép 
még csak alig zárkózott fel.

Mindezek figyelembevételével értékelhetjük a következő ku-
tatási adatokat, amelyek az egyház hallgatásával és megszólalá-
sával kapcsolatos elvárásokat mutatják.

Társadalmi elvárások: mire képes válaszolni az egyház?

Az 1997-ben kezdett, majd 2007-ben megismételt nemzetközi 
adatfelvétel eredményei ugyan régieknek számítanak, mégis ala-
pot adnak egy bizonyos következtetésre az egyházhoz fűződő ál-
talános elvárásokkal kapcsolatban. A kutatást Paul M. Zulehner, 
Niko Toš és Tomka Miklós kezdeményezték 1996-ban, majd 10 
évre rá az általam vezetett REVACERN nevű EU-s pályázat ke-
retében megismételhettük. Az Aufbruch (kitörés) nevű kutatás a 
térség máig legnagyobb vallásszociológiai vállalkozássorozata.5 
A szokványos kérdéskörökön túlmenően ugyanis, amelyek első-
sorban az individuális vallásosság dimenzióit mérik, itt az egy-

3 Bögre Zsuzsanna (szerk.): Seekers and Dwellers, Council for Research in Values 
and Philosophy, Washington, 2015.

4 Máté-Tóth, András: A People’s Church: toward a Seeker-Friendly Catholicism 
in Hungary, in Bögre (szerk.), i. m. 

5 A kutatás harmadik hullámának megvalósításában csak reménykedhetünk.
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ház társadalmi jelenlétével és szerepével kapcsolatos véleménye-
ket és attitűdöket is mérték.6

Az eredmények elsősorban abból a szempontból számíta-
nak meglepőnek, hogy az 1997 és 2007 közötti időszak alatt, az 
általános társadalmi átalakulás és publikus diskurzus erőtel-
jes dinamikája ellenére az egyházzal kapcsolatos összlakossági 
percepció alig változott. Arra a kérdésre, hogy általánosságban 
elégedett-e a nagy egyházak tevékenységével, 1997-ben és 2007-
ben ugyanolyan arányban válaszoltak igent (24%). Ugyanígy 
alig van különbség a két lekérdezés eredménye között, amikor 
arra a kérdésre válaszoltak, hogy a nagy keresztény egyházak 
az elmúlt tíz esztendőben túl sokat, éppen eleget vagy túl keve-
set nyilatkoztak. A válaszolók több mint fele (1997-ben 51%-a, 
2007-ben 54%-a) vélte úgy, hogy éppen eleget, a másik két le-
hetőséget arányosan 16 és 21 % közötti tartományban választot-
ták. A lakosság a két alkalommal csupán kis különbséggel vélte 
úgy, hogy a katolikus egyház képes választ adni a családi és a 
társadalmi problémákra, előbbiekre inkább, mint az utóbbiakra. 
Az erkölcsi kérdésekre (50/41%) és az élet értelmére (48/42%) vo-
natkozó válaszadóképességét 2007-ben alacsonyabbra taksálták 
a megkérdezettek, mint 1997-ben. Ez a két illetékességi területet 
tartják a válaszadók a legfontosabbaknak. Az ezekre vonatkozó 
elmozdulás azt jelzi, hogy Magyarországon az egyház (ami alatt 
ebben az esetben az intézmény hivatalos képviselőit kell érte-
ni) a lakosság megítélésében elsősorban ezeket illetően veszített 
válaszadóképességéből.

A kutatás eredményeinek tükrében világosan kirajzolódik, 
hogy az egyházzal szembeni elvárások elsősorban arra vonat-
koznak, hogy lelki vigaszt nyújtson, neveljen az erkölcsökre és a 
kölcsönös tiszteletre, s kevésbé arra, hogy erősítse a nemzeti ér-
zést, s legkevésbé arra, hogy részt vegyen a helyi társadalomban, 
vagy fölszólaljon fontos társadalmi kérdésekben. Ha mégis meg-
nyilatkoznak az egyházak, akkor az emberek azt várják el tőlük, 
hogy inkább a növekvő társadalmi különbségekkel kapcsolatban 
tegyék, s legkevésbé a kormánypolitikára vonatkozóan. Az egy-
házak neveljenek a hitre, szolgálják az emberek közötti kiengesz-
telődést és szálljanak síkra az erkölcsökért.7

Ezek az adatok tehát egyrészt azt mutatják, hogy – legalábbis 
a tíz, illetve húsz esztendővel ezelőtti vélemények tükrében – a 
társadalom fele elégségesnek tartja az egyházak megszólalását, 
a közvetlenebb politikai természetű témákban kevésbé, de a lel-
ki és közerkölcsi témákban inkább elvárja a megszólalást. Nem 
hallgató egyházat, nem a magánélet területére korlátozódó egy-

6 Az adatok innen: Tomka, Miklós – Paul M. Zulehner: Aufbruch 2007, 
Tabellenband, Wien, 2008.

7 Vö. Tomka, Miklós: Expanding religion: Religious revival in post-communist 
Central and Eastern Europe, Walter de Gruyter, Berlin–New York, 2011; 
Zulehner, Paul M. – Miklós Tomka: Religion im gesellschaftlichen Kontext Ost 
(Mittel) Europas, Schwabenverlag, Ostfildern, 2000.



házat várnak el, hanem meghatározott mértékben és témákban 
megszólaló egyházat. Az adatok azonban rámutatnak az egy-
házfelfogással kapcsolatos egyoldalúságra is, miszerint az egy-
ház a társadalom felé legyen politikai, az egyén felé pedig legyen 
lelki. Az emberek egyházképe olyan egyházat tart helyénvaló-
nak, amely mint nagy intézmény össztársadalmi szinten legyen 
aktív a fentebb említett területeken és arányban, de az egyén 
számára más értékeket jelenítsen meg, belső harmóniát és a hit 
elmélyítését. Erre az egyoldalúságra koncentrálva végeztünk az 
SZTE Vallástudományi tanszékén gyakorló vallásosok között 
2017-ben egy vizsgálatot szakértői mintavétellel, amely még 
egyértelműbben alátámasztotta, hogy az egyháztól mint nagy 
intézménytől prófétai jelenlétet, a helyi vallási közösségtől pedig 
misztikus jelenlétet várnak el a rendszeres templomba járók.

Értelmiségi helyszínelés

A társadalmi elvárások viszonylag pontosan mérhetők 
közvéleménykutatási eszközökkel. Ezek az adott populáció egé-
szét képviselő adatokat kínálnak további elemzésre. Egy speciá-
lis szegmense a társadalomnak az értelmiség, amely ideális eset-
ben a rációra alapozva igényli és értékeli a megszólalásokat. Az 
egyházét is. A kortárs magyar értelmiségnek az egyház társadal-
mi jelenlétével kapcsolatos elvárásairól nem rendelkezünk empi-
rikus adatokkal, de két jellegzetesség szembeötlően jelen van. Az 
egyik a marxista alapú vallás- és egyházkritika részben reflektá-
latlan hagyománya.8 A kortárs értelmiség legnagyobb többsége 
Magyarországon még a Kádár-rendszer tanrendjében tanult az 
általános iskolától az egyetemig. Az iskolában tanultak nagyjá-
ból harmonikusan illeszkedtek a társadalmi nyilvánosságban el-
hangzottakkal, a politikai szereplők által képviselt gondolati és 
szimbólumrendszerrel. Ennek a tudástárnak – néhány egyházi 
gimnázium diákjait leszámítva – mindenki részese és egyenes 
ági örököse, aki 1990 előtt fejezte be iskolai tanulmányait. Az 
ebbe a korosztályba tartozók a mai értelmiség meghatározó ré-
tege – függetlenül társadalmi és politikai pozícióiktól. A marxis-
ta-leninista vallás- és egyháztan a szociáldarwinizmus logikáját 
követve a vallást és az egyházat a meghaladott, illetve leküzden-
dő múlt regresszív erői közé sorolta, szembeállítva a kommu-
nizmus megvalósítása felé törekvő jelennel. Nem nehéz megne-
vezni e normatív tanítás dogmáit: az egyház a sötét középkor 
vezető ereje, a feudalizmus és kapitalizmus szellemi és politikai 
támasza; keresztes-hadjáratok, inkvizíció, boszorkányüldözés, 
tudományellenesség jellemzik. A modern világban ezeket kiegé-
szíti a demokrácia, a pluralizmus, valamint a női önrendelkezés 

8 Máté-Tóth András: Vallási kommunikáció és vallásdiskurzus, L’Harmattan, 
Budapest 2013.
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és egyenjogúság ellenzése.9 Ezekkel kapcsolatban az egyház ak-
tív és hallatja szavát. De a legsúlyosabb vád az antiszemitizmus, 
a holokausztban való hallgató bűnrészesség, s a kiskorúakkal 
szemben elkövetett szexuális visszaélések évtizedes eltussolása.

Ezek a tudások általában reflektálatlanul vannak jelen a kor-
társ értelmiség gondolatvilágában, s többé vagy kevésbé befo-
lyásolják az egyházzal kapcsolatos alapállásukat. Hiba lenne 
explicit kontinuitást feltételezni, s egyfajta kulturális vagy teo-
lógiai törésvonal meghúzásával két, egymással szembenálló tá-
borra osztani a mai értelmiséget, egyháziasra és egyházellenesre. 
Inkább egy másik megkülönböztetés tűnik adekvátnak, amely 
azt firtatja, hogy ezt a szemléleti örökséget milyen módon, esz-
közökkel és intenzitással sikerült feltárni és kritikus elemzés alá 
vonni. Az egyház kritikus értelmiségének ebben a vonatkozás-
ban természetes szövetségese (lehet) a nem egyházias kritikus 
értelmiség, s a mai apologetikának az említett örökséggel szem-
ben kell megtalálnia az értelmiségi egyházi megszólalás temati-
káját és kulcsszavait.

Miről hallgat a katolikus egyház Magyarországon?

A II. vatikáni zsinat egyik jelentős szemléleti fordulata az idők 
jelei teológiai szakkifejezéshez kapcsolódik. Többek között ezzel 
jelezte a zsinat a kortárs társadalommal való párbeszédkészsé-
gét, méghozzá nem stratégiai, hanem teológiai alapon. Mert az 
idők jeleiben az üdvtörténet kortárs vonatkozásai és inspirációi 
tárulnak fel, s ezek szervesen hozzá tartoznak a Gondviselővel 
való dialógushoz. A Gaudium et spes 4. pontja az idők jelei kifeje-
zést összekapcsolja az egyház válaszadási képességének proble-
matikájával. 

Az egyháznak mindig kötelessége vizsgálni és az evangélium 
fényénél értelmezni az idők jeleit, azért, hogy minden nemze-
déknek megfelelő módon tudjunk választ adni az emberek örök 
kérdéseire a jelen és az eljövendő élet értelméről és e kettő össze-
függéseiről. Így tehát ismernie és értenie kell a világot, melyben 
élünk, várakozásait, vágyait és gyakran drámai vonásait.

A katolikus egyház magyarországi püspöki konferenciá-
jának megnyilatkozásait a fentiek alapján annak fényében kell 
értékelni, hogy mennyire vannak összehangban az embereket 
leginkább érdeklő kérdésekkel. A MKPK honlapján közzétett 
1990-ben vagy utána publikált megnyilatkozások részben köz-
életi, részben erkölcsi, részben rituális természetűek. A hivatalos 
holnapon hozzáférhető összes (62) megnyilatkozás elsősorban 
közéleti, másodsorban rituális és lelki, végül harmadsorban tör-
ténelmi természetű. A magyarországi katolikus egyházat legma-

9 Máté-Tóth, András: Challenges for the Catholic Intelligentsia in the Post-
Secular Age of Central Europe, Journal of Religion and Theology 1, 2017/1.
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gasabb szinten képviselő testület 1990 és 2019 között átlagban 
nagyjából 2 körlevelet adott ki. A közélet, illetve a közjó területén 
a két legkiemelkedőbb dokumentum az Igazságosabb és testvérie-
sebb világot című (1996), amelynek nemzetközi visszhangja is lett, 
s a Boldogabb családokért című 1999-ből. Ezek a megnyilatkozá-
sok átfogó, társadalomtudományi és teológiai megalapozottságú 
dokumentumok. A többi ilyen természetű inkább a parlamenti 
és önkormányzati választásokkal, illetve bizonyos törvényjavas-
latokkal kapcsolatos rövid állásfoglalás. Az erkölcsi természetű 
nyilatkozatok elsősorban az élet igenléséről tesznek tanúságot. 
A rituális jellegűek pedig az egyházi év kiemelkedő eseménye-
it, szentek példáját és imaszándékokat állítanak a hívek elé. A 
fentebb bemutatott közvéleménykutatási adatok tükrében, mint 
láttuk, a lakosság elsősorban az élet értelmére vonatkozó meg-
nyilatkozásokat vár, és legkevésbé politikai természetűeket. Az 
erkölcs vonatkozásában is inkább a közerkölcs, mint a magán-
erkölcs az a terület, amelyre vonatkozóan az egyházat illetékes-
nek tekinti. A közölt nyilatkozatok tematikus megoszlása tehát 
kevéssé illeszkedik a lakosság elvárásaihoz. Természetesen nem 
lehet arról szó, hogy a nyilatkozatok tartalmát illetően kellene fi-
gyelembe venni az elvárásokat, de a témaválasztás tekintetében 
ez kézenfekvőnek tűnik. A fentebb idézett zsinati dokumentum 
első mondata így szól: „Az öröm és remény, a gyász és szorongás, 
mely a mai emberekben, főként a szegényekben és a szorongást 
szenvedőkben él, Krisztus tanítványainak is öröme és reménye, 
gyásza és szorongása…” (GS 1.) A nyilatkozatok tematikáját és 
mennyiségét illetően azon érdemes elgondolkozni, ezek hogyan 
és milyen mértékben tanúsítják, hogy a krisztuskövetők vezetői 
valóban osztoznak a mai ember örömeiben és szorongásaiban.

Hallgatástípusok: kényszerű hallgatás

Otto Madr cseh erkölcsteológus elemezte a Hogyan nem hal meg 
az egyház / A hallgató egyház című szamizdat kiadványban a cseh-
szlovák egyház belső folyamatait az egyházüldözés idején. A 
hetvenes években a cseh katolikusok az 1968 utáni csalódást egy-
fajta katolikus makacssággal és méltósággal próbálták ellensú-
lyozni. Nem sokkal ’68 után ugyanis visszarendeződés történt, a 
régi káderek visszaszivárogtak a hivatalokba, s a Vatikán keleti 
politikájának logikáját követve Casaroli bíboros 4 új püspököt 
szentelt, akik közül három az állam egyházpolitikáját támogat-
ta, s végső soron az ország katolikusai egyedül Tomásek bíbo-
rosban találtak támaszt. A cseh katolikusok teológiai és lelkiségi 
műveket adtak ki szamizdatban, titkos teológiai képzést tartot-
tak fenn, s a második nyilvánosság viszonyai között eleven kata-
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komba-egyházban éltek. A Charta 77 és a lengyel pápa 1978-as 
megválasztása után ez a mozgalom megerősödött.10

Valamennyire hasonló folyamatok játszódtak le Magyaror-
szágon is 1956-ot követően az egyház – elsősorban a városi vi-
szonyok közötti – közösségeiben. A lelkiségi mozgalmak infor-
mális csoportjai a „legvidámabb barakk” viszonyait kihasználva 
a hatalommal nolens-volens együttműködő hivatalos egyházi 
vezetéssel párhuzamosan működtek. Ebben a hálózatban is je-
len voltak színvonalas és karakteres teológusok, lelkiatyák, félle-
gális szerzetesek és számos művelt elkötelezett civil értelmiségi, 
akik révén a hagyományos intézményeiben nagyrészt elhallgat-
tatott egyházban mégis hallható maradt az egyház tanítása, és 
közösségi kerete maradt a krisztuskövetésnek.11

Miközben az egyház vezetése hallgatásra, vagy ami még 
szívszorítóbb, rendszert dicsőítő nyilatkozattételekre volt kény-
szerítve, aközben a második nyilvánosság egyháza szabadon 
szólhatott a viszonylag szűk keretek között. Ez a nagyjából har-
minc évig tartó folyamat a rendszerváltás utáni időszakra kevés 
hatást gyakorolt. Tomás Halík kesernyésen jegyzi meg, hogy a 
földalatti egyház teológiai és pasztorális gyakorlata a szabadság 
labirintusába tévedt, valahogy visszarendeződtek a viszonyok, 
s az egyház inkább többé, mint kevésbé elveszítette a fonalat a 
kortárs társadalommal való párbeszédben.12 A magyar viszo-
nyok is értelmezhetők így, különösen azok részéről, akik a Ká-
dár-rendszer kalandos katolicizmusában megszokott innovációt 
hiányolják a mai bonyolultabb demokratikus jellegű viszonyok 
közepette. Az egyház hierarchiája már nincs elhallgattatva, rit-
kás szavai mégis halkak és bizonytalanok, ha pedig erőteljesek, 
mintha inkább olyan kérdésekre válaszolnának, amiket kevésbé 
a mai kor kihívásai fogalmaztak meg.

Az elfeledett Ige

A hallgatásnak lehet azonban egy másik oka is, amely nem a kül-
ső körülményekben keresendő, hanem a belsőkben. Szilágyi Do-
mokos Próféta című verse kezdődik így: „Pedig én tudtam a szót, 
az Igét!”, majd azzal a fájdalmas vallomással zárul: „Az igét – az 

10 https://www.oto-madr.cz/DE/Das-Buch-Wie-Kirche-nicht-stirbt/Die-Kirche-
des-Schweigens/_fotogalerie/Wie-Kirche-nicht-stirbt-Die-Kirche-des-
Schweigens/11.html (Utolsó letöltés: 2019. 02. 15.)

11 Csak néhány példa: Kamarás István: Egyházközség-építők. Egyházak és papjaik, 
Egyház-szociográfiák 1, Egyházfórum Alapítvány, Budapest, 1992; uő: Bú-
vópatakok, Magyar Elektronikus Könyvtár, Márton Áron Kiadó, Budapest, 
1992), http://mek.oszk.hu/13000/13004/; Mezey András: Hittan a katakom-
bákban. A Csongrád megyei nem hivatalos ifjúságpasztoráció története 1946–1980, 
Új Ember Kiadó, Szeged–Budapest, 2015, http://qulto.bibl.u-szeged.hu/
record/-/record/bibJAT00917554.

12 Halík, Tomás: All meine Wege sind DIR vertraut: Von der Untergrundkirche ins 
Labyrinth der Freiheit, Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau, 2014.
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Igét elfeledtem. És most már nincs bocsánat.” Minden társadalmi 
szervezetnek, így az egyháznak is, a világnézetek piaci viszonyai 
között termékeik, javaik karakterével tisztában kell lennie. Ez a 
tudás egyrészt magára a termékre vonatkozik, másrészt, egyesek 
szerint még inkább, arra a kultúrára, amit a termékkel, annak ré-
vén sikerrel lehet értékesíteni. Az egyház mint vallási intézmény 
az üdvjavak tekintetében a normatív tanítás őrzésére és átadásá-
ra hivatott, a vallási és világnézeti sokféleség viszonyai között. 
A „termék” örök, de az értékesítésben újként kell megjelenjen. 
A hallgatás (és a megszólalás) belső körülményeinek elemzése-
kor mindkét vonatkozásra figyelemmel kell lenni. A helyi egy-
házi tanítóhivatal, elsősorban a püspökök, a normatív tanítást, 
egyszerűen szólva a Bibliát és a dogmákat tanulás és továbbta-
nulás révén ismerték meg. Amint a magyar értelmiség vallásra 
és egyházra vonatkozó alapállása bizonyos öröklött tudás- és 
előítéletrendszer révén érthető meg, úgy a kortárs magyar fő-
papságnak az egyház normatív tanításával kapcsolatos tudás-
öröksége is meghatározott attól a viszonyrendszertől, amelyben 
beavatódtak ennek az ismeretnek a mélyeibe. Az 1990 előtt Ma-
gyarországon teológiát végzett püspökök, András Imre SJ kifeje-
zésével élve, az állam által pórázon tartott egyház viszonyai kö-
zött tanultak, beleértve a szakirodalommal való ellátottságot és 
a tanári kar kiválasztási kritériumának rendszerjellegzeteségeit 
is.13 Sajnos nem állnak rendelkezésre részletes elemzések arról, 
milyen színvonalú és szemléletű volt az akkori teológiai képzés. 
Ennek vizsgálata tudná csak árnyaltan feltárni a mai szolgálat-
ban lévő püspökök teológiai felkészültségének legfőbb jelleg-
zetességeit. Arról viszont több beszámoló ismeretes, hogy a II. 
vatikáni zsinat tanítása és szellemisége mennyire akadozva vált 
a teológiai oktatás szerves részévé, s mint annyi más egyházi fej-
lesztési területen, ez is inkább csak a kilencvenes években ka-
pott szabadabb lehetőséget. Mindezek csupán a képzési sziszté-
ma feltételrendszerét érintik, vizsgálati szempontot jelentenek, 
amely mentén a mai hallgatás és megszólalás tartalmi jellegze-
tességei árnyaltan vizsgálhatók.

Az egyház normatív tanításának ismerete mellett a mindig 
új köntösbe öltöztetés követelményének való megfelelés felté-
telei is lényegesek. A marketing a termék és a piac közötti kom-
munikáció művészete, amelynek a társadalmi közeg ismerete az 
egyik legfontosabb kulcsa. A marketing számos meghatározási 
lehetősége kapcsán a szakma elméleti szakemberei különbséget 
tesznek az aktivitás-orientált és kapcsolat-orientált felfogás kö-
zött. Az előbbi a cég belső felkészítésében és külső reklámstra-
tégiájában végzett igyekezetre koncentrál. Az utóbbi pedig a fo-
gyasztókkal való kapcsolatépítésre, amely az igények és trendek 
megfelelő ismeretét feltételezi. Az egyház számára itt is a jézusi 

13 Külföldi (szinte kizárólag római) licenciátust szerzett a mai hivatalban lévő 
püspökök fele.
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maxima az iránymutató: a jó pásztor ismeri juhait (Jn 10, 1-6), 
amint az Úr ismeri övéit (2Tim 2, 19). A teológiai ismeretek és 
felkészültségek mellett ennek értelmében az ember- és a társa-
dalomtudományok nélkülözhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy 
az egyház tanítása eljusson az egyház népéhez és a társadalom 
egészéhez. Az egyház tanítóira is érvényes az, ami minden tár-
sadalmi kommunikációban az aktív ágensre, hogy egyfajta fo-
lyamatos nyelvtanulás kihívásai közepette kell a képzéseket és 
a továbbképzéseket megszerkeszteni, elsajátítván és frissítvén 
a kor nyelvét. Már Nagy Szent Gergely pápa Regula pastoralisa 
(590) is arra tanított, hogy a különböző gondokkal és jellegzetes-
ségekkel bíró embereknek más és más pasztorális odafordulásra 
van szükségük. Ez az alapállás semmit sem veszített érvényes-
ségéből. Magyarországon korábban léteztek eredményes kezde-
ményezések a társadalomismeret elmélyítésére, elsősorban az 
Országos Lelkipásztori Intézet keretében, Tomka Miklós vezeté-
sével. A nemzeti és nemzetközi eredményeket is felmutató kuta-
tások azonban alig találtak utat a tanításért és a pasztorációért fe-
lelős rendszerekbe, s lassan abba is maradtak. Miközben számos 
országban – nem csak Nyugat-Európában – a társadalomtudo-
mányos kutatások eredményeit igénylik és rendszeresen elem-
zik az egyházi illetékesek, addig Magyarországon ilyesmiről in-
kább egyéni kezdeményezések szintjén hallani csupán.

Bölcs hallgatás?

Si tacuisses philosophus mansisses (ha hallgattál volna, bölcs ma-
radtál volna) – Boethius alapján, aki azt válaszolta valakinek, 
amikor firtatta, felismerni-e róla, hogy filozófus: amíg meg nem 
szólaltál. A hallgatás utalhat meglévő bölcsességre. Ám a folya-
matos beszéd nemcsak nagy tudásról és a (vallási) igazság isme-
retéről tanúskodhat, hanem a megszólaló mélységének hiányáról 
is, a titkok és a bonyolultabb összefüggések iránti érzéketlensé-
géről. A magától értetődőségek és nyilvánvalóságok szavakész 
közlése inkább a beavatottak elkülönülését és felsőbbrendűségét 
demonstrálja, mint az igazság közös keresésére történő meghí-
vást vagy a felelős vezetést, amely a titkok ösvényein igyekszik 
együtt lépni a vezetettel. A misztagógia az ősegyházban a szent-
ségekhez – elsősorban a keresztséghez – történő odavezetést je-
lentette, a titokba való beavatás alapvető mozzanatát. Különösen 
a vallási természetű igazságok esetében igaz az általános peda-
gógiai alapelv, miszerint akkor és úgy kell megtanítani, amikor 
és ahogyan a befogadó megérett rá. Ebben helye van a hallga-
tásnak, a tanítványra való odafigyelésnek, s helye a jó időben és 
megfelelő módon való megszólalásnak is. Zeneértők mondják, 
hogy a koncertek minőségét sokszor azon lehet lemérni, hogyan 
képesek az előadók a szünetekkel bánni. A hallgatás a megszó-
lalás mércéje lehet.
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Ismert Heinrich Böll Doktor Murke összegyűjtött hallgatásai 
című regénye, amelyben a sok fecsegés és információáradat kö-
zepette a főhős, aki a rádió kulturális műsorának szerkesztője, a 
rögzített felvételekből összegyűjti a szüneteket, amiket a műsor-
ból ki kellett vágni, s ezeket hallgatja. A sok beszéd szóáradatá-
ban elveszhet a valódi közlendő, amire a szünetek hallgatásában 
lehet rátalálni. Ahhoz azonban, hogy ezek a csöndek beszéde-
sek lehessenek, szükség van egyfajta common sense-re, alapvető 
és közös tudásra, amely a szavak és megfogalmazások mögött 
jelen van, s amire a csöndek képesek utalni. Böll idejében talán 
még rendelkezett a német társadalom ezzel a bizonyos közös 
kulturális alappal, az alapos és magas szintű képzés eredménye-
ként, a kereszténység alapjaira vonatkozóan is. A katolikus Böll 
még szembefordíthatta a sok beszédet, amely eltérít ettől a kö-
zös alaptól, a hallgatással, amely megengedi annak fölhangzását. 
Ilyen jellegű közös kulturális alap a magyar társadalom utóbbi 
évszázadában, nem csak a kereszténység vonatkozásában, szét-
foszladozott. Így az egyre növekvő kulturális zajban a hallga-
tások már nem valami közös alap, hanem inkább valami közös 
bizonytalanság vagy akár a közös üresség kongását engedik hal-
lani. Az egyházi hallgatás legutóbb talán a Rákosi-rendszerben 
reménykedhetett abban, hogy mindenki tudja, miről hallgatnak 
a püspökök. A mai hallgatások inkább a cinkos hallgatás látsza-
tát erősítik, s a babitsi sort tartják tükörként Jónás-egyházunk 
elé: „vétkesek közt cinkos, aki néma” (Jónás könyve).

Stratégiai hallgatás

A kilencvenes évek elején több tudományágban is megjelent a 
strategic silence szakkifejezés, amely az intézkedések mögötti, 
nem reflektált motívumot fejezi ki. A szerkesztőségekbe beérke-
zett információkból csak 10% kerül a lapokba, míg a 90% elveté-
sének van látens logikája.14 A gazdasági intézkedések jellegze-
tességei mögött nemritkán felfedezhető, hogy az alkalmazottak 
esetében csak a férfiakra gondolnak, a nőkről megfeledkeznek.15 
Az ilyen és hasonló mögöttes logikákat azért nevezik stratégiai 
némaságnak, mert a döntési szempontok ugyan nem hallhatók, 
nem nyilvánosak, mégis az adott területnek nem pusztán egyes 
intézkedéseit, hanem a lényegi fejlesztési irányát határozzák 
meg. Hallgatás arról a mögöttes problémáról, amelynek a kon-
cepcióba emelése nélkül a strukturális átalakítások nem hoznak 
eredményt, hanem tovább görgetik az egyenlőtlenségi viszonyo-
kat.

A különböző típusú egyházi hallgatások társadalomtudo-
mányi magyarázatai, amint fentebb láthattuk, történelmi össze-
14 Lentz, Richard: The Search for Strategic Silence, American Journalism 8, 1991/1.
15 Bakker, Isabella: The strategic silence. Gender and economic policy, Zed Books, 

London, 1994.
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függésekre, tudásörökségre és társadalomismeretre alapoznak. 
Minthogy az egyház sajátosan vallási intézmény, a vallási di-
menzióból vett magyarázatok kiemelten fontosak. A mélyreha-
tó és tartós egyházi fordulatokat, reformokat, megújulásokat az 
Isten előtti hallgatás, az Istenre hallgatás előzte meg; ebből az 
inspirációból fakadtak. A nagy próféták, Jézus és a szentek életé-
ben megfigyelhető a csönd, a visszavonulás kontinuitása. A hall-
gatás magyar kifejezése plasztikusan utal erre az odafigyelésre, 
a legmélyebb és legradikálisabb vallási forrásokkal való odaadó 
és engedelmeskedni kész kapcsolatra. „Aki alámerül Istenbe, a 
szegények között bukkan föl” – Paul M. Zulehner így fogalmaz-
za meg szemléletének egyik gyújtópontját, amelyre gyakorlati és 
lelkiség-teológiáját felépítette.16 Ugyanezt az összefüggést láthat-
juk XVI. Benedek Deus Charitas est (2005), s nem különben Ferenc 
pápa Evangelii Gaudium (2013) című enciklikájában. Nem a meg-
szólalások sűrűsége, tematikája, bátorsága az a sajátosan vallási 
kritérium, amelyet az egyház hallgatásainak elemzése kapcsán 
érvényesítenünk kell, hanem az isteni dimenzió felismerhetősé-
ge, amely az önzetlen szeretetben, kiemelten a szegények mellet-
ti elszánt tanúságtételben érhető tetten. A Máriáról és Mártáról 
szóló evangéliumi jelenet (Lk 10, 38-42) ebben az összefüggésben 
nem az egyház két külön tevékenységi területét jeleníti meg, ha-
nem az egyház vallási lényegét, amelynek minden hallgatásában 
és megszólalásában, elvonulásában és cselekvésében Mária és 
Márta egyszerre van jelen. Csak ha Mária jelen van, aki Jézusra 
koncentrál, akkor lehet jelen Márta, aki a szolgálatra koncentrál.

Az egyház hallgatásai és megszólalásai a kortárs magyaror-
szági viszonyok között annak a szorongató kérdésnek megvá-
laszolását igénylik, hogy vajon mögöttük nem az Istenbe ágya-
zottság elbizonytalanodása jelenti-e a strategic silence-t? Vajon a 
kortárs emberi és társadalmi viszonyok iránti szakszerű és szen-
vedélyes érdeklődés alacsony szintje és a társadalmi kérdéseket 
illetően a megszólalások esetlegessége és időszerűtlensége első-
sorban nem valamiféle spirituális gyökértelenségre tűnik utalni? 
Vajon az a félelem vagy óvatosság, amivel a plébániai lelkipász-
torkodás, a hitoktatás, a papképzés, valamint az egyházi és tár-
sadalmi strukturális bűnök témáihoz nyúl a mai egyházi vezetés, 
elsősorban nem azt sugallja, hogy Mária figyelme elterelődött Jé-
zusról?

A fentiekben röviden számba vett hallgatás-típusok számos 
okra vezethetők vissza, politikaira, képzettségbelire, időzítésre, 
hitmélységre és másrokra, amik itt nem kerültek szóba. Talán 
nem túlzás azt állítani, hogy ezek az okok nem kis részben arra 
a geopolitikai és geokulturális alaphelyzetre vezethetők visz-
sza, amit Bibó István zsákutcás társadalomfejlődésnek nevez, 
amely kifejezetten a kelet-közép-európai társadalmak sajátja – 
16 Zulehner, Paul M.: Das Gottesgerücht: Bausteine für eine Kirche der Zukunft, 

Patmos-Verlag, Ostfildern, 1987; uő: Christenmut. Geistliche Übungen, 
Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, 2010.
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benne Magyarországé is. Tőlünk nyugatabbra is és keletebbre 
is határozottabb egyházi jelenléttel találkozni a nyilvánosság-
ban – függetlenül annak tartalmától és irányultságától. Ennek 
a meghatározottságnak szóba hozása nagyban hozzájárulhatna 
a kiegyensúlyozottabb helyzetelemzésekhez, nem utolsósorban 
ahhoz, hogy a hallgatással kapcsolatban felmerülő kérdések ne 
hangozzanak vádnak, s az egyházi apologetika érvelést jelent-
hessen és nem elutasítást.

Ezek a kérdések szorongatók, s egyáltalán nemcsak a főpász-
torokra vonatkoznak, hanem az egyház egész közösségére is. 
Miközben az imént említett összes területen a hiteles tanúság-
tétel számos eseteivel találkozni, a nyílt és félelemmentes belső 
kommunikáció csak sporadikusan van jelen. Csak a mély hit és 
lelkiség képesíti az egyházat, hogy közösségi identitásának alap-
jairól elkötelezetten és intenzíven elmélkedjék, magára vállalva 
az evangéliumi százados vallomást: „hiszek Uram, segíts hitet-
lenségemben” (Mk 9,24).
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Hajnóczy Csaba

Csend – zaj

1. Cage csendje

„A hangélmény, amit jobban szeretek az összes többinél, a csend 
élménye. És ez a csend, szinte mindenütt a mai világban, a forga-
lom. Ha Beethovent hallgatod, mindig ugyanolyan, de ha a for-
galmat hallgatod, mindig más.” (John Cage a csendről) 

Miért beszél Cage utcazajról mint a csend példájáról? Teljes 
csönd nem létezik. Aki belép a „süketszobába”, saját testműkö-
désének hangjaival fog szembesülni. Ezt tapasztalta meg Cage is 
1951-ben, a Harvard egyetem hangstúdiójában. Azt a következ-
tetést vonta le, hogy a csend nem maguknak a hangoknak a hi-
ánya, hanem a velük, irányításukkal kapcsolatos szándékoké. A 
következő lépés, a zeneszerzői gesztus annak a felismerése volt, 
hogy a csend szándékolatlan hangokon keresztül is megnyilvá-
nulhat. E gondolat manifesztációja a darab, amelyet ő maga a 
legfontosabb művének tartott, a 4’ 33”.1 Cage eljárások teljes ar-
zenálját fejlesztette ki életművében, amelyeknek célja az alkotó 
ego önérvényesítésének kikapcsolása; elég most a véletlen mű-
veletekre gondolnunk. Cage csendje végső soron nem a hang-
hullámok leállítása, hanem, ha metaforikusan lehet ilyet monda-
ni, az „agyhullámok kiiktatása”.

2. Zaj 

A magyar nyelv értelmező szótára szerint a zaj: 1. Sokféle, össze-
vegyülő v. egybefolyó hangnak, zörejnek zavaros, gyakran kel-
lemetlen vegyüléke. 2. (átvitt értelemben, rosszalló) Feltűnést 
keltő, hosszas, lármás foglalkozás valamivel; hűhó. 3. (átvitt ér-

1 Kostenaletz, Richard: Conversing with Cage, Limelight Editions, New York, 
1991, 66.
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telemben, választékos) A társas élettel, a nyilvános szerepléssel 
együttjáró sürgés-forgás; tülekedés. 4. (költői) A háború, a harc, 
a forradalom zaja: teljes erővel folyó harc. 

Az Oxford English Dictionary a noise szó négy jelentésével szol-
gál: 1. Unwanted sound – kéretlen hang. 1225-ig visszamenőleg 
dokumentálható ez az értelmezés. 2. Unmusical sound – zenei-
etlen hang. Ez a jelentés az aperiodikus hanghullámokat foglal-
ja össze, amelyek híján vannak hangmagasságnak, magyarán a 
zörejeket. 3. Bármely hangos hang. 4. Zavaró tényező valamely 
elektronikus jeltovábbító rendszerben.

A jelentések szinte egytől egyig negatív konnotációkat hor-
doznak, de néhány kivétel fellelhető. Az OED 3. értelmezése 
(„Bármely hangos hang”) lehet pozitív is: „Make a joyful noise 
unto the Lord, all ye lands.” (Zsolt 100,1) Tükörfordításban: „Csi-
náljatok örömteli zajt az Úrnak, ti országok mind.” Érdekes vol-
na egy multilinguális áttekintés Dávid 100. zsoltáráról, a magyar 
fordítások ugyanis más fordulatokat használnak: „Vígan énekelj 
az Úrnak te egész föld!” (Károli Biblia); „Ujjongjatok az Úr előtt 
az egész földön!” (Revideált Károli Biblia). 

A definíciók közül a zaj világban való jelenlétét, az általa be-
töltött többértelmű szerepet a „kéretlen hang” meghatározás írja 
le a legpontosabban. A Russolo kiáltványától eredeztethető, te-
rebélyes hangművészeti vonulat nem vonatkoztatható el az zö-
rejhang-jelentéstől, de a kifelé irányuló „kéretlenség” („ők nem 
kérik”) provokatív gesztusa magában a „L’arte dei rumori”-ban 
is jelen van: „Le kell törni a tiszta hangok korlátolt birodalmát, 
és meg kell hódítani a »zaj-hangok« végtelen változatosságát.”2 
Ez a konkrét vagy stilizált „avantgárd” agresszió a neo-dadától 
a punkon keresztül a trendy Art of Noise-on át a 2010-es évek 
budapesti Jazzaj-klubjáig tetten érhető. Visszatérve a „kéretlen 
hang” jelentéséhez: meghagyva bizonyos objektív határokat, 
mint például a primer egészségkárosítás, végső soron a hallgatás 
során a befogadónál dől el, mi zaj és mi nem az.

Az akusztikai kommunikáció során a hang a környezet és az 
egyén között közvetít és teremt kapcsolatot. A zaj ebben a me-
chanizmusban negatív és elidegenítő hatásként funkcionál, mert 
gyengíti, zavarja, sőt megakadályozhatja a kommunikációt. A 
megállapítás definitív formája így hangzik: zaj az a hang, amely 
az akusztikai kommunikáció során valamely auditív információt 
a befogadó számára gyengít, zavar vagy akadályoz. Olyan hely-
zetekben azonban, amikor nincs szó több csatornán át zajló han-
gi kommunikációról, ez a meghatározás nem működik.

A zajnak minősülő hangok egyik nagy csoportja jól felismer-
hető, jelenléte nyilvánvaló. Hordozhat jelentést is, mégis negatív 
asszociációkat kelt, akár a szubjektív nemtetszés, ellenérzés alap-

2 Rossolo, Luigi: A zajok művészete, ford. Kovács-Parrag Judit, in Cirka 
Művészeti Folyóirat, 2018. márc. Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar, Pécs. 
Online: http://cirkart.hu/2018/03/03a=zajok=muveszete. (Utolsó megnyitás:  
2019. márc. 1.) 
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ján, akár azért, mert fiziológiai kellemetlenséget, stresszt okoz, 
vagy éppen gátol egy tevékenységet. Ha az ilyen hangok kellő 
figyelemmel, tudatos észrevétellel találkoznak, mód van a „kesz-
tyű felvételére”, megfelelő személyes vagy szociális konstelláció 
esetében az ellenlépésekre. Kevésbé tudatos szinten megszo-
kást és habituálódást eredményezhetnek. Példaként felhozható 
a budapesti tömegközlekedés hangdizájnja: gyakran elmondha-
tó, hogy a szükséges információknál többet, feleslegesen túlzó 
hangerővel és az utazóközönséget udvariasnak álcázott, mégis 
gyakran hatalmi/instruáló helyzetből kezelő stílusban működik. 
A jelek szerint az utasok így vagy úgy, de elfogadják a helyzetet. 
Aki mondjuk olvasni szeretne az egyébként igen csendes járású 
4-es metrón, hozzá kell szoknia, hogy egy-két percenként vala-
mit bemondanak, amire nincs szüksége (valószínűleg az utasok 
kis százalékának van), és gyorsan le kell kapcsolnia az agyában a 
hangerőtől beinduló stresszgenerátor vészjelzőt. Ha nem szokik 
hozzá – akkor az olvasásról szokik le. 

A zaj azonban ennél ravaszabb is lehet. Funkcionálhat a 
hangkép elfedőjeként, olyan tényezőként, amely a környezetből 
érkező akusztikai információt homályosítja, gátolja. Míg az első 
esetben külön figyelmet kap mint észrevételezett entitás, ez a 
második akár észrevétlen maradhat, és romboló hatását mintegy 
titokban fejti ki. 

E tehetetlenségek mögött azt a tényt találjuk, hogy a zaj lé-
nyege gyakran nem fejezhető ki lineárisan, mérhető meny-
nyiségként, ám ettől még zavaró és károsító marad. A zajvé-
delemmel kapcsolatos törvényalkotás problémája éppen a 
megfelelő töréspont megtalálása, amin túl a hang már kellő-
képpen elfogadhatatlan ahhoz, hogy tiltott legyen. Ilyen határ 
a 85 dB. „Az orvostudomány megállapította, hogy a 85 dB-nél 
hangosabb hangok, folyamatosan hallgatva hosszú időszaka-
szokon keresztül, súlyos fenyegetést jelentenek a hallásnak.”3 

3. Zajvédelem
 

A The Soundscape – Tuning of the World című kötet kimerítő mó-
don tekinti át a zajjal kapcsolatos tényeket úgy történeti, mint 
földrajzi és kulturális értelemben. A gyárak létrejötte és térhódí-
tása nem csupán a munkadal ősi zenei műfaját szüntette meg, ha-
nem az ipari forradalommal az 1700-as évek utolsó éveitől kezd-
ve beköszöntött és uralkodóvá vált a rendszerszerű zaj. Schafer 
kiemeli, hogy több mint 100 évig tartott, mire a jelenséggel szem-
ben artikulált, intézményi kritika fogalmazódott volna meg. Az 
1832-es Sadler Committee Report, amely különösen a gyermek-
munka szempontjából átfogó helyzetképet adott az angol parla-

3 Schafer, R. Maurray: The Soundscape – Our Sonic Environment and the 
Tuning of the World. Destiny Books, Rochester, Vermont, 1977, E=Book 542.



ment számára a korai kapitalizmus munkakörülményeiről a tex-
tiliparban, vaskos terjedelmében meg sem említi a gépek zaját. 
A kapukat 1890-ben a „boilermakers’ desease”, a gőzkazánokat 
készítő kovácsok közösségének egészét sújtó tetemes halláskáro-
sodás kezdte döngetni.

Emily Thompson könyvében teljes fejezetet szentel4 a városi 
zaj térhódításának és az ellene folyó küzdelemnek, New York Ci-
tyt véve példának. Az írás azért méltó különös figyelemre, mert 
a jelenség létrejöttének korszakával foglalkozik. A modernitás 
fordulata 1890 és 1930 között ment végbe. A 19. század végén 
még a „világ leghangosabb városában” is az organikus eredetű 
hangok, lóvontatású kocsik, zenészek, állatok, árusok, kéregetők 
domináltak. A harmincas évek elejére mindez az összes pana-
szolható zaj 7%-ára csökkent, s a gépjárművek, gépek, mecha-
nikus dudák, repülők, illetőleg a frissen megjelent hangszórók 
vették át tőlük a „szerepet”.5 

A zajvédelem első mozzanatai polgári kezdeményezések 
eredményei voltak. Julia Barnett Rice a Hudson folyón közle-
kedő hajósok és bárkások folyamatos dudahasználata és hang-
jelzései ellen emelt szót, és az eredményes lobbizást követően 
egy kongresszusi képviselő közreműködésével 1907-ben meg-
született a határokat szabó Bennet Act,6 valamint létrejött a So-
ciety for the Suppression of Unnecessary Noise. 1908-tól zajellenes 
intézkedések egész sorát alkalmazták New York Cityben és más 
amerikai nagyvárosokban. Baltimore-ban például 1914-ben szol-
gálatba a lépett a hangtörténet első rendőre: egy „Anti-Noise 
Policeman”. A hatás ellentmondásos: az általános zajellenesség 
jegyében nagy százalékban vitális, humán hangokat használó te-
vékenységek szorultak ki, vagy korlátozódtak az utcákon, mint 
például a rikkancsok, muzsikusok, kéregetők. Ez voltaképpen a 
később jelentősebb problémát okozó járműforgalom térhódításá-
nak adta át a terepet, amelyhez a húszas évek második felétől a 
kültereket is elárasztó hangszórók csatlakoztak. 

A technikai fejlődés következményeként növekvő zajterhelés 
és a zajkorlátozó intézkedések iránti igény kéz a kézben haladt. 
1930-ban szabtak ki először pénzbírságot egy zenei bolt tulajdo-
nosára a szomszédság panaszai alapján, mert hangosan használ-
ta hangszóróit. A nagy elektronikai cégek (pl. Western Electric) 
egyaránt forgalmazták szórakoztató elektronikai termékeiket, és 
fejlesztettek új, objektív mérési adatokat szolgáltató műszereket 
is, mint az 1926-ban bemutatott audiométer, illetve a General 
Electric dB-mérője (1932). Ezekre a zajprobléma megfoghatatlan-
sága, szubjektív mivolta miatt volt nagy igény.

4 Thompson, Emily: The Soundscape of Modernity Architectural Acoustics and 
the Culture of Listening in America, 1900–1933, The MIT Press Cambridge, 
Massachusetts, London, England, 2002, 115.

5 Uo. 117.
6 Uo. 121.
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1927-ben egy pszichológus, az iparban dolgozók problé-
máival foglalkozó Donald Laird kutatásának eredménye látott 
napvilágot. Irodai környezetben, például gépírónők körében ki-
mutatta, hogy a zajos környezet akár 30%-os veszteségtényezőt 
jelent a munkateljesítményben. Ez az eredmény a 20. század eleji 
Amerika legfontosabb hívószavain keresztül támadott: a haté-
konyság és a produktivitás szempontjából. 

Mindezek eredőjeként 1929-ben került sor a legnagyobb sza-
bású zajvédelmi műveletre. A város fő egészségügyi hivatala, a 
Department of Health indította el a Noise Abatement Commissiont. 
A kor csúcstechnológiáját képviselő műszerekkel mérték be New 
York hangjait, a Zajmérő Automobil két éven keresztül járta a vá-
rost és gyűjtötte az értékeket dB-ben minden nyilvános zajról. A 
projekt grandiózus nyilvánosságot kapott, minden érintett szek-
torból jelentős szaktekintélyek kapcsolódtak hozzá. 

Hiába fűződtek azonban nagy remények a fizikai oldalhoz, 
a mérési eredmények objektív mivoltához. A program lecsengé-
se után, immár a gazdasági világválság közepette, általános volt 
a vélemény, hogy a nagy hűhó ellenére semmilyen komolyabb 
változást nem hozott a vizsgálat. A zárójelentés ugyan felsorol 
jótékony konkrétumokat (például a rendőrsípot felváltó közle-
kedési lámpákat), de az arány kedvezőtlen.7 

Emily Thomson konklúziója szerint a városi hangtáj moder-
nitásbeli átalakulása elleni küzdelem mégsem volt hiábavaló. „A 
nyilvános soundscape kontrollálására irányuló elbukott erőfe-
szítésekkel egyidejűleg a modern akusztikai tervezők messze si-
keresebbnek bizonyultak a magánélet hangtereinek a megválto-
zott körülményekhez való alakításában.”8 A privát jellegű terek 
– lakás, hotel, kórház, iskola stb. – lényeges fejlődésen mentek 
át. Mindazonáltal ebben a korszakban gyökerezik a mai zaj-
szociológiai helyzet is. A modern nyugati társadalom minden-
re kiterjedő hedonizmusa a hanghasználat terén is a használót 
hozza előnybe. „Feltehetőleg a leggazdagabbak és a legerősebb 
társadalmak okozzák a legtöbb zajt” – mondja egy élő interjúban 
Murray Schafer. A csend pedig az életminőség megvásárolható 
és megvásárolandó faktorai közé sorolódik.

4. Szerzetesi csend

Egyfajta nyugati gondolkodás nem tud mit kezdeni, ha csend 
van. Zavaró tényezőnek, a kommunikáció bosszantó akadályá-
nak értelmezi. 
7 Uo. 166. A zajcsökkentés hulláma nem túl nagy késéssel a közép- és kelet-

európai régiót is elérte. Vö. Sławomir Łotysz (Lengyel Tudományos 
Akadémia) és Magdalena Zdrodowska (Jagello Egyetem): The Noise and 
the City. Managing sound pollution in Warsaw in the 1930s. Előadás a Central 
European Network for Sonic Ecology alakuló konferenciáján, a MOME 
szervezésében, 2018. novemberében.

8 Thompson, i. m. 167.
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A magyar nyelvű rádiózásban is megfigyelhető, amit a nem-
zetközi gyakorlat régóta használ: az interjúalany mondatai, sőt a 
mondatokon belül a szavak sűrítve követik egymást, torlaszt ké-
peznek. A szerkesztői/vágási gyakorlat része a szünetek eltávo-
lítása, kettős haszon reményében. Egyrészt a kurzus szerint mi-
nél gyorsabb, „pergőbb” a műsor, annál nagyobb a „megtartási 
ráta” – a hallgató marad a csatornánál. Másrészt a megtakarított 
idő hasznosítható: eladható mint reklámfelület, vagy egyszerűen 
más műsor készül belőle.

Az észak-amerikai őslakos lakota törzs számára „a csend je-
lentőségteljes volt. A beszéd előtti csend terének megadása az 
igaz udvariasság jegyében történt, »a gondolat a beszéd előtt 
jön« szabályára figyelve. Szomorúság, betegség, halál vagy bár-
miféle balszerencse közepette, és a jelesek és a nagyszerűek je-
lenlétében, a csend a tisztelet jele volt. A szavaknál hatalmasabb 
volt a lakotáknak a csend. […] Dagályos szavak nem voltak ré-
szei a lakota udvariasságnak. A folyamatos beszélő gorombának 
és gondolattalannak minősült. Beszélgetés soha nem kezdődött 
hirtelenül, vagy sietősen.”9

A csend minden vallásnak, minden spiritualitásnak a köz-
pontjában van: lényegéhez tartozik. 

A Cluny bencés apátság felemelkedése és jelentősége a szerze-
tesrendekhez és általában a kolostori élethez tartozó keresztény 
értékek visszaállításához kapcsolódik a kései Karoling-korszak-
ban. Nursiai Szent Benedek örökségét a 10. századra az általános 
politikai instabilitás, a folyamatos viking és egyéb portyázások, 
a szegénység, a kolostorok függősége a földesuraktól erőtelje-
sen szétzilálta. Odó apát, akit halála után szentté avattak, 927-
ben vette át Cluny vezetését Bernótól. Neki az alapító Aquitániai 
Vilmos herceg bocsátotta rendelkezésére 910-ben a birtokot. A 
„Cluny-reformok” elsősorban Odó nevéhez fűződnek. A kon-
cepció az angyali, tiszta, áhítattal teli életforma megvalósítása 
volt, makulátlan minta felmutatása a hívő közösségnek, egyszer-
smind annak demonstrálása, hogy az itt élő szerzetesek imáinak 
ereje felülmúlhatatlan, hiszen az igaz égi utat követik. 

Az „angyali életforma” három pilléren, három erényen nyu-
godott, amelyeknek gyakorlásában a szerzetesek nem szűntek 
versengeni egymással. Az első a szexuális önmegtartóztatás, a 
bűnhöz vezető gondolatok és helyzetek teljes kerülése, ami ép-
penséggel nem volt jellemző ez idő tájt. A második a zsoltározás, 
az éneklés általi ima. Ez lényegében a fő tevékenységet képezte 
– Cluny nem „termelő” apátság volt, lévén gazdasági háttere a 
főnemesi birtok. Ennek köszönhetően egyébként a testvérek az 
első erény gyakorlásában előnyt élveztek, mert a mindennapi 
élet nélkülözte az interakciókat a helyi lakossággal. 

9 Chief Luther Standing Bear, Lakota-Teton Sioux. https://www.manataka.
org/page76.html (Utolsó letöltés: 2019. 03. 23.)
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„A clunyiek által gyakorolt angyali mimézis harmadik kifeje-
zése volt a leginkább újító jellegű és a legellentmondásosabb: a 
mély és áhítatos csend kultivációja” – írja Scott G. Bruce.10 A cél 
az emberi beszéd, a személyes verbális közlések teljes kizárása 
volt. A csend gyakorlata integráns részévé vált a Karoling-kor-
szak kolostori életének. Szent Benedek Regulája is erre int: „Ne 
szeresd a sok beszédet” (RB 4,52); „…a hallgatás kedvéért néha 
még a jó beszédektől is tartózkodnunk kell” (RB 6,2); „…a hall-
gatás fontossága miatt a tökéletes tanítványok is ritkán kapjanak 
engedélyt még a jó, szent és épületes beszédre is” (RB 6,3). Ilyen 
mértékű alkalmazása azonban korábban nem volt a verbális ön-
megtartóztatásnak. 

A mindennapi élet helyzetei mindazonáltal bizonyos fokú 
kommunikációt megköveteltek a barátoktól. Az ellentmondás 
feloldására sajátos módszert fejlesztettek ki: „A clunyiek a kö-
zépkori monasztikus hagyomány egyik legeredetibb újítását 
vezették be: kézjelek néma beszédét, amelyek az emberi hangot 
helyettesítették a monostorban.” Megjegyzendő, hogy a kézje-
lek használatának a nemes cél mellett volt egy gyakorlati oka 
és haszna is. Az apátság hivatalos nyelve a latin volt, azonban a 
verbális praxis ezt nehezen tudta (volna) követni. Az újlatin di-
alektusok közötti átjárás sem volt problémamentes, de Clunybe 
érkeztek például német és angolszász anyanyelvűek is. Az írott 
latin pedig korántsem jelentett közös nevezőt. Nyelvi előképzőre 
sem szándék nem volt, sem mód nem nyílott.

A burgundiai apátság hatása és jelentősége a 10. és a 12. szá-
zad között megsokszorozódott. Odó nem csak azt érte el, hogy 
az intézmény, kizárva a hűbériség veszélyeit, közvetlenül a pá-
pához tartozzon, hanem a Clunyben kialakított modellt a „re-
form-monostori” mozgalom élére állította. Burgundiától, Fran-
ciaország más területeitől Itáliáig, Németországig, Canterburyig 
és az Atlanti óceánig 1000-nél több monostor tartozott a bencés 
kongregációhoz, amelynek élén a clunyi apát állt. A későbbiek-
ben a beszéd kiiktatása és a jelnyelv nem csupán a bencés világ-
ban, hanem más szerzetesrendeknél is (ciszterciek, karthauziak 
stb.) elterjedt. Korabeli ábrázolások helyett leírások állnak ren-
delkezésünkre, Scott G. Bruce könyve például részletes írásos jel-
lexikont tartalmaz.11

5. Mauna

„A májá – illúzió vagy káprázat –, amit semmi más nem tud le-
rombolni, tökéletesen elpusztul azáltal az elmélyült tevékenység 

10 Bruce, Scott G.: Silence and Sign Language in Medieval Monasticism. The Cluniac 
Tradition, c. 900–1200, Cambridge University Press, Cambridge, New York, 
Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo, 2007, 15.

11 Uo. 177.
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által, amit maunának – csendnek nevezünk.”12 „Most elkezdjük a 
Yoga Nidra gyakorlását. […]Tudatosítsd magadban a távoli han-
gokat. […] Tudatosítsd a legtávolabbi hangot, amit hallasz. […] 
Használd a hallásodat úgy, mint egy radart. Kutass ki távoli han-
gokat és kövesd őket néhány másodpercig.”

A Jóga Nidrá kezdő szinten viszonylag egyszerűen követhe-
tő metódus, amelyet mester irányításával szokás végezni. Evi-
dens, hogy a résztvevő csendben van – hallgat. Aki megteremti a 
csendet, képessé válik megnyílni. A mester arra bíztat a folyamat 
elején, amire John Cage és Murray Schafer: hallgass és add át 
magad.

A csendnek az indiai spirituális tradícióban mindent átfogó 
szerepe van. Sri Ramana Maharshi, akiben sokan az „Arunachala 
szentjét” tisztelik és követik, a tanításban gyakran élt a hallga-
tással. „Ezek a »néma tanítások« a formából kiáradó spirituális 
erőből állnak, olyan hatalmas erők, hogy tanításai legközvetle-
nebb és legfontosabb részének tartotta őket.”13 A módszernek 
Indiában hosszú hagyománya van. Legnevezetesebb képviselője 
Dakshinamurti, Shiva végső tudatosságot, értést és tudást kép-
viselő manifesztációja. Dakshinamurti az Önvaló tapasztalatát 
csendjének erejével volt képes felkészült, tanult bölcseknek át-
adni.

A végső tapasztalat, az Önvalóval való találkozás a tradíció 
szerint beszéd útján csak áttételekkel jöhet létre. „Hogyan emelke-
dik fel a beszéd? Először van az absztrakt tudás. Ebből emelkedik ki az 
ego, amely elindítja a gondolatot, majd az a kimondott szavakat. Tehát 
a szó az eredeti forrás dédunokája. Ha a beszéd hatást kelthet, döntsd el 
magad, hogy mennyivel erőteljesebbnek kell lennie a tanításnak a csen-
den keresztül.”14 Maharshi tevékenységében a végső tudáshoz 
vezető stációk, állapotok, így a satsang (a guruval való szellemi 
egyesülés), az upadesa, a diksha legmagasabb formái a csend ál-
tal nyilvánulnak meg. „A csend a valódi upadesa (tanítás). A töké-
letes upadesa. Csak a leghaladóbb kereső számára felel meg. A többiek 
nem tudnak teljes inspirációt nyerni belőle. Ezért nekik szavakra van 
szükségük az igazság kifejtéséhez. De az igazság a szavak fölött van.” 
„A Mauna (csend) a legjobb és a leghathatósabb diksha (beavatás). Ezt 
alkalmazta Sri Dakshinamurti. Az érintés, a nézés, etc. általi beavatá-
sok mind alsóbb rangúak. A csendes beavatás mindenkinek megváltoz-
tatja a szívét.”15

12 Maharshi, Sri Ramana: The Collected Works of Sri Ramana Maharshi, edited by 
Arthur Osborne, Rider & Co, London, 1972, 56. 

13 Godman, David: Be as You Are. The Teachings of Sri Ramana Maharshi, Arkana, 
London, 1985, 105.

14 Uo. 107
15 Uo. 107.
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6. Cage csendje, másodszor

„A maunára utalva, Sri Bhagavan ezt mondta: Négyféle csend 
van: a beszéd csendje, a szem csendje, a fül csendje, és az elme 
csendje. Csak az utolsó tiszta csend, és ez a legfontosabb.”16 John 
Cage így foglalja össze azt a folyamatot, amely a Zen buddhizmus 
szellemében való komponáláshoz vezette: „Suzuki azt mondta, a 
Zen azt kívánja tőlünk, hogy csökkentsük az ego aktivitását és 
növeljük azt az aktivitást, amely a teremtés többi részének elfo-
gadására irányul. És ahelyett, hogy a Zen buddhizmus előírá-
sainak formális ösvényét követném, nevezetesen keresztbe he-
lyezett lábakkal ülnék, légzést végeznék és ehhez hasonlók, úgy 
döntöttem, a számomra megfelelő fegyelem az, ami iránt már 
korábban elköteleződtem, a zene készítése. És ezt olyan módon 
teszem, ami éppen olyan szigorú, mintha keresztbe tett lábak-
kal ülnék, nevezetesen a véletlen műveletek használata révén, 
és úgy, hogy a felelősségemet választások megtételéről kérdések 
feltételére helyezem át.”17 John Cage csendje a kiüresedés sajátos 
állapotát jelenti: a lecsendesített elme a fül megnyitásán keresz-
tül nyilvánul meg.

16 Maharshi, i. m. 62.
17 John Cage szavait idézi: https://www.brainpickings.org/2012/07/05/where-

the-heart-beats-john-cage-kay-larson/?fbclid=IwAR2nIbSADBYsy5YmIQey
QOOiYu18gI0tsNSkomkY_4Mvfnp7pfo2a4oOsTE (Utolsó letöltés: 2019. 03. 
23.)
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Schell Gergely

Csend-trend: a mindfulness

Mit keres a pszichológus a csendben?

„Mindig kezdőnek kell maradni.” 
(Sunrjú Szuzuki zen-mester)

„Ha vágyakozol az imádságra, mondj le mindenről, hogy örökölj mindent.”
(Evagriosz Pontikosz 4. századi görög szerzetes)

„Csakis üres kézbe adnak mindenséget.”
(Török-Zselenszky Tamás énekes-dalszerző)

Előhang

Tíz évvel ezelőtt, 2009-ben jelent meg magyarul Jon Kabat-
Zinn könyve, a Bárhová mész, ott vagy. A mindfulness alapú 
stresszcsökkentés módszerét kidolgozó orvos munkássága meg-
alapozta azt, hogy a meditáció által előidézett éber tudatosság 
széles körben ismertté, a gyógyászatban pedig elfogadottá vált. 
Jelen írásban röviden bemutatom, honnan indult a meditáció 
nyugati felvirágzása, hogyan került be a testi-lelki gyógyítás esz-
köztárába, mire használja azt a gyakorló pszichológus, hogyan 
van jelen a keresztény ember életében. Az írás második részében, 
mindezek illusztrálására, megosztok az olvasóval néhány szub-
jektív élményt egy keresztény csendmeditációs elvonulásról.

Meditáció az orvoslásban

A meditáció, pontosabban annak mindfulness (tudatos jelenlét) 
nevű összetevője az 1970-es évek végén került be az orvoslás és 
a pszichológia világába. John Kabat-Zinn, a zen-gyakorló ame-
rikai orvos sikerrel alkalmazott egyszerű, mindfulness alapú 
meditációs technikákat a gyógyászatban, majd a mindfulness 
alapú stresszcsökkentés módszerének alkalmazására 1979-ben 
stresszcsökkentő klinikát nyitott a Massachusettsi Egyetem Or-
vosi Központjában. Ezzel a meditáció orvosi célú alkalmazása 
világhódító útjára indult. 

Amint az Kabat-Zinn példáján is látható, mindezt megelőzte 
az amerikai egyetemi kutatók körében is jelenlévő érdeklődés a 
keleti spirituális tanok iránt. A mindfulness első „nyugati” alap-
műve a Vietnámból az Egyesült Államokba, majd később Euró-
pába vándorolt zen-mester, Thich Nhat Hanh 1975-ben írt The 
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Miracle of Mindfulness (A mindfulness csodája) című könyvecskéje. 
Ebben a műben a nyugati ember számára is érthető tanítást, szá-
mos egyszerűbb-komplexebb gyakorlatot, a gyakorláshoz szük-
séges életvezetési ajánlásokat és a meditációról szóló szútra- és 
egyéb szövegfordításokat találunk. A békeaktivistaként is ismert 
szerző teljes későbbi életműve a mindfulnessre összpontosít, az 
általa vezetett meditációs kurzusokon maga Kabat-Zinn is részt 
vett.1

A pszichoterápiás irányzatok egyike a kognitív terápia, amely 
beavatkozásaival a gondolkodást, szemléletmódot, hiedelmeket 
célozza. Ezekre a gyógyító eljárásokra a meta-kognitív irányult-
ság a jellemző, azaz alkalmazásuk során a gondolkodásunkról 
gondolkodunk, annak működési hibáit vizsgáljuk és korrigál-
juk. A kognitív pszichoterápiák első hulláma kezdetben a szo-
rongásos és hangulati zavarokra fókuszált, fejlődésük második 
nagy hulláma a személyiségzavarokra összpontosítva összetet-
tebb módszereket hozott létre, míg a jelenkori harmadik hullám 
tárgyai elsősorban a súlyos pszichotraumák és a visszatérő de-
presszió. Ide, a harmadik hullámba tartoznak a mindfulness ala-
pú módszerek.2 Mára a tudatos jelenlét alapú eljárásokat széles 
körben alkalmazzák. Egyértelműen pozitív hatásait mérték töb-
bek között a depresszió, a pszichózis, a szorongás, a fájdalom, a 
szomatizáció, a rákkal összefüggő depresszió és szorongás ke-
zelésében.3 Idehaza az Országos Onkológiai Intézet jár élen a 
mindfulness egészségügyi felhasználásában. Itt Fazekas Gábor, 
a nemrégiben létrehozott Magyar Mindfulness és Kontemplatív 
Egyesület elnökének nevét szükséges megemlíteni, aki hosszú 
ideje vezet csoportokat az intézményben és azon kívül is. A gyó-
gyítás és fejlődés széles spektrumán találkozhatunk a tudatos 
jelenléttel: viselkedési és szerhasználati zavarok („függőségek”) 
kezelésében éppen úgy, mint az élsportolók és az űrhajósok fel-
készítésében. 

Amikor mindfulness alapú módszerekről beszélünk, akkor álta-
lában két elterjedt gyakorlatra szoktunk gondolni: a mindfulness 
alapú stresszcsökkentésre (MBSR) és a mindfulness alapú kogni-
tív terápiára (MBCT). Magyarországon ezekhez a módszerekhez 
lehet végzettséget szerezni, amelyet elsősorban a klinikumban, 
így klinikai szakpszichológusok és pszichoterapeuták számára 
ajánlanak. 

1 A most 92 éves Thich Nhat Hanh 2018-ban visszaköltözött Vietnámba, és 
ahogy közösségének híradásaiból tudjuk, felkészült élete befejezésére. Az 
utolsó időkig aktívan tanító mester halálával a mindfulness-mozgalom nagy 
korszaka fog véget érni.

2 Perczel-Forintos, D.: Tudatos jelenlét (mindfulness) alapú módszerek. 
 Előadás  (2013). http://semmelweis.hu/klinikai-pszichologia/files/2016/10/
Mindfulness_honlapra_PFDnov2013-1.pdf (Utolsó letöltés: 2019. 03. 17.)

3 Hempel, S, Taylor, SL, Marshall, NJ, Miake-Lye, IM, Beroes, JM, Shanman, 
R, Solloway, MR, Shekelle, PG. Evidence Map of Mindfulness. VA-ESP 
(2014) Project #05-226. 2019. 03. 17. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/
NBK268640/ (Utolsó letöltés: 2019. 03. 17.)



Fontos leszögezni, hogy tudományosan elismert eljárásokról 
van szó, és ezek gyakorlatkészlete, illetve folyamata a kapcso-
lódó képzési és szakirodalomban meghatározott. Az MBSR és 
az MBCT is evidence based, azaz (tudományos) bizonyítékokon 
alapuló módszer, amelyek hatékonyságát kontrollált vizsgála-
tok igazolták. Ezek a módszerek jellemzően nyolc alkalomból 
álló folyamatokkal dolgoznak, amelyek során az alkalmazott 
gyakorlatok a jelenlétérzést, így annak mentális és fizikai egész-
ségre gyakorolt jótékony hatásait igyekeznek kiváltani. Kezdő 
mindfulness-gyakorlóként általában nehezebb megérteni a me-
ditáció és a pszichológiában jól ismert relaxáció közötti különb-
séget. A relaxáció célja, hogy tudatunk, gondolataink segítsé-
gével fizikai testünket ellazítsuk. A meditációban a mentális és 
testi ellazulás egy olyan melléktermék, ami nem is biztos, hogy 
létrejön. Még a mindfulness során is gyakran szembesülünk ne-
héz, kellemetlen, zavaró érzésekkel és gondolatokkal, amelyek 
regisztrálását nem feltétlenül követi azok elengedése. Míg a 
relaxált állapot egyetlen relaxációs gyakorlat során is létrejöhet, 
a meditációban a relaxáció vagy megtörténik, vagy nem. 

A laikus számára a meditáció leggyakrabban valamilyen kül-
sőségeiből is felismerhető hindu-buddhista gyakorlatot jelent: 
csukott szemmel, keresztbe tett lábakkal, lótuszülésben ülő ko-
pasz szerzeteseket képzelnek el, akik kiüresítik az elméjüket és 
elérik a megvilágosodást. Valójában a meditáció során tapasz-
talható mindfulness egyfajta jelenlétélmény, egy sajátos viszo-
nyulás és odafigyelés. Ennek megfelelően a tevékenységek szé-
les köre gyakorolható meditációként. Az ülőmeditációt gyakorta 
kiegészíti a sétáló meditáció, de meditálhatunk főzés és étkezés, 
vagy kertészkedés és egyéb fizikai munkák közben is. Továbbá 
kijelenthetjük azt is, hogy a meditáció nem kizárólag a kelet val-
lási praxisában van jelen: Daniel Goleman, az ismert amerikai 
pszichológus A meditáció ősi művészete4 című könyvében hindu, 
zsidó, keresztény, szúfi meditációkról is értekezik. Hogy a kü-
lönféle hagyományokban gyakorolt meditációk mennyiben ha-
sonlítanak és térnek el egymástól, az állandó témát ad a vallások-
kal, mindfulness-szel és a meditációval foglalkozó szerzőknek. 

4 Goleman, D.: A meditáció ősi művészete, Nyitott Könyvműhely, Budapest, 
2008.
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A meditáció két nagy komponense a mindfulness (azaz fordítás-
tól függően a tudatos jelenlét, jelentudatosság, éber tudatosság) 
és a koncentráció. A feljebb már említett Kabat-Zinn újítása abban 
állt, hogy kiemelte az éber tudatosságot (azaz a mindfulnesst) 
a vallási praxisba tartozó meditáció(k) kontextusából, tulajdon-
képpen „vallástalanította”, despiritualizálta és bárki számára al-
kalmazhatóvá tette. Az ő megfogalmazásában a tudatos jelenlét 
egy folyamatosan jelenlévő ítéletmentes tudatosság, a figyelem-
gyakorlás jelen pillanatra vonatkozó, reaktivitásmentes és nyi-
tott módja. Szakmai tapasztalatait a későbbi kutatások rendre 
visszaigazolják: ahogy azt feljebb kifejtettem, a jelentudatosság 
fejlesztése egy sor szomatikus és pszichés probléma kezelésében 
meglepően hatékony. A kapcsolódó kutatási eredmények igen-
csak meggyőzők, az elérhető szakirodalom pedig évről évre lát-
ványosan bővül. Kimondhatjuk azt is, hogy a mindfulness popu-
larizálódott, kommercializálódott, és mára mozgalommá nőtte ki 
magát. 

A mindfulness-szel foglalkozó szakemberek Buddhára egy-
fajta kutatóként tekintenek, aki önmegfigyelés által jutott el kö-
vetkeztetéseihez. Az általa végzett meditációs gyakorlat saját tu-
dati működését tárta fel számára. (Ennek tapasztalatait foglalták 
össze a Satipatthána-szútra szövegében.) Ez a szemlélet, már-
mint az önmegfigyelés általi önmeghaladás a kereszténységtől 
sem idegen: egyértelműen a kísértés és önismeretszerzés helye-
ként tekintünk a kietlen pusztaságra. A keresztény hagyomány-
ban ez a folyamat nem áll meg az önmegismerésnél, hanem az 
Isten-ismeretig megy el.6 A sivatagi atyák imádkozás során szer-
zett tapasztalatai pszichológiai síkon is értelmezhetők és értel-
mezendők.7

De mire is jött rá Buddha és a gondolataikkal viaskodó siva-
tagi atyák? A mindfulness-szel foglalkozó irodalom szerint arra, 
hogy az elme az itt és most-tól elszakadva „kóborol”8, manipu-

6 A témában Cserép Csongor kollégám írt kimerítő dolgozatot. Cserép Cs.: 
Meditatív gyakorlatok a szekuláris Európában. Magyar Szemle, 2018/1–2. 54–
63.

7 Itt kell megemlítenünk, hogy a külső helyszínű céges tréningek hasonlóan 
önismeretszerzést támogatók, elvonulás-jellegűek, mint a napjainkban egyre 
divatosabbá váló spirituális és vallási elvonulások.

8 Szondy, M.: Megélni a pillanatot, Kulcslyuk Kiadó, Budapest, 2012, 22.

Mindfulness, meditáció, ima

„Az éber figyelem egy régi buddhista gyakorlat, mely a jelen életünkben  
mélységesen időszerű. Ennek az időszerűségnek semmi köze a buddhizmushoz  

vagy a buddhistává váláshoz. Csakis a felébredésről szól, és arról, hogy az  
ember harmóniában éljen önmagával és a világgal. A segítségével megvizsgáljuk,  

hogy kik vagyunk, mérlegre tesszük a világnézetünket és a világban elfoglalt 
helyünket, és megtanuljuk nagyra becsülni életünk minden egyes pillanatának 

teljességét. De leginkább kapcsolatban vagyunk a valósággal.” 

(Jon Kabat-Zinn)5

5 Kabat-Zinn, J.: Bárhová mész, ott vagy, Ursus Libris, Budapest, 2009, 25.
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lációkat végez a múlthoz és a jövőhöz tartozó tudattartalmakon. 
Konfabulációt is magába foglaló történeteket sző, párhuzamos 
gondolati és cselekvési szálakat indít el, konstruálja a gyakran 
aggodalmakkal és szorongásokkal teli szubjektív valóságot, te-
remti az ezt szenvedésteli helyként megélő ént. Ezt a konstru-
ált, gyakran reaktívan, automatikusan generált történetet – tehát 
saját gondolatainkat és érzelmeinket – fogadjuk el valóságként 
ahelyett, ahogyan a dolgok vannak. Így létrejön a fejünkben egy 
multitasking, robotpilóta vagy cselekvő üzemmód, ami egyik 
feladattól a másikig űz bennünket úgy, hogy közben hol az elő-
ző feladat, hol a következő jár a fejünkben. Életben maradásunk 
és józan eszünk megőrzése érdekében igyekszünk az ezzel járó 
belső feszültséget elfojtani, ami hosszú távon pszichés és testi tü-
netek (pl. pánikzavar, magasvérnyomás-betegség stb.) kialaku-
lásához vezethet. A mindfulness-gyakorlatok során megfigyel-
jük a testi érzéseinket, gondolatainkat, érzelmeinket, tudatunk 
tartalmait és változó mintázatait. Megtanuljuk azonosítani azt, 
ami van, és megértjük, hogy a gondolataink csak gondolatok, ér-
zéseink csak érzések. Múlandók, átmenetiek, jönnek és mennek. 
A mindfulness az, amikor kilépünk a mindennapjainkat megha-
tározó cselekvő vagy robotpilóta üzemmódból, és létezésmódba 
váltunk át. 

A mindfulness-szel foglalkozó szerzők egyetértenek abban, 
hogy a tudatos jelenlét elérésének képessége mindannyiunkban 
jelen van. Gyakorlásához szükségünk van egy sajátos belső vi-
szonyulásra, amely a következő összetevőkből áll: ítélkezésmen-
tesség, türelem, bizalom, nem-erőltetés, elfogadás és elengedés.9 
A gyakorlás során pedig elhagyjuk a robotpilóta üzemmódot, 
közvetlenebbül és a jelen pillanatban éljük át élményeinket, 
együttérzéssel és szerető kedvességgel fordulunk saját magunk, 
megéléseink és mások felé. A gondolatokat nem a valóságként 
vagy az énünkként, hanem pusztán gondolatokként látjuk. Ahe-
lyett, hogy kimerítenénk magunkat a mindennapi célokért való 
leállíthatatlan küzdelemben, a feltöltődésnek is teret adunk éle-
tünkben. A tudatos jelenlét gyakorlásával megfigyelhetjük érzel-
mi zavarainkat és érzékeny pontjainkat, ezáltal pedig képessé 
válhatunk az automatikus reakciók helyett akaratlagos döntése-
ket hozni az érzelmileg megterhelő helyzetekben.10

Hol szerezhetünk tapasztalatot a mindfulness-szel? A fentiek 
tükrében valószínűleg érthető, hogy ez nagyban függ a céljaink-
tól. Fordulhatunk valamely meditációs praxist is folytató vallási 
közösséghez. Ebben az esetben érdemes a saját vallási hagyomá-
nyunkon belül tapasztalatot szerezni. Második lehetőségként 
csatlakozhatunk egy induló MBSR vagy MBCT tanfolyamhoz. 
Harmadik opcióként pedig vagy az önsegítő irodalom, vagy egy 
mindfulness-ben, meditációban jártas személy (pl. a módszerrel 
 9 Perczel-Forintos, i. m.
10 Teasdale, J., Williams, M., Segal, Z.: Tudatos jelenlét a gyakorlatban, Kulcslyuk 

Kiadó, Budapest, 2016, 53.
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dolgozó pszichológus) lehet a segítségünkre. Mindhárom fent 
említett kör rendszeresen szervez előadásokat, műhelyfoglalko-
zásokat és elvonulásokat, ahol intenzív, csoportos formában sze-
rezhetünk meditációs tapasztalatokat.

Praxis

Az MBCT és az MBSR körülbelül egy tucat standard gyakorlatot 
tartalmaz. A tanfolyam résztvevője általában heti rendszeresség-
gel csoportos meditáción és hozzá kapcsolódó képzésen jelenik 
meg. Nagy szerep jut az önállóan, napi rendszerességgel végzett 
gyakorlásnak, az ott szerzett tapasztalatoknak. Az evés élményét 
megfigyelő meditáció mellett találunk itt testpásztázó gyakorla-
tot, sétáló és mozgásmeditációt és más feladatokat. Egy tízperces 
ülőmeditáció struktúrája körülbelül így épül fel:

Üljünk le méltóságot és éberséget kifejező testhelyzetben. 
Irányítsuk figyelmünket a testünkre. 
Figyeljük meg a testi érzetek változását: lélegzés közben a hasunk 

mozgását vagy a levegő útját az orrunkban.
Előbb-utóbb gondolataink elkalandoznak. Amikor ezt észrevesszük, 

tudatosítsuk magunkban az elkalandozás tényét, és figyelmünket szelí-
den tereljük vissza a légzésünkre. 

Elfogadással forduljunk a megélt élményeink felé, ne akarjuk azokat 
megváltoztatni. 

Valahányszor figyelmünk elkalandozik, a légzést használjuk hor-
gonyként a jelen pillanathoz. Testünk ugyanis — tudatunkkal szemben 
— nem tud a múltban vagy a jövőben kalandozni. Folytassuk a gya-
korlást néhány percig, és ítélkezés nélkül figyeljük meg élményeinket.11 

A fenti gyakorlat elsősorban a célját tekintve tér el pl. a zen 
ülőmeditációjától, a zazentől, hiszen a gyógyászatban alkalma-
zott meditációkat nem a megvilágosodás, az önmeghaladás vagy 
az önmagunkról való elfelejtkezés végett, hanem a testi és szelle-
mi jóllét helyreállítása miatt végezzük. Számos kisebb-nagyobb 
különbséget meg lehet említeni a különféle meditációs hagyo-
mányok között. Míg a mindfulness – a relaxációhoz hasonlóan 
– engedi, bátorítja a szem lehunyását, addig a zen kimondottan 
a nyitott szemmel való meditálást írja elő, amivel a kint és bent 
megkülönböztetését törli el. A keresztény kontempláció során az 
imádkozó akarata kevésbé számít, nem személyes döntéseként 
éli meg, hogy ténylegesen nézi-e a kihelyezett oltáriszentséget 
vagy csukott szemmel befelé figyel.12

11 Uo. 112.
12 Stinissen, W.: A keresztény meditáció mélységei, Sarutlan Kármelita Nővérek, 

Magyarszék, 2005, 94.
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Buddha a terápiás térben

Pszichológusként 2014 körül kezdtem el – explicite – mindfulnesst 
használni a munkámban. Általában a fent leírt ülőmeditációs 
gyakorlatot vagy a sétáló meditációt végzem együtt klienseim-
mel. Kísérleteim a meditációval jóval messzebbre nyúlnak visz-
sza az időben, ám a nyugati tudományos élet keleti praktikákhoz 
való – sokszor valóban jogos – gyanakvó viszonyulása, a szak-
irodalom és a kutatási eredmények hozzáférhetősége csak a kö-
zelmúltban tették lehetővé, hogy szakemberként etikusan mint 
evidence based (azaz tudományosan megalapozottnak tartott) 
módszert használjam a mindfulness alapú beavatkozásokat az 
általam végzett pszichológiai tanácsadásban és a családterápiá-
ban. Korábban elsősorban a magam örömére végeztem egysze-
rűbb gyakorlatokat, amelyek jótékony hatását így a saját bőrö-
mön tapasztaltam meg. 

A pszichológiai tanácsadás egy rövid, folyamatorientált mód-
szer, amelynek során négy–hat alkalommal igyekszünk pozitív 
változást serkenteni a hozzánk jelentkező kliensek életvezeté-
sében. Az általánosabban ismert pszichoterápiáknál tehát rövi-
debb, jelenfókuszáltabb, és kevésbé érinti a személyiség mélyebb 
struktúráit. Figyelme inkább az életvezetés, a készségek-képes-
ségek területére terjed ki. A tanácsadás és a mindfulness találko-
zása érhető tetten akkor, amikor a válófélben lévő kliens együtt-
érzést és szerető kedvességet gyakorol a vele feszült viszonyban 
lévő házastársa felé, miközben saját tudati beszűkülését is oldja 
az ülőmeditáció segítségével. A sétáló meditáció akár hat–nyolc 
méter hosszú irodában is gyakorolható. Ilyenkor együtt sétálok 
a segítségkérővel, és mindketten megfigyeljük testi érzeteinket, 
visszatérő gondolatainkat. Több kliensem elmondta, hogy évek 
óta nem érezte magát otthon a testében, de a gyakorlat során újra 
kapcsolatba került vele. 

A családterápia pedig egy olyan pszichoterápiás megközelítés, 
ahol a kliensek problémáit a kapcsolataik és egyéb kontextusuk 
(pl. környezet, kultúra stb.) fényében vizsgáljuk. A családterápia 
nem az egyes ember, hanem a család mint rendszer működésének 
javítását tűzi ki céljául. A kölcsönös megértés és érzelmi támoga-
tás erősítése, illetve a család által jótékonynak ítélt megoldási stra-
tégiák kivitelezéséhez szükséges készségek-képességek feltárása, 
fejlesztése szerepel a céljai között. Terapeuta-társam javaslatára 
elmélyedtünk a Susan Johnson nevéhez köthető Érzelemfókuszú 
Terápia (EFT) világában. Az érzelmekhez való közvetlen hozzá-
férés szándéka, az érzelmek ítélkezés nélküli elismerése, az azok-
kal való munka olyan elemei az EFT-nek, amelyek vitathatatlanul 
emlékeztetnek a meditáció során zajló érzelmi tevékenységre. Míg 
előbbi a terápiás „itt és most”-ban zajlik le a többi résztvevő se-
gítségével, utóbbi közben a személy mintha egy belső folyamatait 
is visszaverő tükörbe tekintene a gyakorlás során. Ahhoz, hogy a 
felszíni viselkedés és a másodlagos, megfigyelhető érzelmek (pl. 
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düh, harag) okait, az elsődleges, gyakran nem verbalizálható ér-
zéseket, érzelmeket (pl. elhagyatástól való félelem, kétségbeesés) 
és a – gyakran kielégítetlen – kötődési igényeket megismerjük, vé-
leményem szerint egyaránt alkalmas lehet a terapeuták aktív je-
lenlétét is magába foglaló terápiás folyamat és az egyénileg vagy 
csoportosan végzett meditáció is, de legalábbis az utóbbi kiegé-
szítheti, támogathatja az előbbit. A terápiás üléseken időről idő-
re megkérjük a klienseket, hogy számoljanak be testi érzeteikről. 
Időt szentelünk ezek megfigyelésének, lokalizásának. Máskor pe-
dig segítjük őket az automatikusan lefutó gondolati sorok, mintá-
zatok lelassításában. 

Szakmai tapasztalataim szerint a mindfulness mindkét álta-
lam végzett pszichológiai tevékenység során hasznos a segítség-
kérők, sőt, a segítők számára is. A befelé fordulásban és a belső 
csendben rátalálhatunk saját erőforrásainkra, bármelyik fotelben 
üljünk is épp.

Figyelmes hallgatás

A laikusok és a pályakezdők szemében a pszichológia gyakran 
rejtélyes tudomány. Ehhez – a kapcsolódó kutatások ismereté-
ben – nyugodtan hozzátehetjük, hogy a pszichológia tudomá-
nya számára sem feltétlenül egyértelmű, minek köszönheti ha-
tékonyságát. Erről vallanak a különféle terápiákat, terapeutákat 
összehasonlító évtizedes kutatási felvetések és az ezekből fakadó 
eredmények. A pszichológusok és klienseik oldalán is találkoz-
hatunk olyan vélekedéssel, hogy a pszichológus frappáns kér-
désekkel, élettapasztalattal és az ebből fakadó bölcs tanácsokkal 
segíti ügyfelét, betegét. A hatótényezők általában szubtilisebbek, 
absztraktabbak, nehezebben megragadhatók. A terápiás hatáso-
kat kiváltó összetevők közül érdemes kiemelni a meghallgatás 
képességét. 

A hétköznapi beszélgetések során egyfajta kommunikációs 
zavarként éljük meg az interakció elakadását. Reagálunk, egy-
más szavába vágunk, kérdéseket teszünk fel. Mindeközben fo-
lyamatosan óvjuk egymás homlokzatát.13 Általában igyekszünk 
segíteni a másik félnek abban, hogy az önmagáról kifelé mutatott 
képet továbbra is fenntarthassa, és ennek viszonzását is elvárjuk 
tőle. A pszichológussal folytatott beszélgetés eltér ettől. A cse-
vegés helyett egy olyan eszköztárat (úgynevezett mikroszkill-
rendszert) használ, amely bátorítja kliensét az önfeltárásra, és 
amelynek során a segítő szakember képes visszatükrözni a sze-
mély – gyakran közvetlenül nem hozzáférhető – érzéseit. Ezáltal 
a kliens megértve érzi magát, részt vesz egy modellértékű fel-
nőtt–felnőtt kapcsolatban, és miközben hitelesen szembesül való-
di, mély érzéseivel, különféle, számára hasznos belátásokra tesz 

13 A homlokzatóvás a szociálpszichológus Erving Goffman szakszava.
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szert. A pszichológiai üléstől a meditációs ülés felé elmozdulva 
felfedezhetjük, hogy a meditáló az empátiás visszatükrözéshez 
hasonló tevékenységet végez önállóan: a cselekvés megszakítá-
sával, a belső narrátor elcsendesítésével megfigyeli testi érzeteit, 
tudata tartalmait és tudatának jellemző mintázatait. A fentiek fi-
gyelembevételével megérthetjük, hogy mind a verbális, mind a 
tudati áramlást egyfajta feltorlódásra kényszeríthetik a köznapi 
beszélgetéseket látszólag előremozdító kérdések. Ehelyett a se-
gítő megismétel, összefoglal, empátiás sejtéseket fogalmaz meg, 
hümmög vagy bólogat, a meditáló pedig regisztrál és felcímkéz 
(„félelem”, „igen, ez az”, „igen, ez az aggodalmaskodás”). 

Carl Rogers, a humanisztikus pszichológia atyjának munkás-
sága nyomán kijelenthetjük: az empatikus válaszok az empa-
tikus megértésből származnak, az pedig az empátiás meghall-
gatásból.14 Akárcsak a meditációk többségében, a pszichológiai 
ülés során is el kell dobnom előfeltevéseim, és úgy nézni a kliens 
teljes jelenségvilágára, mintha életemben először látnék és halla-
nék mindent. Tulajdonképpen ez is a helyzet: a terápiákban ki-
emelt jelentőséggel bíró itt és most kizárólag itt és most létezik. A 
mindfulness felvirágzásával együtt kibontakozó, vele rokonság-
ban álló pszichológiai és spirituális trendek éppen ezt támogat-
ják: az önegyüttérzés, önmagunkkal való kedvesség, a hatékony-
ságkultusz és túlpörgés ellensúlyozására létrejött slow- (azaz 
lassúság) mozgalom mind-mind egy önmagunk és a világ felé 
megnyitott, jelentudatos, fokozott éberség irányába ható lehető-
ségei a jelenkori embernek. A pszichológus, akárcsak kliense, ak-
kor hatékony, ha fejben is ott van, jelen van. A segítő munka pedig 
hosszú távon csak akkor végezhető felelősséggel, ha a pszicholó-
gus, pszichoterapeuta időt szán az öngondoskodásra. Ennek egy 
igen hatékony módszere lehet a meditáció és a meditáció során 
előálló sajátos viszonyulás, a mindfulness. 

A Facebookról Bakonybélbe

A napi rendszerességű, egyéni meditáció a néhány perces idő-
tartamtól akár több óra hosszáig is tarthat. Emellett ajánlatos 
csoportban is gyakorolni. A csoportos gyakorlás sajátos, inten-
zív formája az úgynevezett elvonulás, ami egyfajta bentlakásos 
képzési alkalmat jelent. A vallási, üzleti, spirituális és pszicho-
terápiás piacon sok különféle szempontú, időtartamú elvonu-
lással találkozhatunk. Magyarországon, különösen Budapesten 
viszonylag könnyedén csatlakozhatunk zen-közösségekhez, az 
MBSR és MBCT oktatók is rendszeresen hirdetnek rövidebb-
hosszabb elvonulásokat, és a keresztény szerzetesek kontempla-
tív, meditációs vagy csend-kurzusai is elérhetőek az érdeklődők 
részére. Ahogyan az eddigiekből kitűnhetett, a különféle szemlé-

14 Egan, G.: A képzett segítő, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2011, 102.
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letű meditációk többnyire hasonlítanak egymásra, és még a val-
lásos meditációk gyakorlásához sem szükséges elköteleződni az 
adott hitrendszer vagy annak földi és égi hatalmai mellett. Hogy 
egy példát is mondjunk: egy, a tudását könyvekből és MBSR tré-
ningen megszerzett katolikus gyakorló minden további nélkül 
részt vehet egy zen-stílusú meditációs sesshinen (csoportos ülé-
sen), legfeljebb az esetleges vallási programelemeket kihagyja 
vagy saját hagyományával tölti meg. 

Ahogy feljebb írtam, a mindfulness jelenségköre mára ku-
tatott, dokumentált, elismert része a pszichológiának és a gyó-
gyításnak. Pszichológusként elsősorban a mindfulness-szel, a 
mindfulness alapú módszerekkel, ezek egyes elemeivel dol-
gozom. Egyéni gyakorlásomban ez keveredett az általam napi 
rendszerességgel végzett zazennel, azaz a japán zen által előírt 
ülőmeditációval, és az azt keretező kinhinnel, azaz a sétáló me-
ditációval. A külső szemlélő számára nem volna egyértelműen 
megítélhető, hogy zazent ülök. Ahogy az sem, hogy a közelmúlt 
élményei hatására mára keresztény kontemplációt végzek a gya-
korlás során.

A bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor a tavalyi év ad-
ventjének első hétvégéjére hirdetett csendmeditációs programot 
a Facebookon. Akkori érdeklődésemnek jobban megfelelt volna 
egy koreai vagy japán zen-elvonulás, végül mégis jelentkeztem 
az erdei monostor szerzeteseinél. A meditációt vezető bencés 
szerzetes, Baán Izsák neve ismert lehet a lelkiségi irodalom olva-
sói előtt. A szemlélődő imában szegletkőnek számító Evagriosz 
Pontikosz 4. századi sivatagi atya hazai fordítójaként is találkoz-
hatunk a nevével. A bencés hagyomány – pannonhalmi öregdi-
ákként – valamelyest ismert a számomra, és a keresztény me-
ditációt, kontemplatív imát is ismertem annak irodalmából, így 
például a jezsuita Jálics Ferenc és Mustó Péter könyveiből. 

Éjszakánként, a zarándokszállás magányában naplót írok. Az 
akkori bejegyzéseket egészítem most ki későbbi gondolataim-
mal:

Nem tudok semmit. Az esti kompletóriumon fogalmam sem volt, 
hová kell ülni. Megmutatták. Nehezen figyelek oda, zavarban vagyok, 
mert nem értek, nem ismerek semmit. Nem ismerem a monostor tereit. 
Eldöntöttem, hogy nem hibáztatom magam, csak jelen vagyok. Ez na-
gyon nehéz.

Ami kezdetben némaságnak, hallgatásnak tűnik, arról ké-
sőbb megtudom: hallgatagság, taciturnitas. Ahogy a tevékeny-
ségek széles köre űzhető meditációként, mindfulnessben, úgy a 
lelki lárma elcsendesítésével párhuzamosan a külső fecsegést is 
visszafogjuk. Számomra – emberekkel dolgozó segítő számára 
– komfortos a gondolat, hogy két állandó tevékenységemről le-
mondva sem gondolkodni, sem cseverészni nem fogok néhány 
napig. A zsolozsma utolsó imaórája, a kompletórium teljesen 
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magával ragad. A kis kápolna recsegő stallumjai, a zsoltárének-
lésbe beiktatott rövid csöndek, a maroknyi ember közössége mé-
lyen meghat. 

Másnap hajnalban, életemben talán először laudesre megyek. 
A decemberi éjszaka sötét és hideg. Úgy tűnik, a hétvégén újra 
és újra be fogunk kapcsolódni a szerzetesek által végzett zsolozs-
mába, az imaórák napot szervező szövetébe. 

Már tudom, hova kell ülni, és végre megtalálom a könyvben a zsol-
tárokat is. Megérkezett J. és J., ami meglepő, mégis természetesnek ér-
zem. Nem beszéltük meg, de miért is ne itt találkoznánk. Együtt regge-
lizünk, persze munkáról beszélgetünk, meg a vidéki élet nehézségeiről 
panaszkodom nekik. Uram, tégy engem békéd eszközévé.

A szerzetesek csak a legszükségesebb szavakat használják, én 
viszont továbbra is narrálom bensőmben az eseményeket. A ta-
lálkozás öröme barátaimmal kihívás elé állít: belefér-e a hallga-
tagságba üdvözölni egymást, illik-e halkan társalogni a közösen 
fogyasztott reggeli mellett? Délelőtt tízkor egy szőnyeggel borí-
tott, tetőtéri meditációs teremben találkozunk. Egyik ablaksora a 
kolostorkertre, másik az arborétumra néz. Egy állványon Rubl-
jov Szentháromságának nagyméretű másolata van kiállítva. Kö-
rülbelül tizenöten, húszan vagyunk. Izsák atya két szövegrész-
letet oszt ki fénymásolatban: Evagriosz Pontikosz Az imádságról 
és Szír Szent Izsák Az imáról címmel. Csak a legszükségesebb 
instrukciókat mondja el. Egy mondat horgonyként akad el ben-
nem: odaadjuk az időnket az Istennek. Korábban még soha nem 
gondoltam így a meditációmra. A közösen elmondott Miatyánk 
után ismerős helyzetben találom magam: a zazenből ismert ló-
tuszülésben és a csendben. Izsák és szerzetes testvérei egyszerű 
fa imazsámolyok segítségével térdelnek. Azon gondolkodom, 
vajon más lesz-e ez bármiben, mint eddigi mindfulness és zazen 
tapasztalataim? Huszonöt perc elteltével felállunk, ablakot nyi-
tunk, és lassan, szótlanul sétálunk a teremben. Öt perc mozgás és 
nyújtózkodás után ismét helyet foglalunk a korábbi testhelyze-
tekben. Ez így megy órákon át. Közben időről időre eszembe jut, 
vajon jó-e, amit csinálok? Vajon az lesz-e az eredménye, aminek lennie 
kell? Ahogyan szoktam, figyelem a levegő útját az orromban, és 
a mély hasi légzést gyakorlom. Az idő múlásával párhuzamo-
san érzem, hogy a torkom bedagad, és egyre nagyobbakat kell nyel-
nem.15 Félek, hogy zavarom a többiek csendjét, nyugalmát. Dél-
ben azokkal tartok, akik részt vesznek a napközi imaórán, majd 
rövid pihenő után mindannyian megebédelünk. A szerzetesek 
maguknak főznek – egyikük a konyháért és az étkezésekért felel 
–, és megosztják velünk ételüket. 

15 Esetleg már eleve be volt dagadva, és ezt csak a meditáció során észleltem 
mint zavaró tényezőt.
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14–17 óráig meditálunk. Már csak egyetlen szerzetes van velünk, 
Izsák. Egyedül érzem magam, és mégsem vagyok egyedül. Ereje van a 
csoportnak. Közben el-elkalandoznak a gondolataim. Hol az jut eszem-
be, hogy valamit a természetből vagy az épített környezetből lefényké-
pezzek, hol az, hogy vegyek valami szuvenírt: korpuszt, bort, gregorián 
lemezt. Az ebédnél mindenkit megvártunk, és aztán nem kellett az étel-
ről beszélgetni. Minden elterel, mindenen gondolkodom. A mobiltele-
fon, a fotózás, a saját gondolataim. Csak ülünk. Persze egyfolytában 
tervezgetek. Fejben imazsámolyt veszek, és elvonulást szervezek a klien-
seimnek. Mintha bármi olyan lényeges volna, hogy most kell kitalálni!

A délután során egyre nehezebben nyelek, egyre jobban ag-
gódom, hogy elrontom a többiek hétvégéjét. A meditációm nem 
mélyül el, én pedig egyre feszültebb vagyok. A meditációs pár-
nát imazsámolyra cserélem, aztán leveszem bal csuklómról a 
görögkatolikus barátaimtól fél évtizede kapott csotkit, imafü-
zért. Jobb kezembe fogom, és a Jézus-imát kezdem mondani. 
Uram Jézus Krisztus, élő Isten fia, irgalmazz nekem bűnösnek. A meg-
érkezés, az otthonosság érzése fog el. Valamivel később már csak Jé-
zus nevét ismételgetem. Aztán eszembe jut, amit Izsák mondott, 
hogy egyszerűen csak odaadjuk az időnket Istennek. Itt vagyok, 
itt vagy, ismétlem minden be- és kilégzéskor. A szemem nyitva 
van, és két tenyerem felfelé fordítva nyugszik a térdem fölött. 
Percek óta nem nyeltem, állapítom meg magamban. Megtörté-
nik a zazenből ismert elmélyülés, és a következő ülések során 
velem is marad. Vesperás, vacsora, további csendes ima követke-
zik, majd vigília a kápolnában. Éjszaka sokáig olvasok egy lámpa 
fényénél.

Másnap reggel kihagyom a laudest. Reggeli után sétálok 
egyet a hóval borított arborétumban. Fél tízkor mise, utána csen-
des ima, majd napközi imaóra következik. A közös ebéd után 
négy óra meditáció huszonöt perces etapokban. Úgy döntök, 
hogy a térdelésnél maradok, és jobb kezembe veszem a csotkit. 
Hosszú az út, amíg ismét eljutok az Itt vagyok, itt vagy formuláig. 
Aztán elhagyom ezt is. Lenézek a kezemre, két üres tenyeret lá-
tok, és potyogni kezdenek a könnyeim.
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Palotai Gabriella

Csendkurzusok Pannonhalmán

A beszéd, a párbeszéd, a meg-
beszélés, és a hallgatás, a meghallgatás munkám része. Pszi-
chiáterként és a vállalatoknál tanácsadóként, trénerként, majd 
coachként sok élethelyzetet és sokféle embert ismertem meg. A 
szavak, panaszok, kérdések özönlöttek felém, amelyeket befo-
gadtam, átszűrtem, értelmeztem. Életem döntően párbeszédben 
zajlik, ami persze sokszor bennem is folytatódik, hiszen gondol-
kodom a hallottakon. Munkámból adódóan gyakran figyelek, 
hallgatok, állandó interakcióban, zajban élek. Ritkán mondha-
tom el, hogy csend vesz körül. 

A vállalatoknál eltöltött több mint húsz év tanácsadói, tréne-
ri munka döbbentett rá arra, milyen kevesen képesek figyelni, 
meghallgatni valakit, csendben maradni. A „tökéletes manager” 
ráadásul egyszerre többfelé figyel, hiszen a multitasking bűvöle-
tében él, ezt várják el tőle; a nyitott irodákban a folyamatos zaj 
mellett még a vizuális ingerek is bombázzák egyébként is leter-
helt elméjét. Ezek után nem csoda, ha ebben a túlingerelt állapot-
ban munka után, aminek, mint tudjuk, késő este van vége, újfajta 
ingerforrást keres magának, s erre sokaknak a TV, számítógép 
tökéletesen alkalmas. Így aztán már csak saját magával, gondo-
lataival és a csenddel nem lesz ideje „összefutni”. 

Így egyáltalán nem meglepő, hogy a túlingereltség, a stressz 
miatt növekszik a pszichés, pszichoszomatikus megbetegedések 
száma. A relaxációs technikákra egyre nagyobb az igény – per-
sze csak akkor, ha néhány percet vesz el a munkaidőből, egyéb-
ként nem jut rá, illetve magunkra idő. Ha valaki mégis rászánja 
magát a gyakorlásra, akkor azonnali eredményt vár el. Az ösz-
szes vállalati tréning arról szól, hogy tanulj meg eredményesen 
eladni, konfliktust kezelni, válj hatékony vezetővé. Azonban a 
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hatékonysághoz nyugalom, figyelem, összpontosítás, pihenés is 
szükséges.

Egy tréning közben felfigyeltem arra, mennyire élvezik a szü-
neteket a résztvevők. Szép környezetben voltunk, lehetőségük 
volt sétálni, üldögélni. Arra gondoltam, talán újabb ismeretnél, 
módszernél sokkal fontosabb lenne megtapasztalni a csendet. 
Megállni, hallgatni, gondolkodni, befelé figyelni; jelen lenni az 
itt és most-ban. Közben esetleg kérdéseket feltenni saját maguk-
nak, és válaszokat keresni, vagy egyszerűen csak megélni a pil-
lanatot. Így született meg a Csendkurzus ötlete, amely kurzust 
Varga Mátyás bencés szerzetessel dolgoztunk ki. 2015-től Bokros 
Márk atyával vezetjük. (A kurzuson 2012 és 2018 között össze-
sen141-en vettek részt. A csend 1 kurzuson hét csoportban 87-en, 
a csend 2-n négy csoportban 33-an, a csend 3-at két alkalommal 
hirdettük meg, s ezen 20-an voltak.)

A kurzus három és fél napos, hétfő déltől csütörtök estig tart, 
egy-egy csoport tíz–tizenkét főből áll. A nagyobb létszám már 
nem teszi lehetővé a személyes konzultációt, valamint a meg-
növekedett létszám mellett megnő a közlési igény, ami megtö-
ri a csendet. Annak ellenére, hogy mindenki vágyik a csendre, 
megpihenésre, valamint a kiszakadásra, mégis nehézséget jelent 
a beszéd leállítása, még akkor is, ha a csoporttagok ismeretlenek 
egymás számára. Többeknek kifejezetten feszültséget generáló a 
társas helyzetben megélt csend, valamint a tapasztalatok, élmé-
nyek megtartása, egyéni megélése és feldolgozása. 

Az alapgondolat szerint a nyári időszak alkalmas a kurzus-
ra, amikor a diákok hazamennek, így mindenkinek önálló szoba 
biztosítható a kollégiumban, ami fontos feltétele a nyugalomnak, 
elcsendesedésnek. Mindenkinek lehetősége van konzultálni ve-
lünk külön-külön és együtt is, ahogy a csoporttagok kívánják. 
A kettős, férfi–nő vezetés megkönnyíti a vezetőkhöz való kap-
csolódást, illetve hogy ki-ki igény szerint kaphasson lelki veze-
tést, útmutatást vagy pszichológiai támogatást. A programnak 
nem célja a keresztény hit terjesztése, azonban fontosnak tartjuk, 
hogy némi betekintést kaphassanak a keresztény kultúrtörténet-
be, megismerjék a pannonhalmi zsoltárok felépítését, a szerzete-
si hagyományokat.

Kutatásom alapján a csendtáborok, elvonulások két nagyobb 
csoportja különíthető el: az egyik kifejezetten keresztény lelki-
gyakorlat, szemlélődő meditáció, míg a másik jellegzetessége 
a jógával egybekötött önismeret. Az általunk szervezett csend-
kurzusok az önismereti feladatok mellett meditációs gyakorla-
tokat tartalmaznak, valamint a zsoltárokkal, az apoftegmákkal 
való megismerkedést, feldolgozást, továbbá egy-egy témába illő 
könyvrészlet feletti elmélkedést. 

Bár az ima és a meditáció mutat különbséget, mindkettőre 
a módosult tudatállapot jellemző. Erről akkor beszélhetünk, ha 
az átélő számára az adott állapot észrevehetően eltér a cselek-
vő éber állapottól. A meditáció nem arról szól, hogy a tudatot ki 



kell üríteni vagy le kell csendesíteni, bár a csend mélyebb lesz a 
meditációban, és a nyugalom módszeresen fejleszthető. A me-
ditáció célja, hogy hagyjuk a tudatot olyannak, amilyen az adott 
időpillanatban. Nem akarunk eljutni valahová, hanem megen-
gedjük magunknak, hogy ott legyünk és olyanok legyünk, ahol 
éppen abban a pillanatban vagyunk; azt érezzük, ami éppen je-
len van bennünk.

A meditáció nagy múltra tekint vissza a keresztény egyház-
ban, a buddhizmusban és a hinduizmusban egyaránt. A keresz-
ténységben szerzetesekhez és a monasztikus élethez kötődött. 
A meditációs technika egyfajta lelki munka, amely a tudomá-
nyos pszichoterápiát megelőzte. Manapság többféle meditációs 
technikát ismerünk a zen-meditációtól a szimbólumterápián át 
a mindfulnessen keresztül az egyszerű ellazulásig. Valamennyi 
egyfajta szellemi nyugalom elérésére irányul, amely a belső és 
külső világgal kapcsolatos harmóniához és egységélményhez 
vezethet el. A meditáció a figyelmet bizonyos dolgokra, az úgy-
nevezett belső képekre, testrészekre koncentrálhatja, de olyan 
formája is létezik, amelyben az egyén semmire sem, avagy ép-
penséggel mindenre fókuszál. A meditáció mindenképpen fej-
leszti az önismeretet a testi jelzések, illetve a világ egy-egy as-
pektusához való hozzáállás tekintetében.

A meditáció során felismerhetjük, azonosíthatjuk a stressz 
forrásait, de újfajta hozzáállást is kialakíthatunk önmagunkhoz, 
gondolatainkhoz és a világhoz. Ennek segítségével átfogóbban 
értelmezhetjük külső és belső folyamatainkat, fejleszthetjük fi-
gyelmünket, koncentrálóképességünket. Ezáltal hamarabb ész-
revehetjük, ha valami testileg, lelkileg megterhelő számunkra.

Meditáció idején a neurológiai kutatások szerint az agyban 
nagyfokú figyelmi folyamat játszódik le, amely nyugodt, relaxált 
állapottal jár együtt. Ez az állapot azonban nem azonos a szelle-
mi kiüresedettséggel, ugyanis olyan agyhullámok detektálhatók, 
amelyek akkor bukkannak fel, amikor célorientáltak vagyunk, 
vagy éppen tervezünk valamit. 

A meditáció során fölfedezzük, kik és miért is vagyunk. A 
szemlélődésben nem elfutunk önmagunk elől, hanem rátalálunk 
önmagunkra; nem elutasítjuk, hanem megerősítjük magunkat. 
Szent Ágoston ezt nagyon tömören és szépen fogalmazta meg: 
„Az embernek először vissza kell találnia ahhoz az önmagához, 
akin mint lépcsőn felemelkedik, hogy megismerje Istent.” John 
Main bencés szerzetes pedig így ír: „De lehet, hogy a csendet 
nehéz lesz elérnünk. Szinte biztosan sokáig fog tartani, amíg el-
jutunk hozzá. A csend nemcsak azt jelenti, hogy megfékezzük 
nyelvünket, hanem azt is, hogy a nyugati ember számára isme-
retlen, éber nyugalom lesz úrrá elménken és szívünkön. A nyu-
gati ember vagy éber, vagy ellazult – a kettő kombinációját a 
legtöbbünk ritkán éli meg. De a szemlélődésben éppen ennek el-
érése a cél. Ez a nyugalom nem az alvás, hanem inkább a teljesen 
éber koncentráció nyugalma.” Az ő meditációs csoportjaiban a 

60 palotai gabriella 



keresztény szemlélődés mellett keleti meditációs tapasztalatait is 
alkalmazta, amely az általunk vezetett kurzusokban is jelen van.

A pannonhalmi csendkurzus célja a mentálhigiénés jóllét 
fenntartása, kilépés a mindennapi munkából, zajból; amikor a le-
csendesedés mellett megjelenhetnek olyan kérdések, problémák, 
amelyekkel a mindennapokban nem képes megbirkózni a részt-
vevő, vagy a teendők sokasága miatt nem tud rájuk hangolódni, 
időt szakítani a megoldásukra. 

A bencés közösség helyet adott a kurzusnak, ezzel rajtunk, a 
kurzusvezetőkön keresztül elindult a „párbeszéd” a résztvevők-
kel, és megtapasztalhatták a fogadó közeg nyitottságát és az elfo-
gadást. Mit is értünk ezek alatt a fogalmak alatt? Semmiképpen 
sem szerettünk volna lelkigyakorlatot tartani, hiszen erre szám-
talan lehetőség kínálkozik. Fontosnak gondoltuk, hogy minél 
többféle hitrendszerrel élő ember látogasson el a kurzusra, ezzel 
is bizonyítva, hogy a csendre, a befelé fordulásra, az önvizsgálat-
ra mindenkinek egyaránt szüksége van. Az évek során a részt-
vevők több mint fele ateistának vagy a hitét rendszeresen nem 
gyakorlónak vallotta magát. Volt görög katolikus, református, 
zsidó és hívő keresztény a csoporttagok között. A programot úgy 
állítottuk össze, hogy a reggeli és esti imádságokon jelen tudja-
nak lenni azok, akiknek igényük van rá. Semmiképpen nem volt 
elvárás, pusztán lehetőségként jelöltük meg, amivel többségében 
éltek a résztvevők. Tapasztalatunk szerint többeket a kíváncsiság 
vezérelt; szerették volna látni, átélni az Apátságban zajló imád-
ságokat. Gyakran a csoport együttesen volt jelen a vesperásokon, 
s ez növelte az összetartozást, a közös élményszerzést.

A kurzus nyitottsága több szinten megragadható. A legfon-
tosabb az Apátságé, hiszen olyan új kezdeményezésnek adott 
helyet és teret, aminek hazánkban és Pannonhalmán sem volt 
előzménye. Befogadó és nyitott volt a rend a kurzusra érkezők-
kel szemben; elfogadta és támogatta, hogy minél több helyszínt 
használhassunk. A résztvevők így bepillantást nyerhetnek a mo-
nostor életébe egy teljesen új szemszögből, nem mint turisták, 
hanem mint akik néhány napig részesei az itt zajló életnek. A 
visszajelzések szerint ez mindenki számára meghatározó él-
mény.

A reggeli és esti meditációk a Bazilikában a keresztelőkútnál 
történnek, ami sokaknak kifejezetten megterhelő feladat, nehe-
zen tudnak fél órát egyhelyben, csendben tölteni. Lassan-lassan 
azonban megtanulnak a felmerülő gondolataikkal, esetleg kelle-
metlen testérzeteikkel együtt lenni, lecsendesíteni azokat. A tár-
sas meditáció, a keresztelőkút, a Bazilika lehetőséget teremt az 
elcsendesedésre, de sok esetben számoltak be arról is, hogy ener-
gizál, spirituális élményt nyújt. A gyakorlatok kapcsán a temp-
lom egész területét bejárhatják a résztvevők, megtapasztalva az 
egyes helyszínek eltérő hangulatát. Más-más gondolatokat, ér-
zelmeket hív elő a Szentély, az Altemplom vagy az oldalkápolna. 
Ha szabadon választható helyen kell egy-egy feladattal dolgozni 

 csendkurzusok pannonhalmán 61



a Bazilikában, akkor sokan elindulnak a lépcsőkön felfelé és le-
felé egyaránt, azonban kevesen tudnak kezdetben hosszabb időt 
eltölteni a szentélyben, illetve az altemplomban. A szentélyből 
letekintve fenséges látvány tárul elénk az ambo, az oltár a ke-
reszttel, a keresztelőkút és a főkapu feletti ónix ablakon átszű-
rődő fénnyel, ami a lenyűgöző esztétikai élmény mellett sokak 
számára spirituális élményt is jelent. Tapasztalatunk szerint a 
szentély erős hatása miatt a csoportok alig harmada tud hosz-
szabb időt eltölteni ott. 

A reggeli és esti meditálásnak meghitt a hangulata, erős a 
csoportképző ereje. Több ízben megfigyeltük a tér marasztaló 
erejét. Előfordult, hogy a meditációs gyakorlat végén egy-egy 
mondatban mindenki megosztotta érzését, gondolatát, majd je-
leztem, hogy véget ért az est utolsó feladata. Ekkor a csend és a 
nyugalom mellett a meghittség, békesség érzése mindenkit ma-
radásra késztetett. A kút körül a tér-idő az itt és most-ra kon-
centrálódott, lerövidült és egyszerre kitágult, meghitt csend te-
lepedett közénk. Erős vonzását valamennyi csoport érzékelte és 
visszajelezte. A főkapu kitárása nyomán különös élményt jelent 
az épített tér direkt kapcsolódása a természethez, a felkelő, il-
letve a lenyugvó Nap beragyogó fénye. Az ónix keresztelőkút 
ekkor mutatja meg sokszínűségét, amit a kintről beszűrődő ma-
dárhangok, vagy beáradó illatok fokoznak. Mindez elementáris 
erővel hat a jelenlévőkre – amint erről beszámolóik tudósítanak. 

Négy napot Pannonhalmán töltöttem. Megtapasztaltam én is – 
mint már oly sokan mások is – a bencések nyitottságát, bizalmát, ven-
dégszeretetét, elfogadását, türelmét, tapintatát. Rácsodálkoztam, hogy 
a Főapátság területén épített és természetes környezet, föld és ég, régi 
és modern harmóniában, szervesen összeér és -fér. De ezt már annyian 
leírták!

A kurzusra egyénenként eltérő motivációval, céllal érkeznek. 
A leggyakrabbak: feltöltődés, pihenés, önismeret fejlesztése, 
egy-egy konkrét problémára való fókuszálás, megoldáskeresés, 
életcél meghatározása, kijelölése, döntéshozatal (munkahelyvál-
tás, elköteleződés, esetleg kapcsolatok lezárása), valamint a dol-
gok átértékelése, felülvizsgálata.

Aki vállalja a csendes kurzust Pannonhalmán, annak bátornak és 
elszántnak kell lennie. Bátornak önmagával szemben és elszántnak ab-
ban, hogy azt a sok felismerést, amihez a négy nap során hozzásegítik, 
feldolgozhassa. A csendes kurzus nem négy nap! Én egy olyan szelle-
miséggel, tapasztalással itatódtam át, amely nagy segítséget ad a hét-
köznapokban, a hittel párosulva pedig erős cölöpökké szilárdulnak az 
utamon.

Megnyugtató tapasztalatom a kurzusról, miszerint alapvetően egy-
formák vagyunk, hasonlóak a problémáink, a céljaink és az erőfeszítése-
ink, most is velem van. Az elfogadó, nyitott, inspiráló (családon kívüli) 
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csoportélmény egy, a kurzusnak köszönhetően felismert hiány az éle-
temben (s lehet, hogy új irányt jelöl ki számomra). Azt is elhatároz-
tam, hogy keresni fogom itt Budapesten azt a templomot és szentmisét, 
amelyik a pannonhalmi misékhez hasonló visszhangot vet a lelkemben, 
de a megszokott vasárnap reggeli családos misék gyakorlata most még 
erősebb. Legalább tudom, hogy létezik másmilyen, és ez fontos.

Az egyéni célok gyakran átíródnak vagy pontosabbá válnak, 
ahogy telnek a napok, mivel a csendben kozmetikázás nélkül, 
tisztán megmutatkozik mindaz, ami bennünk van, ami foglal-
koztat. A csendben sokkal jobban megértjük magunkat, környe-
zetünket, kapcsolatainkat és felszínre kerülnek vágyaink mellett 
félelmeink is. Sokszor találkozunk azzal a dinamikával, misze-
rint az első-második nap tisztulnak ki a valós kérdések, prob-
lémák, amelyek gyakran meglehetősen nagy feszültséget, sok 
esetben erős érzelmeket generálnak. Ebben a szakaszban külö-
nösen szükség van a vezetőktől megerősítésre, támasznyújtás-
ra. A kurzus második fele a megoldáskeresés, az elfogadás és a 
megnyugvás jegyében zajlik. Ilyenkor a befelé figyelés, a medi-
táció segítségével tud megszületni a felismerés bennünk, amely 
tovább lendíti vagy segíti a helyzet elfogadását, esetleg megerő-
sítést ad korábbi döntésünkben.

Az első csendkurzust követő visszajelzések a kurzus folyta-
tására késztettek, ezért kidolgoztuk a második, majd a harmadik 
szintet. A kurzusok tematikailag egymásra épülnek, s elképze-
lésünk szerint a harmadik szint ismételhető. Miután tapasztala-
tunk szerint sokaknak komoly gondot okoz a közlés felfüggesz-
tése, a csend megtartása napokon keresztül, ezért az első, illetve 
második szintet úgy építettük fel, hogy konkrét gyakorlatokat 
adunk a résztvevőknek, amelyeket egyre kevesebb megosztás 
követ. Ezzel szeretnénk növelni az egyéni munkát és a csend-
ben töltött időt. A harmadik szinten már több feladatot egyedül 
végeznek, lazábban strukturáljuk a napokat, az esti közös me-
ditáció előtt van csak egy-egy rövid megosztó kör az egész napi 
történésekről.

Az első szint fókusza a közelmúlt eseményei (honnan jöttem, 
hol tartok az utamon), a jelen megélése, a testi-lelki jelzések tu-
datosítása és a meditációs technikák elsajátítása, gyakorlása. Az 
utolsó nap a jövő tudatosításával foglalkozik: hol tartok, mi a cé-
lom?

A második szint a családi örökséggel, gyökereinkkel és az örö-
költ értékekkel foglalkozik. Mindennek felidézéséhez és átgon-
dolásához a pincészetben eltöltött hosszú séta nyújt lehetőséget. 
A tágabb családi perspektíváról áttérnek a csoporttagok egyéni 
életútjuk áttekintésére, amelyhez kapcsolódóan dolgoznak az 
egyedüllét, a magány érzésével, s az azok során megtapasztalt 
testi jelzésekkel. Végül az altemplomban végzett gyakorlat során 
szembesülhetnek azokkal a gondolatokkal, történésekkel, érzé-
sekkel, amelyeket szeretnének elengedni.
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A harmadik szint tematikája az álarcaink, a várakozás, az éle-
tünkben megélt mélypontok és elengedés köré épül. A tudatos 
jelenlét, az elcsendesedés és befelé figyelés fontos eleme a négy 
napnak. Sokan a harmadik szintű csendkurzus során jutnak el 
oda, hogy többet tudjanak és akarjanak egyedül csendben lenni, 
a felmerülő kérdésekkel, nehézségekkel dolgozni, és ne essenek 
bele a felszínes csend csapdájába.

Az előző két kurzushoz képest nagyon más élményt adott, hogy na-
ponta csak egy megosztó kör volt. Először nem nagyon tudtam mit kez-
deni ezzel a helyzettel. Arra jöttem rá, hogy mekkora támogatást adtak 
az elmúlt években a napközben többszöri megosztó körök. Itt végig egye-
dül maradtam a gondolataimmal, ami először furcsa, mi több, zavaró 
volt, aztán ráéreztem, hogy ez nem is olyan rossz: lehetőséget ad, hogy 
elmerüljek egy-egy engem foglalkoztató kérdésben.

A harmadik kurzus valóban már nem azt a katartikus érzést váltja 
ki, mint az első vagy a második, mert az első és második kurzusokon 
tanultak beépülnek a hétköznapokba, megtanulunk egy másfajta mű-
ködésmódot, és már nem csak azon az öt napon mélyedünk el, csen-
desedünk el és merünk magunkkal lenni. De az a néhány nap minden 
évben időt és teret hagy arra, amit lehet, hogy a hétköznapi rohanásban, 
a hétköznapok rutinjában, a mindennapi stresszeink közepette nem te-
szünk meg.

A csendkurzusok egyik legfontosabb és leggyakrabban alkal-
mazott eleme a labirintusjárás. A templomi gyakorlatok mellett, 
amelyeknek minden reggel és este fél órás meditáció ad keretet 
a Keresztelőkútnál, fontosnak tartottuk a résztvevőkkel megis-
mertetni a mozgáshoz köthető meditációs módszereket is. Ennek 
egyik legfontosabb és tapasztalatunk szerint egyik leghatéko-
nyabb eszköze a labirintusjárás. Naponta egyszer vagy kétszer 
van labirintusgyakorlat az Arborétumban, amelynek során min-
den esetben más-más instrukcióval indulnak el a résztvevők. 
Zsoltárrészlet, esetleg a programhoz kapcsolódó apoftegma 
vagy a résztvevő életének aktuális nehézsége, kérdése, meg-
oldandó problémája mind-mind alkalmas a labirintusjárásra, 
amely kivétel nélkül mindenkinek meghatározó élményt adott; 
még akkor is, ha esetleg nehezebben hangolódott rá a feladatra, 
vagy az instrukciót az első pillanatban nem érezte testre szabott-
nak, nem szólította meg. 

A labirintus. Rejtély. Három csendkurzus után is minden labirin-
tusjárás még mindig rejtélyes. Nincs két egyforma élményem. A kezde-
tén sorakoznak a „Mi is a kérdés?”, „Hogyan is lesz most?”, „Mikor 
induljak?” kérdések. Aztán mindannyiszor csak elindulok: az út kiköve-
zett, adja magát, körbe-körbe fut, helyenként éles irányváltásokkal, van 
benne lejtmenet és hegymenet is. És a kövek mellett puha mulcs van, 
erre is jó rálépni. Először inkább gyorsan haladok befelé, és a járással 
megindulnak a gondolataim is szépen. Minél több gondolat érkezik, úgy 
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lassul a lépéseim ritmusa, majd megint csak gyorsul és lassul. A labi-
rintus közepébe érve általában nem a „célba értem” érzése kerít hatal-
mába, hanem inkább a fordulóponté. Ott középen szeretek körbenézni, 
honnan jöttem, mi van körülöttem és felettem, hová tartok. A befelé utat 
már ismerem, de ugyanolyan lesz kifelé is? Sosem ugyanolyan. 

A labirintusban járva érdekes átalakulások történnek: ha konkrét 
kérdéssel indulok, lehet, hogy menet közben a kérdés kérdéskörré bő-
vül vagy más kérdéssé alakul át. Ha kérdéskörrel indulok be, akkor a 
végére sokszor letisztul konkrét kérdéssé, és igen szerencsés esetekben 
válaszokkal együtt jövök ki. A labirintusban érdemes a gondolataimat 
követve járni, hagyni, hogy a gondolataim adják a járás ritmusát, sőt 
irányát is: van, hogy megállok, amikor egy érdekes gondolat érkezik, sőt 
olyan is megesik, hogy megfordulok, egy ideig visszafelé megyek, vagy 
csak hátrafelé lépegetek. A csendkurzusokon való labirintusjárás külö-
nösen érdekes élmény: egyedül dolgozom a labirintusban, de nem va-
gyok magányos: vannak útitársaim, ismeretlen ismerősök, akik a saját 
feladataikkal ugyanazon az úton járnak, mint én; van, hogy én előzök, 
van, hogy engem előznek. Nekem plusz erőt ad egy kedves tekintet vagy 
egy mosoly.

Igyekeztünk nyugodt körülményeket teremteni a labirintus 
körül, ami nem mindig sikerült, hiszen az Arborétumba látoga-
tókra, az időjárás gyors változására vagy néhány kisebb állat-
ra nem lehet és nem is kell felkészülni. Rendkívül érdekes volt 
megfigyelni, hogyan hatott egy kisgyerek, egy kutya, netán egy 
kismadár a labirintusjárókra. Többségében elmondható, hogy 
inkább valamilyen pozitív hozadéka, mint vesztesége volt a kül-
ső, kiszámíthatatlan hatásoknak. Amikor belemerülnek a me-
ditációs sétába és gondolataikba a résztvevők, akkor előfordul, 
hogy másként érzékelik azt, ami körülöttük zajlik. Az esőcsep-
pek szaporodása sem zavarja meg a sétálót, inkább az élmény 
átélése, a természet megfigyelése jellemző. Sokkal inkább tudnak 
tudatos jelenléttel létezni; az itt és most-ban olyan apró részle-
teket vesznek észre a környezetükben, amelyekre máskor nem 
volt szemük. A szokványos séta során a nagyobb egész, az Ar-
borétum gyors befogadása, a gondolatok cikázása elvonja a fi-
gyelmet a részletektől, s a belső folyamatok, gondolatok, érzések 
is csak átfutnak a testen és az elmén, amely a meditatív sétában 
kiélesedik, lelassul és kivilágosodik. A labirintusjáró közelebb 
kerül a természethez és saját önnön magához, belső világához. A 
túlzottan erős ingerhatás kizökkentheti a sétálót gondolataiból, 
elterelheti figyelmét, ami a meditatív állapot végét jelentheti, ám 
ilyet ritkán tapasztaltunk.

A labirintusjárás során külső körülmények, mint például egy 
kutya megjelenése vagy egy-két gyerek futkározása, új, sokszor 
fontos felismerést, gondolatot hozhatnak.

A labirintusban a „Honnan jövök?”-feladat azt a felismerést hozta, 
hogy mi az, amit kaptam a szüleimtől, őseimtől. Mindezekből át kellett 
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gondolnom, a labirintusjárás közben mivel van dolgom, mi az én saját 
nehézségem és szorongásom, mi az, amit az örökségből szívesen válla-
lok, és milyen tehertől akarok részben vagy egészben megválni. Felis-
mertem, hogy nagyszüleimtől kaptam az erős igazságérzetemet. Kiállok 
az igazságért, a bántalmazott, védtelen emberek mellett még akkor is, ha 
ezért esetleg mások megtámadnak. Félelmeimre, amelyek akadályoznak 
a mindennapjaimban, megtaláltam a válaszomat, van amire a megoldás 
is megszületett. Vajon kinek lesz rám szüksége, tudok-e hasznos, szeret-
hető lenni? Ezzel a kínzó kérdéssel gyalogoltam a labirintusban, amikor 
hirtelen egy kedves, szürke korcs kiskutya állt elém farokcsóválva. Nem 
tágított előlem, megakadályozta a tovább haladásomat a labirintusban. 
Vidáman ugrált, láthatóan a simogatásomra várt. Lehajoltam hozzá, 
megsimogattam, és akkor villant belém a gondolat: itt a válasz a kér-
désemre a lábam előtt. Mindig lesz egy élőlény, aki a simogatásomra, a 
szeretetemre vágyik. Ennyire egyszerű, nem kell túlbonyolítanom. Ez 
nagy megkönnyebbülést és felhőtlen örömet okozott.

Az eltelt hat év és a csendkurzusokon részt vettek visszajelzé-
sei megerősítik azt az alapfeltevésünket, miszerint sokak számá-
ra jelentős az igény az elvonulásra, a csendre. Fejleszti az önis-
meretet, a burn out megelőzésének fontos állomása, és bármilyen 
hittel élünk is, segíti spirituális fejlődésünket. Mindezt így össze-
gezte egyik résztvevőnk, aki mindhárom csendkurzuson részt 
vett:

Számomra ezek a kurzusok egy önismereti és spirituális fejlődést in-
dítottak el és tartanak fenn. Szemléletváltást, szempontváltásokat és új 
működésmódot hoznak. Önismeretre, önreflektív és tudatosabb műkö-
désre tanítanak. S ami túlmutat ezen, és nagyon fontos, a spiritualitás 
felé nyitnak utat. Különleges és egyedi, ahogyan a spiritualitást, a te-
reket, tárgyakat, írott anyagokat, pszichológiai módszereket ötvözitek. S 
ettől működik és működött a harmadik Csend is. Azt gondolom, mindig 
működne, még akkor is, ha már ismerősen köszön vissza egy-egy hely 
vagy fogalom, amin gondolkodni kell. Újabb és újabb rétegek és dimen-
ziók bomlanak fel, vagy egy kis részlet, amit addig nem vettél észre, új 
gondolatokat, érzéseket, utakat nyit meg. Így aztán egy év után már 
nem ugyanaz az ember néz rá arra a helyre, tárgyra, gondolatra, mert 
változunk.
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William Desmond

A szép ajándéka és a lét szenvedélye

A fordító bevezetője

William Desmond korunk nemzetközileg is jól ismert, ír születésű, a kontinentá-
lis európai gondolkodás köréhez tartozó filozófusa. Az alábbi, A szép ajándéka és a 
lét szenvedélye1 című szöveg az első magyarul megjelenő írása.2 Megértéséhez lát-
nunk kell, hogy az angolszász filozófia nem csupán a gyakran analitikusnak ne-
vezett szerzőkből áll, hanem olyanokból is, akik az európai gondolkodás mélyebb 
hagyományait költői erővel viszik tovább. Közülük némelyek, mint Alasdair 
MacIntyre, az analitikus nyelv új formáját fejlesztették ki, mások, mint Charles 
Taylor, a filozófiai elmélkedés új megközelítését tették ismertté. Desmond költő-
ibb, mint Taylor és metafizikusabb, mint MacIntyre. Háttere a Hegelt olvasó an-
golszászok köre, akik közül kiemelkedik – e nevet itt meg kell említenünk – John 
Niemeyer Findlay. Az általam ismertek közül Desmond a leginkább poétikus. 
Amellett, hogy mondandóját precízen kifejezi, nyelve sűrű, olykor költőien tö-
mör, amit visszatérően felékesít játékos kifejezésmódjával. Ez utóbbi megnehezí-
ti a fordító dolgát, hiszen az eredeti nyelv jelentésköreire támaszkodó nyelvjáték 
– már Platón, majd Hegel óta – pontosan a legtöbbször lefordíthatatlan. 

Ha a jelentős gondolkodóknak egy-két központi kifejezése van, amely élet-
művüket meghatározza, Desmond legfőbb kifejezése a between, között, főnév-
ként: köztesség, görög szóval: metaxü. Ez a metafizikai-ontológiai jelentésű tézis 
kimondja, hogy a valóság szélpontok közötti átmenet, amelyből körbetekintve 
tárható fel a lét birodalma. Desmond számára ismeretlen, mi tudjuk: Nemes 
Nagy Ágnes Között című verse és kötete olyan felfogást szólaltat meg, amely fi-
lozófiailag Desmond írásaiban is megjelenik: amit mi valóságnak látunk, vala-

1 A beauty magyarul legtöbbször „a szép”, olykor „(a) szépség”, ha az utóbbit 
a nyelvtan és a stílus indokolja. Ugyanezen okból: a passion of being legtöbb-
ször „létszenvedély”, olykor „a lét szenvedélye”. Az angol (s a mögöttes latin 
kifejezés) egyszerre utal passzivitásra és passzióra mint befogadó, illetve be-
lefeledkező cselekvésre. (A szöveghez fűzött lábjegyzetek a fordító munkája, 
amelybe az eredeti jegyzeteket beledolgozta.)

2 Három évtizedes munkásságom során számos, idehaza korábban nem olva-
sott gondolkodót juttattam fordításhoz. Desmond is ehhez a vonalhoz tarto-
zik. Az ő kapcsán ugyanazt remélem, mint korábban: az első fordítás felkelti 
mások érdeklődését, akik folytatják a jelen munkát. 
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minő magasabb és mélyebb átfedése, egy köztes zóna fény és sötétség között. 
Desmond közvetlen forrásai azonban: Platón, Kant, Hegel, s nem utolsósorban 
Merleau-Ponty és Lévinas. 

Desmond metaxológiának nevezi törekvését, s kifejezése mára külön diszcip-
lína neve lett: azé, amely a köztesség módjait és történetét kutatja. A metaxológia 
tartalmi kifejtését szolgálja a porózusság, amely a valóság áthatottságát akar-
ja megjelölni valami által, ami egyszerre innen is, túl is létezik. Szerzőnk, mint 
hagyományának több tagja, vallásilag érzékeny, vallásos gondolkodó, anélkül, 
hogy elveszítené filozófiatörténeti precizitását, tájékozódását. Ír születésű lévén, 
aki élete nagy részében a Leuveni Katolikus Egyetem tanára volt, nem kívánja 
feladni azt a lehetőséget, amelyet intellektuális katolicizmusa – a skolasztikán túl 
és a posztszekuláris helyzetünk közegében – a filozófia megújítása előtt megnyit. 
(A ford.)

Nyitány

Az alábbi észrevételek egy átfogóbb elgondolás részei,3 amelyek 
közül a következőkre kívánok összpontosítani. Először a szép 
elutasítását veszem szemügyre, ami néhány jelentős kortárs 
áramlatra jellemző. Szeretnék szembeúszni ezen áramlatokkal, s 
kiemelni azt a meglepő könnyedséget, amivel a szépet mint adot-
tat befogadjuk. Másodszor rámutatok arra, hogy ez a befogadás 
hogyan kapcsolódik a szép testies jellegéhez, és ahhoz is, amit 
passio essendinek, létszenvedélynek nevezek. Harmadszor a szé-
pet abban a zavarbaejtő transzcendenciában fogom fel, amelyet 
bennünk ébreszt: a szép nemhogy lecsendesítené a lét szenve-
délyét, hanem inkább megállásra késztet, megragad, megindít. 
Negyedszer figyelembe veszem, hogy némely kortárs esztétikai 
irányzat gyanakodva viszonyul a szép vonzerejéhez, mintha a 
szép iránti éroszunk beteges lenne. Ez a vonzódás azonban ter-
mékeny többértelműséggel terhes, akárcsak az érosz egész vilá-
ga. Végül néhány befejező megjegyzést fogalmazok meg arról, 
miért szükséges örömmel fogadnunk a szép haszontalanságát, 
s arról is, a szép hogyan késztet arra, hogy részesei legyünk a 
lét esztétikai ünnepének. Ez utóbbi késztetés visszavezet ahhoz 
a mélyebb ontológiai porózussághoz, ahol a szép mint ajándék 
kiteljesül. 

1. Az undor és a szép ajándéka

Kant szerint a szép felsőbbrendűsége abban fejeződik ki, hogy 
szép formában képes megjeleníteni azt, amit a természetben 
csúfnak találunk, például „a fúriák, a betegségek, a háború pusz-
tításai”. Ám a csúfságnak van olyan fajtája, amely nem kerül áb-

3 Desmond, William: The Gift of Beauty and the Passion of Being: On the Threshold 
between the Aesthetic and the Religious, Cascade Books, Eugene, OR, 2018, 1. 
fejezet.
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rázolásra, s ez az undor.4 Felmerül a kérdés, vajon az undorító 
ábrázolása vagy az undorító ábrázolás tilalmas-e. A különbség 
nem csekély. Például ábrázolhatjuk a kínzást, esztétikailag részt 
vehetünk a kínzás ábrázolta borzalmakban, ami nem azonos ma-
gában a kínzásban való részvétellel. Ábrázolhatjuk az undorítót 
is, ám a kiváltott esztétikai válasz nem az undor. Francis Bacon5 
egyes képei, az üvöltő és torz arcok zsigeri rémületet keltenek, 
mégis valamiféle kísérteties szépség, egyes festményein szin-
te dicsfény övezi őket. Kant nem tiltja az undorító ábrázolását, 
amennyiben esztétikai ízléssel történik. De vajon mit kezdene 
Piero Manzoni „ironikus gesztusával”, vagyis a művész saját, 
konzervbe zárt székletével, amelyet több vezető művészeti in-
tézmény is igen magas áron vásárolt meg? Úgy hírlik, néhány 
konzerv már szétnyílt, mivel a konzervdobozok technikai szintje 
nem felelt meg a hosszú távú konzerválás igényeinek. Nem tu-
dom, a tudományos vélekedés szerint valóban székletet rejtet-
tek-e ezek a konzervek, de ha valaki ötven év elteltével felnyit 
egy széklettel tele konzervet (1963-ban keletkeztek), az undor 
egy formája biztosan elkerülhetetlen. Ám az undortól eltekintve 
ma vajon ki ne mosolyogna az efféle „gesztuson”? 

Bárhogyan értelmezzük is Kant tiltását az undor ábrázolására 
nézve, a kortárs művészet több alkotója nagyvonalúan túllép raj-
ta. A túllépés gyakran ölti a szép mint forma elleni lázadás alakját, 
s e lázadás olykor maga is vérlázító. Arthur Danto, „a művészet 
vége” hegeli tézisének analitikus főpapja, évtizedek óta a haladó 
New York-i körök filozofikus esztétáinak felkent pontifexe visz-
szatérően méltatja a kortárs művészet szépségellenes lázadását, 
valamint a visszataszító és az undorító népszerűségét.6 Az általa 
elemzett példa sokatmondó: Ezer év, a fiatal Damien Hirst műve, 
amely megnyúzott tehénfejet állít elénk, amelyen és amely körül 
kukacok sokasága tenyész. Danto leírja egyik ismerőse reakció-
ját, aki az alkotást korábbi esztétikai kánonok szerint próbálta 
felfogni. Először utálkozott, majd mintha megvilágosodott vol-
na, felkiáltott: „Milyen szép!” Először a hagyományos mérce 
szerint akarta volna felfogni a szépet, majd eljutott oda, hogy a 
visszataszítót találja szépnek. Ez a reakció persze nem egyezik 
azzal, amit a „hajlíthatatlan avantgárd” megkíván (hogy Danto 
kifejezését használjuk).7 A mű célja, hogy undort váltson ki, s 
nem az, hogy szépséget fedezzünk fel a kukacokban vagy a rot-

4 Kant, Immanuel: Az ítéleterő kritikája, ford. Papp Zoltán, Ictus, Buda-
pest 2003, 1.1.10.19. 48. §. Vö.: https://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/
tamop425/2011_0001_520_kant_az_iteloero_kritikaja/2011_0001_520_kant_
az_iteloero_kritikaja.pdf (Utolsó letöltés: 2018. június 5.) 

5 Francis Bacon (1909–1992) ír festő.
6 Az utalás itt Danto 2001-es előadására, az American Philosophical Association 

elhangzott Carus Lecture-re vonatkozik. Könyvalakban megjelent szövege: 
Arthur C. Danto: The Abuse of Beauty: Aesthetics and the Concept of Art, Open 
Court, Chicago, Ill., 2003.

7 Az eredetiben: the Intractable Avant-Garde. 



hadó húsban. Az ismerős ott követett el hibát, hogy az undorítót 
találta szépnek, s nem a szépet undorítónak. 

Fontos: az undorító borzadályt vált ki közvetlenül a passio 
essendiben, a létszenvedélyben, s egyes művészeti ábrázolásai 
éppen ezt használják ki. Az undorító zsigeri szinten hat, érinti 
és hajtja a passiót. S mivel a passio a szép hatásának lényegi ré-
sze, helyes elismernünk, hogy az undor azon lehetőségek egyike, 
amelyek – a szépet is tartalmazva – a létszenvedély tartalékát 
képezik. Ebben a körben mindig figyelnünk kell azon teljesült 
kétértelműségekre, amelyeket a vonzás és taszítás, teljesség és 
üresség, ígéret és kudarc, szépség és szörnyűség kettőségei feszí-
tenek. E kétértelműségek tartalma nem az ellentétek egymás mel-
lé helyezése, nem is az egyiknek a másik fölé emelése, s még csak 
nem is a kettő dialektikus kölcsönhatása. A kvantumfizika egyik 
kifejezését használva inkább szuperpozícióról,8 elválaszthatatlan 
összefonódásról beszélhetünk, ennek is metaxológiai jellegéről, 
ami lehetetlenné teszi, hogy a kétértelműség pólusait teljesen el-
válasszuk egymástól. A teljesült kétértelműség metaxológiai je-
lentésének fontossága még előkerül az alábbiakban. 

A szép kapcsán, az undorítón túl, azok körében is találunk 
olykor bizonyos kettősséget, akik esztétikai műveltségükre büsz-
kék. Kicsiny jelnek tekintem erre nézve a következő aránytalan-
ságot: Umberto Eco szépről szóló könyve, amelyet olvasói meg-
becsültek, nem aratott átütő sikert. Ezzel szemben a vele együtt 
megjelentetett kötete „a csúfról” számtalan dicsérő kritikát ka-
pott, és jóval nagyobb példányszámban kelt el.9 Vajon a szép 
eszménye unalmas az állítólagos avantgárd szemében? Vajon az 
önelégült polgárság narkotikuma? Sokkal jobb, ha valami ren-
detlen és kihívó! A csúf, az undorító, a visszataszító a kihágás 
izgalmát hozza. Valami zsigerit érint meg, amitől visszaborza-
dunk. A szemlélőt energiával látja el; nem maradhatunk közöm-
bösek. A felkavarót „a valóban valódi” jelének vesszük. A szép 
nem ígér boldogságot, szól a határozott figyelmeztetés. A ha-
lovány boldogság esztétikailag meddő; a művészi nyugalom a 
„kreativitás” halála. 

Hogyan válhatunk akkor nyitottá a szépre mint ajándékra? 
Tartsuk csak szem előtt a csúf hatását! Azonban kérdezzük meg, 
nem hiányzik-e valami, ha hajlamunk szerint rá helyezzük a 
hangsúlyt. Nem lehetséges, hogy a szépben békességet lássunk, 
de nem a halál békéjét, hanem a háborún és békén túli békes-
séget? Figyeljük meg, hogy sokszor nagyon is otthon érezzük 
magunkat a szép közelében, de nem alszunk el mellette. A szép 
elemi kötelékről tanúskodik köztünk és a másik között. S e kap-
csolatban nincs semmi a vis dormativából. A szép meglep minket, 

8 Az angol superposition német eredetije Überlagerung. 
9 Eco, Umberto (szerk.): History of Beauty, Rizzoli, New York, 2004; On Ugliness, 

Rizzoli, New York, 2007. (Magyar kiadás: A szépség története, ford. Sajó Ta-
más, Európa, Budapest, 2010; A rútság története, ford. Sajó Tamás, Európa, 
Budapest, 2007.)

70 william desmond 



kiemel bennünket önmagunkból. Amikor valamit vagy valakit 
szépnek látunk, elakad a lélekzetünk,10 mintha a másik titkon 
felvenné velünk a kapcsolatot. A tekintetbe vett szép egyben a 
tőle való eltekintés is.11 Hogyan másképpen magyarázhatnánk 
a szép meglepetését? Nem készülhettünk rá, s mégis itt ragyog 
előttünk, a váratlanság tengeréből kiemelkedve, mielőtt ösz-
szeszedhetnénk magunkat és kijelölhetnénk a határait. Először 
is befogadók vagyunk, csak ezután felfogók és átfogók. A szép 
megjelenése lefegyverez bennünket, de ez a lefegyverzés édes és 
a meglepetés kellemes. Ha a szép meglepetése kellemes, valamit 
kapunk, amelyre nézve befogadók vagyunk. Nem mi alkotjuk 
meg előzetesen; hatalmas türelem jár a szép szemlélésével. Ez a 
türelem nem lustaság, hanem paradox keveréke az adottnak, a 
kellemesnek, a pezsdítőnek. Tekintetünk tekint és eltekint – s va-
lami összecsengés hangzik fel abból, ami önmeghatározásunk-
hoz képest más. Meglepetésszerűen új életre kelünk. 

A szép befogadása összecseng a kitettség, az elérhetőség, a 
sebezhetőség tulajdonságaival. S ez a helyzet egybecseng létünk 
azon jellegével, amit a lét elsődleges porózusságának nevezek. 
(Consonantia, egybehangzás, összecsengés: Aquinói Szent Ta-
más szerint a szép egyik jellemzője.) A szép érzékien árad és hat 
önnön eleven porózusságában. Emberi lényként először is a lét 
türelmére szorulunk, a lét befogadására, mielőtt egyáltalán ösz-
szeszedhetnénk az erőnket és lenni akarhatnánk. A passio essendi 
ezen tényét a befogadás és a válaszolás határvidékén helyezem 
el. Válaszunk kreatívvá válhat, amikor olyan műalkotást való-
sítunk meg, amely közvetve vagy közvetlenül az eredendő be-
fogadással érintkezik. Elsődlegesen semmi sem keletkezik a lét 
porózussága nélkül. 

A kortárs esztétikában, ahogyan általában a kultúrában is, az 
eredendő befogadást újra meg újra háttérbe szorítják, mi több 
rossz hírét keltik azzal, hogy állítólag csökkenti kreativitásunkat. 
Uralkodóvá vált az emberi autonómia és önmeghatározás igénye 
– annak kárára, ami természetünkben befogadó. Csak azt szeret-
jük, amit megalkotunk, s nem azt, amit önmeghatározásunk kö-
rén túl titokzatos forrásokból nyerünk. A létszenvedélyt háttérbe 
szorítja a conatus essendi, a létvágy, amelyet ezért a gőg önfel-
nagyítása kísért. Amit kapunk, ami adatik, eszerint a conatus el-
nyomása, veszélyeztetése, ellenállás vele szemben. Ebből ered a 
tartózkodó viselkedés a szép iránt, amely adományként, ajándék 

10 A „lélegzet” forma 1950 után terjedt el az akkor ideológia diktátuma miatt. Itt 
különösen indokolt visszatérni az egyébként is korrekt k-s írásmódhoz. 

11 Az eredetiben szójáték: Our „beholding of” the beautiful is a „beholding 
from” the beautiful. – Desmond említi, hogy a „behold” e kettős jelenté-
sét (tekint és eltekint) először William Wordsworth költeményében találta: 
„Lines Composed a Few Miles above Tintern Abbey” (103–106): „Therefore 
am I still/A lover of the meadows and the woods,/And mountains; and all 
that we behold/From this green earth…” (Wordsworth, William: The Major 
Works, szerk. és bev. Stephen Gill, Oxford University Press, Oxford, 2008, 
134.)
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felajánlása formájában szól hozzánk. A szép eredendő esemé-
nyét nem mi magunk határozzuk meg. Önmeghatározásunknál 
is határozottabbak vagyunk, de nem a meghatározottság deter-
minizmusa, hanem a szabad befogadás szerint, amely egyben a 
szabadság felszabadítása bennünk. Ahogy fogalmaztam: a tekin-
tetbe vett szép egyben a tőle való eltekintés is. Ezért mondhatjuk, 
hogy a szép: meglepetés, a kellemesség meglepetése. Meglepeté-
sünket nem tudjuk előre elhatározni. Meglepetésünk nem konst-
ruálható. Nyitottnak kell lennünk, nyitva kell tartanunk magun-
kat a kommunikáció felvételére, amit nem kényszeríthetünk ki. 
Az igazán szép valamiképpen istenáldás.12 

Ez a szóhasználat manapság nem divatos. Mégis szeretném 
összekapcsolni a szép ajándékát a lét erotikájával. A régiek vilá-
gosan látták a szép és az érosz közötti intim kapcsolatot, Platón a 
legcsodálatosabban (vö. Phaidrosz, 250c7-e1). A lét erotikáján azt 
értem, ami erőteljesen tanúskodik a bennünk lévő önmeghala-
dás, öntranszcendencia mellett. Az öntranszcendencia általáno-
sabban a conatus essendihez kapcsolódik, de én ezt az erotikát itt a 
passio essendi értelmében vett létszenvedéllyel akarom összeköt-
ni. Ez utóbbi az a meglepő türelem, amely a szép befogadására 
irányul – abban az értelemben, hogy a szép átveszi, felülmúlja, 
továbbviszi létünket, kiemel bennünket önmagunkból. Ismét-
lem: ez a nyelv nem a kortárs önmeghatározásé, a conatus essendi 
modern átalakításáé, amely hűtlenné válik a passio essendihez. 
E hűtlenség következtében a léterotika megváltozik, ahogyan a 
lét adományozására való nyitottságunk is. Az érosz törekvéssé 
válik, mely nélkülözi a széppel való adott vagy előzetes egybe-
csengést. Azzal a kockázattal jár, hogy (gyakran rejtett) viszállyá 
fajul, szélsőséges esetben a hatalom akarásának erőszakos for-
máját ölti. Létünk érosza így azzá változik, amit a régiek érosz 
türannosznak, zsarnoki vágynak neveztek. A kihágás egyfajta ak-
tivista transzcendálássá válik. Az önmeghaladás erőszakot szen-
ved, amely erőszak nem képes elismerni, hogy a szép ajándéka 
önmagán túlról adódik. 

Amit az erőszak elutasít vagy kizár, az a lét elemi örvendé-
se, létünk örvendése a létben, ami a szépségben ér el minket. Ez 
az örvendés egyfajta „örvendek annak, hogy…”, complatentia, 
ahogyan a középkorban nevezték. Ha kizárjuk vagy eltömítjük a 
szép iránti porózusságunkat, nem örvendhetünk semminek. Az 
önmeghaladás vagy önfelülmúlás követelésének a vehemenciája 
minden (más) minket érintő követelményen túllép, és túlzásá-
ban a szép fogyatkozását okozza. Ekkor a lét öröme már nem 
képes szeretettel szüneteltetni, lassítani vagy megállítani a hata-
lom akarását. Elégedetlenül mindennel újra meg újra kihágásra 
törünk egészen addig, hogy eljutunk a léttől való undorodás, az 
ellene való lázadás szélső pontjáig.
12 Az istenáldás eredetije: godsend. Ennek jelentése erősebb a magyar szónál, 

mivel egy teljességgel kiszámíthatatlan, váratlan esemény megtörténtét je-
lenti, jót is, rosszat is. 
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Kérdezhetjük: ha a szépnél izgalmasabbnak tűnő csúf körül 
rójuk köreinket, vajon saját hiányosságunkat járjuk körbe, mivel 
csak a csúf tornyosulását észleljük? Vajon azt kockáztatjuk, hogy 
mi magunk válunk a gonosz tekintetté, mely a dolgokon semmi 
szeretetreméltót nem lát? Tekintetünk ekkor maga a szép halála, 
a féreg, amely a szépet elemészti és egyben vádolja, hogy nem 
felel meg annak, amit szeretettelenül követel rajta? Nem tagad-
va, hogy a szép is egyfajta erőszak, inkább megkérdem: nem lé-
tezik valamiképp a szelíd erőszak paradoxona? Gondoljunk csak 
a lélekzetelállító pillanatokra, eseményekre, a szépre mint sze-
mélyre: a szív megáll, mintha élettelenül esnénk össze, a szép-
ség pillantásától találva! Ám kisvártatva a szív ismét feldobban, 
életre kelünk az örömteli és eleven jelenlétben. Vajon a szép nem 
ekképpen öl meg minket és kelt újra életre?

2. Testies szép és létszenvedély

A felfogás, amelyet itt kifejtek, nem abban áll, hogy a passio 
essendi merőben passzívvá tesz minket. Éppen ellenkezőleg, ere-
dendő erőt kölcsönözve teremtő munkára indít. Ám a teremtő erő-
ben való részvételünk adományozott. Nem csupán mi magunk 
határozzuk meg. Nem adományozzuk önmagunkat. Adomá-
nyok vagyunk. Ha hiányzik belőlünk az adományozó erő iránti 
tisztelet, s ha ez ugyanakkor együtt jár a zsarnoki hatalomakarás 
hajlamával, a léterotika könnyen esztétikai pornográfiává silá-
nyul, melyben a test iránti tisztelet és intim kifinomultság helyét 
a hitvány cselekvés elhatározása veszi át. A test elragadtatását 
elragadják. 

A szép elválaszthatatlan attól, hogy testies létezők vagyunk. 
Testet öltve a szép a materializmus testies cáfolata. Feltárja a test 
érdemlegességét arra, hogy kellemes és örömteli érték esemé-
nyeként ismerjük fel. Az esemény esztétikája nem szorítkozhat 
az érzékekre mint egyedüli alanyi ismereti képességekre. Az esz-
tétika sokkal inkább szól a létesemény érzéki megmutatásáról, 
mely telítve van ragyogással és fénnyel, mintsem az ilyen vagy 
olyan egyértelmű meghatározottság redukcionista elemzéséről. 
Az esemény esztétikája maga is esemény – s nem csupán érzéki 
vagy értelmi képességeinké. A szép jelenléte már önmagában is a 
dolog meghaladását tárja fel. Ez az adott szép, mint valami más, 
nem határozható meg kimerítően mint ez vagy az – abban, ami 
önmagát szépként mutatja meg, túldetermináltság munkál. 

A csúf is megindító, mivel képes behatolni a passio essendi kö-
rébe, s ekként azelőtt indít meg minket, hogy mi magunk megin-
dulnánk. A csúf zsigeri transzcendenciát ébreszt bennünk. Nem 
áll-e a zsigeri transzcendenciára való hajlamunk paradox kap-
csolatban azzal, hogy az újkorban elvesztettük a dolgok testének 
való kitettségünket? Miért is kérdezzük ezt? Mert hajlunk arra, 
hogy a dolgot mint mást jórészt tárgyiasítva lássuk, melyet az-
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után rekonstruálunk, miközben magunkat nagymértékben ala-
nyiasítjuk. A dolog másságát tárgyi mércével mérjük, ám a szép-
sége egyáltalán nem felel meg ennek a mércének, ezért a szépet e 
kettősség másik felének tulajdonítjuk, az alanyiságnak és a ben-
ne adott szubjektív érzésnek, a „másodlagos tulajdonságoknak”. 
Kérdezhetjük, vajon megközelítésünk tárgyiasító jellege mily 
mértékben tölti ki titkon a gondolkodásunkat, még ha az esztéti-
ka nevében bíráljuk is. Nem ébredtünk rá az esemény esztétiká-
jának ontológiai súlyára, mely nem illeszthető sem a tárgyiasító, 
sem az alanyiasító gondolkodásmódhoz. 

Vajon a felvilágosodást követő szépséggyűlölet vallásellenes 
vallásosságot rejt? Ez a vallásellenesség valójában éhezik egy 
másik, a szép feletti szépre. De ha az andalító szép megvetése 
tart fogva minket, mi volna a szép feletti szép? A fenségesnek vol-
tak hívei, s érdemes is mellette szót emelni, nem utolsósorban 
oly erőként felfogva, amely a newtoni világkép halott gépiessé-
gét ellenpontozta. Egy holt világban a transzcendálás lehet ki-
hágás, kihágás mint felháborodás. A szépítő jelzők esztétikailag 
csonkolnak, nem reformálják, hanem deformálják a formát. Ezért 
nemegyszer a felháborodás az, ami a tiltakozónak tetsző kiáltás-
ban tör ki. A felháborodás sikere saját feleslegességét hozza, így 
a felháborodás is unalmassá válik. Ordítás helyett ásítunk. Ha 
udvariasak vagyunk, azt mondjuk: milyen érdekes! – s ezen azt 
értjük: milyen érdektelen! Az esemény an-esztétikája nem gyen-
gül, hanem megerősödik.

Fontos megjegyeznünk, hogy az esemény esztétikája nem-
csak előhívja a létszenvedélyt, hanem arra csábít bennünket, 
hogy vállalkozzunk a létre. Nyilvánvaló ez a természetünkben, 
amely szerint szépítő teremtmények vagyunk. Szépítjük a világot 
és magunkat. A szépet gazdagítjuk, s ez lehet adás vagy visz-
szaadás, vagyis több, mint saját konstrukciónk, s lehet annak ta-
gadása is, ami eredetileg adott. Még a tetoválás giccsének való 
hódolásban is fel-feltűnik egy hajdani beavatás szent jelének hal-
vány visszfénye a test felszínén. Gondoljunk arra is, hogy a dí-
szítés egyes formái hogyan változnak meg a kozmetikai sebészet 
által, aminek terjedése megmutatja, mennyire nehéz elfogadni 
önmagunkat mint adottat. A létszenvedély felveti a létadottság 
mélyebb elfogadásának a kérdését. Mint szépítő lények elfoga-
dunk és változtatunk. Ha csak az adottal szembeni erőszak, csak 
a konstruált szép létezik, jó úton haladunk a talmi szép felé. 

Az adott és konstruált szép ellentéte talán azt a régi különb-
séget tükrözi, amely a művészetben különbséget tesz az utánzás 
és a kreativitás esztétikája között. A mimészisz régi gondolatával 
szemben az alkotás fogalma ma már szinte teljesen egyedural-
kodónak számít. Hogyan befolyásolja a szépről mint ajándékról 
való gondolkodásunkat ez a két fogalom? A mimészisz valóban 
passzivitásra ítél, ami nem felel meg a passio essendi erejének? S 
vajon a konstruktivizmus valóban elmarad a conatus essendi fi-
nomságától; oly tevékenység, amely hiperaktivitásba hajtja ön-
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magát? Az első: kreativitás nélküli türelem; a második: alkotó 
türelem nélküli aktivitás. Ám többre van szükségünk, mint amit 
ez a vagy-vagy tartalmaz.

Amire véleményem szerint igazán szükségünk van, az ese-
mény esztétikájának telített kétértelműsége. E kétértelműség 
metaxológiai kettősséghez vezet, ahol az önviszony és a másvi-
szony együttese honol.13 Ez a kettőség nem egyszerűen az ön és a 
más egymással való érintkezése vagy egymásmellettisége. Nem 
mellérendelés, de nem is fölérendelés, azaz a másnak az ön fölé 
helyezése (mimészisz), avagy az önnek a más fölé emelése (kre-
ativitás). Ahogyan jeleztem, a kettő viszonyát inkább a szuper-
pozíció írja le, olyan összefonódás vagy összeszövődés, amelyet 
metaxológiainak nevezek. Ennek oka, hogy ez a telített kétértel-
műség jelentéstöbbletre mutat, ami nem redukálható sem egyér-
telmű meghatározottságra, sem dialektikus önmeghatározásra, 
de még kétértelmű meghatározatlanságra sem. A metaxológiai 
szuperpozíció a lét esztétikai túldetermináltságát közelíti, köze-
lebb vonz hozzá, amikor e közelségből merítve jelentéstöbblettel 
felfénylő dolgokat hozunk létre. 

Ez az oka annak is, hogy a szép kapcsán ismét figyelmet 
kell szentelnünk létünk elemi, mégis összetett éroszának. Egye-
bek mellett kiindulhatunk az érosz két szülőjének, Porosznak 
és Peniának platóni elbeszéléséből. Ebben a bőség és a szükség 
metaxológiai szuperpozícióját ismerhetjük fel. Ha a vágyat csak 
mint hiányt kezeljük, sokszor nem fogjuk fel, hogy a porosz: út 
megnyílása, a porózusság lehetősége.14 Az érosz születésében is-
teni bőség emléke él, s ekképpen a szépre irányuló vállalkozás 
eleve annak ígéretét fogadja be, ami több a hiánynál, inkább tel-
jesült gazdagság. Másképpen fogalmazva: az erotikusban eleve 
benne rejlik az agapeikus15 ígérete, ígérete tehát egy teljesebb bő-
kezűségnek, amelyben a szeretet öröme által részesedhetünk. E 
gazdagság a létre mondott igen megerősítése. A szép ajándéka 
ezt a testies igent ünnepélyes örömben mondja ki.16

Valamit azonban nem szabad elfelednünk, ami fenyegetőbb, 
mint az undorító: az erotikus emelkedés legmagasabb pontján, 
ahogyan ezt Platón a Lakomában leírja (210d), kijutunk a szép 
óceánjára. Ezen a ponton Platón valamit elfelejtett kiemelni: a 
szép óceánja a végtelenre nyílik, s ezzel megnyitja a vágyunkban 
honos végtelen porózusságát. A váratlanság mélyéből csodála-

13 Önviszony és másviszony: self-relating and other-relating. 
14 A porosz görög szó, amely Platón Lakomájában mint érosz, a szerelem atyja 

szerepel (203 körül), eredeti jelentésében útvonal, nyiladék, gázló, átkelési 
lehetőség, ellátmány, elvontan: elégségesség, bőség. Innen ered a porózus 
kifejezés is, eredeti értelmében átjárhatóság, lukacsosság. 

15 Agapeikus az, ami az agapével (görögül: szeretet) összefügg.
16 Annak belátáshoz, hogy a létszenvedély nemcsak passzivitás, hanem csupa 

erő, elég meghallgatni Mozart Non piu andrai dallamát a Figaró házasságából, 
amely telve van életerővel, boldogsággal, a test örömével, elbűvöltséggel. De 
eszünkbe juthat John Playford The English Dancing Master (1651) című gyűj-
teményéből a Drive the Cold Winter Away című dallam is. 
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tos meglepetés bukkanhat fel; de tengeri monstrumok is, ame-
lyek a vágyban megdöbbenést és félelmet is kiválthatnak. Ne 
feledjük, a monstrumok is szakrálisak, s megjelenésük az esz-
tétikai és a szent határán történik. Latinul a monstrum, szörny 
a monstrare, mutat igéből ered: a monstrum a szakrális megje-
lenése. S a monstrancia nem más, mint a szent megmutatása. A 
monstrancia Krisztus testének foglalata, amelyet még az ember 
városában is láthattunk egykor az Úr napjának ünnepén.17 Ecce 
homo: az áldozati bárány bemutatása. S a tengeri szörny? Aki azt 
kéri, hogy Ishmaelnek szólítsuk, elmondja, hogy amikor arcára 
kiül a boldogtalanság, s lelkébe ködös-nyirkos november költö-
zik, lemegy a tengerpartra, ahol az emberek zavarodottan bá-
mulják a hullámokat, néznek a semmibe, akkor és ott ő is a víz 
közelébe húzódik, hogy nehéz lelkén könnyítsen, hogy a mély-
ség monstrumát megtalálja, a sápadt leviátánt, Moby Dicket, 
amely nem tudni, hogy ártatlan-e vagy gonosz, mivel erkölcsi 
mércéinken áttörve titokzatosan túllép jón és rosszon.18 – A szép 
telített kétértelműsége még mindig metaxologikus feladat elé ál-
lít mindannyiunkat. 

3. A szép és a transzcendencia zavara

A szépség boldog összecsengést kelt bennünk, mivel annak kö-
zelében találjuk magunkat, ami csodálatra és ünneplésre méltó. 
Ehhez hasonlóan az örömteli szépség is gondolatébresztő. Álta-
lában nem kapcsoljuk össze a szépet és a zavart, mégis zavarba 
jövünk, ha megpróbáljuk elgondolni, mi az a szépben, ami a bol-
dog létezést előidézi. Van itt valami rejtélyes, ami tűnődésre kész-
tet. Ki kell tartanunk a zavarodottságban, amely legyőzi az egy-
értelmű racionalizálás önhittségét. A szép kitágítja észlelésünket, 
egyben paradoxikusan kapcsolódik egyfajta nyugtalansághoz, 
mely elválaszthatatlan e titokzatos derűtől. De hogyan gondol-
juk el együtt a nyugtalanságot és a derűt? Ez a nyugtalanság 
nemcsak a gondolaté, hanem az emberé mint öntranszcendáló 
lényé is. Emlékezzünk csak Szent Ágoston „nyughatatlan szívé-
re”! Ám a szép kapcsán a nyugtalanság sötét árnyalatot kap, ha 
kitartó zavarral párosul, ha ez utóbbi minősíti, aminek forrása 
nem kis részben az Isten halálát követő korszak sötétes ethoszá-
ban keresendő. 

A transzcendencia túl ünnepélyes kifejezés ahhoz, hogy meg-
idézze a (látszólag felszínes) szépet, ám mégis találó. A szép meg-
állítja nyugtalanságunkat, s ekképpen eltűnődve szemlélhetjük 
azt, ami előttünk van. E nyugalomban a szép ellentétesnek tűnik 

17 Corpus Christi Mysticum, a pünkösdöt követő tizedik napra helyezett kato-
likus ünnep. 

18 A leírás Herman Melville Moby Dick című regényének első bekezdéséből 
való. Ezt a részt a Szász Imre-féle, eredetileg 1969-ben megjelent fordítás (ért-
hetetlenül) nem tartalmazza. 
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a transzcendenssel, mivel az mindig meghaladja azt, ami van. El 
kell választanunk a megállást a meghaladástól és a nyugalmat a 
nyugtalanságtól? Ha a vágy és a szép összekapcsolódik, a vágy 
elválaszthatatlan a végességében kielégítetlen nyugtalanságtól, s 
bizonyosan az saját önmeghaladó éroszunkra nézve. Egyes filo-
zófusok, például Schopenhauer igyekeztek elválasztani egymás-
tól a szépet és az éroszt, mivel e felfogás szerint a művészet és 
a szépség békességet hoz abban a nyughatatlanságban, ami az 
akaratot jellemzi, mely látszólag lecsendesíthetetlen. De ha kö-
vetkezetesen végrehajtanánk ezt az elválasztást, a boldog öröm 
nem tűnne el. Ez ugyanis nem a vágy halála, hanem energikus 
teljesülésben való részesedés. Schopenhauer meglepő módon 
„az akarat szombatját” említi, amikor leírja a megszabadulás 
mozzanatait, az akarat lecsendesülését. A „szombat” nem azt je-
lenti, hogy nem teszünk semmit, hanem azt, hogy időben sza-
baddá válunk a felszabadult öröm szent időszakban lehetséges 
élvezetére. Schopenhauer szerint az akarat halálában az akarat 
mint a szombat örömének akarata támad fel. Metafizikája keretei 
között a lét igazi szombatja valójában lehetetlen; ám elég őszinte 
ahhoz, hogy mégis elismerje ezt vagy valami ehhez hasonlót, fi-
lozófiájának fogalmai ellenére. Vajon a lét szombatja, amelyről a 
szép tanúskodik, nem követel meg egy másik metafizikát? 

Felmerül az a kérdés is, hogy vajon a szép olyan transzcen-
denciát fejez-e ki, amely nem visszavezethető az ember ön-
transzcendenciájára, noha ezzel enigmatikus és intim kapcsolat-
ban áll. Az emberi öntranszcendencia nyugtalansága sok formát 
ölthet. A leginkább elterjedt forma az, amely a túlnanit keresve 
saját túlnaniját keresi, magát keresi mint önmagán-túlit. Ez az ön-
transzcendencia önmaga magasabb szintű megvalósítására tö-
rekszik, így soha nem töri át az önformálás körét s nem is ébred 
rá önmaga áttörtségére azáltal, ami meghaladja az önformálást. 
A nyugtalanság, mely igazán nyugtalanító, ezen áttörtség körül 
jelentkezik. Nem egyszerűen az öntranszcendencia kérdésével 
kerülünk itt szembe, hanem a transzcendencia végső és radiká-
lis értelmével, amely elkülönül önmeghatározásunktól. E transz-
cendenciát hagyományosan az istenivel azonosítjuk. Ha az isteni 
jelenlét korróziója már oly messze jutott, hogy bomlása bele-
marta magát a lélek szövetébe, nehéz volna fenntartani, hogy e 
transzcendencia azonos azzal a szent névvel, amelyet imádattal 
kell segítségül hívnunk. 

Mindez nehézsúlyú érvelés, de inkább a végesség súlyát idé-
zi, semmint a teremtés boldog igenlését. Wordsworth „a misz-
térium terhéről” beszél, ami felfed valamit a végesség súlyából. 
Ám a szép öröme nem teher, ellenkezőleg: valami enigmatikust 
szabadít fel bennünk. Még azelőtt felemel minket, hogy ráébred-
tünk volna, magunk fölé kerültünk. Nekünk szegezi a kérdést: 
van-e értelme nyugtalanságunknak, ha nem mozgat minket ele-
ve valami, ami a teljesült nyugalom ígéretét sugalmazza? Ismét: 
szükségszerű, hogy a nyugalom és a nyugtalan meghaladás egy-
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mással szemben álljanak? Kitettségünk valami szépségesnek 
nem éppen az a hely, ahol a kettő egybekel? Vajon a zaklatottság, 
amely a végső felé tapogatózó lelket felkavarja (s nem tudja, mi 
is ez vagy mi a neve), megtöri vagy éppen megelőlegzi a békét? 
A transzcendencia megszabadít-e valaha is a nehézségeinktől? 
Mit árul el a szép és a transzcendencia kapcsolatáról ez a meg-
nyugvás abban, ami méltó az örömteli egyetértésre és ünneplés-
re? A szent nyugtalanság nem hajlik-e arra, hogy megittasuljon 
önmagával mint nyugtalansággal, egyfajta hiperaktív kultuszba 
kezdjen és türelmetlenséget tanúsítson a lét enigmája iránt? Nem 
válik-e az enigmával szembeni türelem ilyenkor hasztalanná? De 
létezik-e a szép iránti porózusság e türelem nélkül? 

Inquietum est cor nostrum: így szól Szent Ágoston a nyugtalan 
szívről a Vallomásokban.19 Vajon mit vetít előre ez a szív és ez a 
nyugtalanság? A nyugtalanság ugyanaz, mint a nyughatatlan-
ság? Arról van itt szó, amiről Pessoa ír a Kétségek könyvében oly-
kor rejtelmesen, máskor mély benyomást keltve?20 Olyan nyug-
talanságról van itt szó, amely nyugalomba torkollik, ami nem 
annyira a vágy kitartásának a halála, mint inkább az odatartozás 
eleven kifejeződése? A szív annak a neve, ami létünkben a leg-
benső: felkavarja a magabíró észt, túlnyúlik az akarat önmegha-
tározásán. A szív az ébredő vágy gyújtópontja s gyakran csak 
arra vágyik, hogy önmagát meg ne értse. Nyughatatlan a mi szí-
vünk, de mi nyugtalanítja, mi kavarja fel? A nyugtalanítás nem 
csupán felkavarás, hanem mélyebben szenvedélyes túllépés. A 
szív mint a lét eredendőbb porózusságában megnyíló test mu-
tatkozik meg, a létszenvedély feltárulása e porózusság mélyén. 
Nem templomi csöndet kínál, hanem mozgásra, csatangolásra 
serkent. Ez a csatangolás a csodálkozás útját járja; s végigjárva 
sem hozza el a csodálkozás halálát, inkább megújult, új öröm-
ben gazdagodik. A létszenvedély létvállalkozásban árad tova, a 
conatus essendi alakjaiban. Ez az erő túlemel minket önmagun-
kon ahhoz, ami más, s ahhoz is, ami teljesebb önmagunk: saját 
önösülésünk másulásához, ami egyszerre éri el önmagát és azt, 
ami más, mint önmaga.21 A szív nyugtalankodása és felkavaro-

19 „Te ébreszted föl bennünk magasztalásod örömét, mert magadért teremtettél 
bennünket és nyugtalan a szívünk, míg meg nem nyugszik benned.” (Szent 
Ágoston: Vallomások, ford. Városi István, Ecclesia, Budapest, 1974, 1. könyv, 
1. fejezet..

20 Pessoa, Fernando: A kétségek könyve, ford. Pál Ferenc, Ibisz, Budapest, 1998. 
Pessoa könyvének angol fordítása A Book of Disquiet címen jelent meg (trans. 
Margaret Jull Costa, intro William Boyd, Serpent’s Tail, London, 2010). 
Desmond „disquiet” szavát végig nyughatatlansággal, míg az „unquiet” 
szót nyugtalansággal fordítom. Pessoa könyvének eredeti címe Livro do 
Desassossego, s ez utóbbi szó éppúgy kifejezi a nyugtalankodást, mint a kétsé-
geskedést. 

21 Desmond újítása, hogy a „self”, ön, önmaga, illetve az „other”, más, másik 
szavakat igei formában használja: „selving”, „othering”. Magyar formájukat 
keresve a fenti újításokra jutottam. Jelentésük: az „önösülés” az ön azonos 
önmegerősítő aktivitása, míg a „másulás” a más mint más megerősítő aktivi-
tása. 
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dása mélyebben megy végbe, mint vállalkozásunk megindulása, 
s egyben messzebb is hat, mint megelégedettségünk vállalkozá-
saink kimenetelével. Szívünk eredendő porózusságában a végte-
len forrása fakad. Az önmeghaladás határtalan ígérete tárul fel, 
mely különös fényben mutatja meg, hogy az emberi vágy min-
den, az egyértelmű állati törekvés szerint vett meghatározottsá-
gon túllép. S létezik egy még messzebb ható viszony, a csodálat 
mindig megújuló öröme, amely minden önmegelégedettséget 
maga mögött hagy. 

De mi nyugtatja meg a szívet? Csak a halál? Híres monológjá-
ban Hamlet eljátszik a gondolattal:

Mert ki viselné a kor gúny-csapásit,
Zsarnok bosszúját, gőgös ember dölyfét,
Útált szerelme kínját, pör-halasztást,
A hivatalnak packázásait,
S mind a rugást, mellyel méltatlanok
Bántalmazzák a tűrő érdemet:
Ha nyúgalomba küldhetné magát
Egy puszta tőrrel?22

„Nyúgalom”, az eredeti szövegben: quietus. A sír nyugal-
ma, békéje: Requiescat in pace, R.I.P: „nyugodjék békében”. „A 
művészet vége a béke”. Coventry Patmore.23 Van olyan végső 
béke, mely több, mint a halál? Mi lesz akkor a lélek – végtelen 
– nyugtalanságával? Csak elcsendesül a maga halálos végessé-
gében, mely utolsó órájában lecsap rá? Az önmeghaladás nem 
más, mint Sein zum Tode?24 Erósz halálra szánt, Thanatosz párja? 
Vagy inkább: Erósz éppen mint a halál elvetése, még magában a 
halálban is? Van olyan nyugalom, amely nem a halálhoz kötött? 
A szív minden nyugtalansága mellett ott áll Szent Ágoston talán 
leghíresebb felkiáltása, röpke fohásza: Sero te amavi! pulchritudo 
tam antiqua, et tam nova, sero te amavi!25 Az imádság többi része 
egészen rendkívüli költői feltörés, amelyben minden érzék fel-
vonul, hogy dicsérje azt, ami érzékelhetetlen: a látás, az érintés, 
a szaglás. Mindez oly költeménybe sűrítve, amely esztétikai, 
szinte erotikus illattal dús. Íme: az érzéki és a szent metaxológiai 
menyegzője. Ha ez a nyugtalan szív nyugalma, benne örömteli 
egységbe olvad forrongás és derű. Engem éppen ez a kifeszített 

22 Shakespeare, William: Hamlet, 3, 1. Arany János fordítása. 
23 Patmore idillizáló költő. W. B. Yeats beszél arról a művészetről, amelynek 

kedvelése „békét hoz”. Lásd: To a Wealthy Man, Responsibilities and Other 
Poems (1916). Yeats, W. B.: The Poems, ed. Daniel Albright, J. M. Dent, Lon-
don, 1990, 158–159. Lásd még Seamus Heaney’s szép versét: The Harvest 
Bow (Búzakoszorú) Magyarul: http://www.magyarulbabelben.net/works/en/
Heaney%2C_Seamus-1939/The_Harvest_Bow (Utolsó letöltés: 2018. június 
5.)

24 Heidegger „halálra szánt lét”-fogalma a Lét és idő lapjairól. 
25 „Éppen olyan régi, mint örökkön új Szépség: s későn gyulladt föl szereteted 

bennem.” (Vö. Szent Ágoston, Vallomások, i. m. X. könyv, XXVII. fejezet.)
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nyughatatlanság és a mozgó nyugalom érdekel. Maga az érdek, 
az interesse külön érdekes, mivel kettős többletet mutat a nyug-
talanság és nyugalom küszöbén. A szép érdekes módon ugyan-
csak valami kettő között foglal helyet.26

4. A beteg szerelem és a szép

Szólhatunk úgy is a szépről és a transzcendensről, mint másról, 
azaz az öntranszcendencia tagadásáról. Ekkor a szép valami vagy 
szép valaki mintegy átlelkesít minket. Átlelkesültségünk olykor 
összecsúszik lelkesedésünkkel.27 Itt figyelemre méltó felszabadu-
lásunk áthatottsága, titokzatos kapcsolatunk valami vagy valaki 
mással. Ám nézzük csak meg az ezzel ellentétes gondolatot: a 
szép kiemel minket, de csalóka módon. Schönberg egyszer felve-
tette: „ki kell gyógyulnunk abból a téveszméből, hogy a művész 
célja a szép megteremtése”.28 Kigyógyulnunk: mintha a szépség-
csalódásban szenvednénk. A gyógyítás keresztesháborúja nem 
más, mint a szép zene elleni kulturális lázadás. A szép szeretete 
nem isteni mania, hanem esztétikai hipochondria – olyan beteg-
ség, mely nem is létezik, hiszen az sincs, amire vágyik. (Néha 
persze mondjuk: a szerelemre nincs orvosság…) Nem ironikus, 
hogy Schönberg neve Széphegyit jelent? Ám Schönberg küldeté-
ses disszonanciát hoz magával szépséges hegyéről. Milton Elve-
szett Paradicsomában Ádám ezt mondja Éváról Rafael angyalnak: 

… szenvedélyt, 
E csodás megindulást először itt 
Érzek; egyéb gyönyörben meg nem indult, 
Erős vagyok, itt gyenge csak a szépség 
Dicső tekintetének bája ellen.29

Rafael azonban arra inti Ádámot, hogy az igazi szerelem nem 
a szenvedélyben, hanem az értelemben lakozik. Gondoljunk 
csak a szépség délibábjára, Don Quijote szerelmére, Dulcinea del 
Toboszóra, aki a képzelt szépség mintája. A történet vége kijóza-
nodás. A szép zene varázskörébe von, amelyben a lélek megin-
dul és megindítható, ami a varázstalanított tudat szemében bot-
rányos. Álljon le a zene! Érjen véget az igézet! Dallam ne vonjon 
hatása alá senkit és semmit, ne visszhangozzon a megbűvölt lé-

26 Az angol „interest”, érdek szó eredete a latin „interesse”, amelynek jelentése 
„köztesség”, „beletartozás”, „részvétel”. A szerző itt a köztesség jelentését 
emeli ki. A magyar érdek szó semmit nem tartalmaz ebből a leszármazásból. 

27 Lefordíthatatlan szójáték: „Being overtaken can sometimes mix with being 
taken over.”

28 Schoenberg: Arnold Theory of Harmony, ford. R. E. Carte, University of 
California Press, Berkeley and Los Angeles, 1978, 30. 

29 Milton, John: Az elveszett paradicsom, ford. Jánosi Gusztáv, Franklin, Buda-
pest, é. n., 209.
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lekben! Megbűvölés: a zene igéző dallama lebilincseli a lelket, de 
mindez szirénhang, tengeri sellők éneke.

Ez a fajta betegség tényleg olyan, mint a szerelem? Egyikünk-
másikunk olykor „a szerelem betege”. Felelhetünk erre egyfajta 
schopenhaueri gyanakvással, de elég jó lesz ez a válasz? A hű-
vös és a tüzes ember nem fogja egyképpen szemlélni a szere-
tett személyt. A tüzes kedélyű könnyen fellángol. Nem arról van 
szó, hogy tüze megperzseli a másikat, inkább a másiktól lobban 
lángra, s az ilyen az akarat ellenére történik. Mint a régi tündér-
mesék igézete: valamiféle láthatatlan felhő ereszkedik a szerető 
szemére, s amíg eltakarja, mást lát, mint a bűvkörön kívül állók. 
A szerető fényévekre is ellát, gyorsabban repül, mint a gondolat, 
jelenléte mindenki más másulását megelőzi. Akaratlan közlés fo-
lyik a szerető és a szeretett között, mintha elemi porózusság nyílt 
volna meg, s külső akadályok mintha nem is léteznének. 

Mindez igen titokzatos annak számára, aki benne találja ma-
gát, s az sem kevésbé titokzatos, hogy a kívülállók ebből semmit 
sem észlelnek: „realisztikusan”, egyértelműen látnak, legalább-
is így gondolják. A szerelmest bolondnak nézik, olyannak, aki 
magából csinál bolondot. Ez utóbbi persze nem lehet helytál-
ló, mert önmagát senki sem tudja megigézni, noha arra képes, 
hogy megigézve egyben meg is téveszti magát. Az igézet mint 
történés, mely lelkesít és átlelkesít, először is nem tiszta válasz-
tás vagy racionális akarat kérdése. Ezzel szemben: meglepetés, 
ajándék, amely az embert átlelkesíti. Felemeli. Nem olyan, mint 
a hátszél, mely a futót segíti, hanem inkább: az ember fut, majd 
érez valamit a hátában, s a futása megváltozik. Szél és lélekzet: 
ősidőktől kezdve ezek a szavak fejezték ki az ihletettség titok-
zatos állapotait. Lelket lehelni valamibe vagy valakibe; a nagy 
varázsló rálehel valakire, aki azonnal megváltozik; már nem 
por, hanem ember; élőlény, maga is lélekző. S valóban: amint a 
lélekzet önmagára ébred, meg is nevezi magát, a maga anyagát. 
Szavakba önti, megénekli önmagát, megénekli a maga testét. Az 
őskinyilatkoztatás elmondja, hogy Isten rálehel a földre, mely 
emberré lesz. Isten lehelete? Hadd mondjam meghittebben: Is-
ten megcsókolja a földet, mely élő lélekké változik. Megérinti a 
humust, amely megelevenül és lélekezni kezd, önmagáért, önma-
gában – s lőn a humusból homo.

Visszatérek Schopenhauerhez: mély bizalmatlansága az érosz 
cselvetésével szemben együtt jár a zene dicsőítésével, amely az 
akaratnak nevezett végsőképpeni közvetlen képmása. Ám a szép 
szombati nyugalmának gondolata élesen eltér a felfogástól, 
mely szerint az akarat titokzatosan megtisztítja a vágyat, s ígé-
retét nem megvalósult szerelemmel, hanem halállal teljesíti be. 
A halálban kiteljesedő szerelem motívuma a Trisztán és Izoldában 
Wagnert egyfajta zenei Schopenhauerként állítja elénk. Eszerint 
a szépség igézete, Schönbergnek igazat adva, nem képzelődés 
csupán, amely ellen fel kell lázadnunk? Schopenhauer azonban 
mégsem lázad, nem indít hadjáratot a tonális zene ellen. Ked-
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vencei Mozart és Rossini, s noha Wagner udvarolt neki, szerelme 
viszonzatlan maradt. Igaz, csak gyakorlatilag s nem elméletileg, 
Schopenhauer közel áll ahhoz, hogy a szép igézetében elérhe-
tőnek vélje az eredeti porózusság körét. Ide nem léphetünk be 
egyedül a saját erőnkből. Mindenki számára nyitva áll, hiszen 
pontosan az eleve feltételezett nyitottság, amely nem vezethető 
le abból, ami nyitottságából fakad. Schopenhauer szerint egyfaj-
ta isten nélküli kegyelem hat benne.30 Amikor a szeretett másik (s 
ez lehet egy dal vagy egy vers is) feltűnik az ekképpen megnyílt 
porózusságban, egyszeriben beletaszíttatunk titokzatosan meg-
nyitott terébe. Visszataszíttatunk önmagunkba, mintha álomva-
rázs szállna ránk, amely elveszi tudatunkat, majd éber önma-
gunkban, mintegy második ébredésként, ismét magunkra ébreszt.

Schopenhauer számára a téveszme lényege, hogy a szerelem 
igézete, a természet csele, felruházza saját érvényesülésének és 
fenntartásának erejével az akarat érosz türannoszát. De akkor ho-
gyan is állhat elő a szép akaratnélküliségének szabálytalan bé-
kéje, amely megállítja Ixión kerekét? Csak az akarattól való me-
nekülés illúziója lenne, miként Schopenhauer gondolja? Vagy 
inkább egy eredendőbb eredet ontológiai igézetét láthatjuk itt 
kibontakozni, ahogyan dalra fakad, szavakban tör ki, megerősíti 
a szombat ünnepélyes igenét? Itt ismét beleszaladunk a kettő-
ség problémájába: Vajon mi oltjuk bele a gyanakvás szellemét a 
szép ajándékába? Felpanaszoljuk az alma rothadását, noha mi 
vagyunk a féreg, mi okozzuk a rothadást, mi magunk vagyunk a 
rothadás, amelyet az almában kifogásolunk? Vagy ezzel ellenke-
zőleg: felismerjük átlelkesültségünket azon nagylelkűség hatása 
alatt, amellyel benső viszonyban állunk, de mégsem egyedül a 
miénk; belőlünk fakad, fölénk kerül, visszalök egy mélyebb po-
rózusságba, miközben jelen van számunkra. Ez utóbbi, a látvány 
megtekintésével szemben, a tőle való eltekintéssel rokon…

Platón Phaidroszában találjuk a gyönyörű képet (255 körül): 
a szem, a lélek tükre, szembetalálja magát a szépséggel, amely 
általa elönti az embert. A szép nincs „benne” a szemben, aho-
gyan a bennelétet általában értjük. Nem a szemnek köszönhető, 
hogy áthatja a szépség, hanem a szépség fénytengerének, amely 
betölti, elárasztja a lélek pórusait. Pillantást váltunk a széppel, de 
el is tekintünk tőle; nem meredünk rá, nem szemezünk vele. A 
szemezés a „használat után eldobhatóra” irányul.31 A másik te-
kintetét megőrizni nem könnyű. El is veszhetünk benne. A szem 
a titok felcsillanása, finom fénye sötétben gyúl. Amikor látunk 
és látnak minket, belátjuk, hogy a látásban a látvány soha nem 
válik átláthatóvá, miközben mégis ellát mind a látás látványával, 
mind a látvány látásával.

30 Schopenhauer, Arthur: A világ mint akarat és képzet, ford. Tandori Ágnes, Tan-
dori Dezső. Európa, Budapest, 1991. 70. §, ahol a szerző az akaratlanságba 
való átmenetet kegyelmi hatáshoz hasonlítja. 

31 „Servicable disposability”, Desmond egyik, több munkájában is visszatérő 
kifejezése. 
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Amikor Nietzsche a görögökről azt írja, hogy mélységesen 
felszínesek, arra is utalhatott, hogy a szép milyen mélyen átha-
tott telített kétértelműséggel. A transzcendálás kettősége abban 
fejeződik ki, hogy felfedezzük: a fenti lenti s a lenti fenti. Sze-
retem a latin altus kétértelműségét: mélyet és magasat egyaránt 
jelent. A görög hüper, fölött és a hüpo, alatt egy tőből erednek. 
A szép izgalomba hoz, de egyben meg is nyugtat. Üresnek tűn-
het annak, aki hiperaktív önmeghaladásba kezd, s nem lát maga 
előtt semmi mást. Az üresség mégis valaminő telítettség fénye, 
az ünnepélyes szabadulás túlzása. A szabadulás: lemondás (hő-
sies) önmeghaladásunkról. Semmi sem történik, kivéve a semmi 
történését? Inkább az előző. Szabadulás, megszabadulás, kisza-
badulás, szabadság (mint pihenés): az igazi szabadulás ünnepé-
lyes kenószisz, amelyben semmi nincs, csak a lét élvezete. Köze 
volna ennek a transzcendencia inkognitójához, a mássághoz, 
mely a béke szentélyeit őrzi? 

5. A haszontalan szép és a létszenvedély

Ezzel elérkeztünk befejező megfontolásunkhoz. Miért ne szól-
nánk inkább a szépről és a transzcendencia szenvedélyéről? Ha 
mégis a lét szenvedélyéről beszélek, ennek oka, hogy segíti az 
ontológiai nehézségek kiemelését abban az általános értelem-
ben, amely nem választható el a köznapi, emberi értelemtől. A 
„transzcendencia” kifejezését a Kant utáni gondolkodás kétér-
telműsége jellemzi, amelyben egymásra csúszik az öntransz-
cendencia és a transzcendencia mint a transzcendens különál-
lósága. A magam részéről megtartom a passio essendi erőteljesen 
ontológiai jellegét, s a magunk transzcendálását mint az ebben 
való részesedést fogom fel. Transzcendálásunk a létadottság 
adódásának a része, amely nemcsak a mi létünkre érvényes. Túl-
lépünk magunkon, mivel eleve adódik a létadottság; a conatus 
essendi nem létezik a passio essendi nélkül. Először létszenvedély 
van, csak ezt követi a transzcendálás. Ez a szenvedély, szenvedés 
vagy passió eredendőbb porózusságból ered, amelyet nem írha-
tunk le az öntranszcendencia kifejezéseivel. Inkább zavart kelt 
a transzcendencia mint másik kapcsán, mely enigmatikusan az 
eredendő porózusság nyiladékaiban jelenik meg. Az esztétikum 
és a szép vonatkozásában ez a transzcendencia szorosan kötődik 
testies létünkhöz. 

A „transzcendencia szenvedélyében” ismét valami kettőst lát-
hatunk: egyrészt saját szenvedélyünket a transzcendencia iránti 
öntranszcendálásunkban; másrészt a transzcendencia szenvedé-
lyének megannyi jelét arra nézve, ami magunkon túl, nekünk 
magunknak, önmagát adja. Ez utóbbi magáról a transzcenden-
ciáról szól, ahogyan magára veszi a szenvedély formáját abban 
az értelemben, ahogy minden esztétikai és testies maga is szen-
vedély, szenvedélyes önátadás a testnek és befogadás a testbe. A 
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szép nem más, mint a transzcendencia szenvedélye, ahogyan a 
zene testében megszületik. 

Transzcendentálisról a régi skolasztikus értelemben is beszél-
hetünk. Sokkal többet jelent ez, mint avittas iskolás közhelyet. 
Érdemes ismét elővennünk ennek metafizikai-ontológiai je-
lentését. A Kant utáni diszkussziókban a „transzcendentális” 
kantiánus jelentésében szerepel, azaz az alany a priori tartomá-
nyaként. A romantika hatására az alanyiság ráadásul önkifejező, 
ahogyan erről Charles Taylor tanúskodik.32 A kanti jelentés tehát 
jobban alkalmazható a művészetre, ha ugyan a művészet saját 
cselekvésünket is tartalmazza. Ám a szép nem egyszerűen sa-
ját cselekvésünk eredménye. Talán mégis elkerülhetetlen, hogy 
a szubjektivitás győzelmével a szépség is megfogyatkozzék.33 Az 
adott mint más ekkor az önaktivizáló alany adása. Ezzel szem-
ben a szép transzcendenciája (mint más) az immanens öntransz-
cendencia önkifejező sugárzása. 

A régi értelemben vett transzcendentális nem transzcendens 
abban az értelemben, mintha túl lenne a véges tapasztalaton. 
Arra vonatkozik, ami önmaga: igaz, jó, egy; valami mint igaz, jó, 
egy. A szépség mint transzcendentálé azért vitatott, mert benső-
leg kötődik az érzéki megjelenéshez, ami a szépben lényegi. Az 
érzéki megjelenés túlságosan is odaköt minket a testi meghatá-
rozottságokhoz. Ezzel szemben a többi transzcendentálé egye-
temességre vonatkozik, noha nem közönségesre. Rendkívüli, 
módfeletti egyetemességre utal, nem pedig a közönségesre, ha 
ezen az empirikus általánosságokat értjük. A transzcendentális 
transzkategoriális, enigmatikus utalás az egész létre mint szépre.

A szép ebben az értelemben nem vezethető vissza az önkife-
jező alany elsődlegességére. Nem a mi alkotásunk. Nem is vala-
milyen rögzített tárgyiság egyszerű másolata. Nem illeszkedik a 
szépről vagy a művészetről való általános gondolkodásunkhoz. 
Olyasmi bukkan fel itt, ami előzetes saját elhatározásainkhoz ké-
pest; ahhoz képest, hogy valamit szépnek ítélünk. A transzcen-
dentális szépet vehetjük úgy, mint a szép dolgok keletkezési fel-
tételét; vagy úgy, mint amit a kortárs transzcendentális jelent. De 
ha a transzcendentális visszautal valami keletkezési alapra, az 
nem lehetőségi feltétel, hanem ontológiai létfeltétel, amely nem 
általánosítható, de nem is egy bizonyos dolog vagy tulajdonság, 
avagy tulajdonságok sorozata, halmaza. Egyetemes ugyan, de a 
hüper értelmében: túldetermináltan. Ez a hüper nemcsak túl van 
a dolgon, hanem benne is van a dologban, s ugyanúgy egyedi, 

32 Taylor, Charles: Sources of the Self: The Making of the Modern Identity. Harvard 
University Press, Cambridge, Massachusetts, 1989.

33 Vö. Desmond, William: Art and the Absolute, SUNY Press, Albany, NY, 1986, 
6. fejezet.
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mint általános. Erre nézve részletesebben kifejtett gondolatme-
netem kulcskifejezése a benső egyetemesség.34 

A szépség valaminő értelme szorosan kapcsolódik a létszen-
vedélyhez, a transzcendencia szenvedélyéhez. Hasztalan, hiszen 
a haszon a meghatározottság és önmeghatározottság másfé-
le tereiben honos. E hasztalanság a lét túldetermináltságához 
kötődik, mivel a szép a lét esztétikai ünnepségébe hív. A szép 
ajándéka mint az esemény esztétikája: ön-örvendő örömünnep, 
amelynek fénye mégsem korlátozódik önmagára, hanem ön-
közlő, közösségteremtő: nem az enyém, nem a tied, hanem az 
enyém s a tiéd. 

De mit is jelent itt ez a haszontalanság? Ami hasznos, termé-
szetesen hasznos, enélkül az élet lehetetlen. Ezt elfogadva mu-
tassunk rá, hogy a hasznos elsősorban ránk vonatkozik. Igaz, 
hogy ami hasznos, más haszna is lehet, de mégis hozzánk kap-
csolódik, vágyunkhoz, amelyet valamiképp kielégíthet. Többfé-
le vágy van, s nem mindegyik kisajátító. Vágyhatok arra, ami 
önmagában jó, kívánhatom a szeretett személynek azt, ami neki 
jó anélkül, hogy hátsó szándékkal kihasználására törnék, vagy 
eszközként egy további jóra nézve igénybe akarnám venni. Ám 
vannak kisajátító, kihasználó vágyak is: amit hasznosnak íté-
lünk, ekként használjuk fel. A hasznos meghatározó jelentésében 
a másikat önmagammal hozom kapcsolatba, s ebben magam va-
gyok az elsődleges. Ha a másikhoz mint hasznoshoz viszonyu-
lok, másságát komolyan kell vennem. Használat során a másik 
értem van, mássága – kezdetben érintetlen, később módosított 
– e viszony alkotóeleme. Abban, amit használatba veszünk, vala-
mi előzetesen adott áll fenn, ennek adottsága megelőzi a haszná-
latot. Az ajándék megelőzi a használatot, a használat módosítja 
az ajándékot, olykor egyenesen visszaél vele. 

Etika és köztesség című munkámban úgy érvelek, hogy noha 
az ajándék megelőzi a használatot, a hasznos totalizálása a 
„használat után eldobható” uralmát hozza: ami eszközhaszná-
ló vágyunkat kiszolgálja, tehát hasznos, a felhasználással el is 
használódik, tehát eldobható. Mindennek köze van a szép ha-
szontalanságához. Van a szépben valami, ami mélységben és 
bensőségességben messze meghaladja a „használat után eldob-
ható” dolgait. Haszontalanságának egyik dimenziója éppen az, 
hogy az adottat mint adottat nyitja meg, ami megelőzi és meg is 
haladja a használatot. A szépség transzcendens a használathoz 
képest. Nem használható fel. Amikor a művészetben átalakítjuk 
az adottat, az anyagot, és valami szebbet hozunk létre, az adott-
ra e változás ellenére is ügyelnünk kell. Ami eredetileg ígéret az 
anyagban, azt tisztelnünk kell, mielőtt átformáljuk annak a szép-
ségnek a fényében, amely kezdetben nem teljesen kifejezett, csu-
pán sugalmazott. 
34 Lásd: Desmond, William: The Intimate Universal, Columbia University Press, 

New York, 2016, 99–102. A magyar kifejezés végső formája majd e munka 
esetleges lefordítása kapcsán rögzíthető. 
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Michelangelo kőtömbjeire gondolok, az alakokra, amelyek 
már megformálásuk előtt megszólították őt. Hallgatnia kellett 
a kő hívó szavára és engedelmeskednie sugallatainak. Munká-
ja nem más, mint kiszabadítása annak, ami a kőben rejtőzik, ki-
emelése a közlés nyitottabb, újonnan létrehozott közösségi teré-
be. Ezzel szemben vegyük csak Zarathusztrát: az emberentúli35 
álmának leírásában a kő és a kalapács metaforáját használja. A 
kő az emberiség, a kalapács az eszköz, mellyel az emberentúli ki-
bontható.36 Zarathusztra dühös haraggal támad a kőtömbre. Mit 
számít az erőszak és a fájdalom, kiált fel Zarathusztra? A kőtömb 
a másik, amely kezdetben nem enged, de mégis meg kell törnie 
a mester akaratának súlya alatt. A művész alkotó erejével for-
málja a követ, ráviszi akaratát mint olyanét, aki fölötte van, meg-
haladja, túl van rajta. Ez tehát zsarnoksághoz, háborúhoz vezet. 
Nem a telített kétértelműség szólítását halljuk, amely a fent és a 
lent szuperpozícióját hordozza. Vajon e haragban hol van nyo-
ma az engedelmességnek, amely a kőből felhangzó ígéretre hall-
gat? Nehezen tudom megkülönböztetni Zarathusztra haragját az 
adott magasabb szintű eszköziesítésétől. Nincs benne elég kifi-
nomultság ahhoz, hogy felfogja azt, ami magát ajándékként kí-
nálja, s így nincs benne a szépség szenvedélye sem, amely fölénk 
kerül és átlelkesít. Az első szenvedély nem az, amit mi veszünk 
magunkhoz és formálunk át. Michelangelo meghittebben szólal 
meg első szenvedélyében, mélyebben befogadó arra nézve, ami 
az eredendő pórusosságban kifejeződik. 

Érdemes persze felidézni a művészet és a hasznosság 19. 
századi és máig is ható megközelítését, amelyet a kapitalista és 
kiszipolyozó társadalmi közeg formált. A művészet célja, hogy 
kiszabadítson a haszonelvű nagypolgári kultúrából, s ez a tö-
rekvés érthető is. „Minden művészet hasztalan”, mondta Oscar 
Wilde, s ezzel az uralkodó felfogást fejezte ki. Igaz, ez a hozzá-
állás esztéticizmushoz vezethet, amely eltekint a környező reali-
tástól s elmerül egyfajta köldöknéző-öntetszelgő dandizmusban. 
Noha a dandizmus ma már nem igazán divat, mégis kifejez va-
lamit a számító nagypolgári világból. A szép elleni lázadás egyik 
oka, hogy a szép a filiszter nagypolgári világ kiszolgálója. Ha 
megtámadják, ez a nagypolgári világ feltehetően durva reakci-
ókkal árulja el magát, ami újabb felháborodást vált ki elnagyolt 
ízlésük láttán.

Hadd idézzem fel William Turner 1844-es festményét: Eső, 
gőz, sebesség – A Nagy Nyugati Vasút. A vonat maga megállítha-
tatlan gócként emelkedik a kép közepén, kihatva a tájra, a távol-
ságra, s a megbonthatatlan pálya mellett egy mezei nyúl foltja 
látszik, amint rémült menekülésbe fog. Ám hasztalanul a leg-
gyorsabb állatok egyike, a nyúl nem képes elhagyni a vonatot. A 

35 Overman, Übermensch.
36 Nietzsche, Friedrich: Ím-ígyen szóla Zarathustra, ford. Wildner Ödön, Grill, 

Budapest 1908. „A boldogságos szigeteken.” Az „emberentúli” az Über-
mensch valószínűleg alkalmasabb fordítása. 
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festményt sokan úgy tekintik, mint Turner meghajlását az angol 
ipari forradalom vívmányai előtt; kifejezését annak, hogy a fes-
tő a korszak gyermekének tekintette magát s ezért himnikusan 
jelenítette meg a kapitalizmus dicséretét, középpontban a sebes-
ség gépi kultuszával. Ámde a helyzet az, hogy Turner itt nem az 
ipari forradalmat festette meg, és nem is akart összekacsintani 
a használat utáni eldobhatóság világával. Ellenkezőleg, a fest-
mény a túldetermináltságot mutatja be, amelyet még az ipari for-
radalom sem képes legyőzni. A lét küszöbén áll, a túldeterminált 
és a determinált között. Nem a fenséges ipari forradalmat festi le, 
hanem a fenségest az ipari forradalom körülményei között. A kis 
színfolt a képen, a nyúl, nem akarja színezni a létet. Amit kifejez, 
az lenniségének „ott van”-szerű túlságossága.37 A színfolt a dina-
mikus létrejövés túldetermináltságának dicsfénye, amely kivetül 
a rohanó vonatszerelvény dinamikus jövésére is.38 

Van tehát a szépnek oly elgondolása, amely megelőzi és meg-
haladja a használatot. A haszontalanságnak van olyan ereden-
dőbb értelme, amely elkerüli a nagypolgári funkcionalizmus 
kapitalista eszköziesítését. Ám ezt a szépet semmiféle antikapi-
talista törekvés sem használhatja fel eszközként. Transzpolitikai: 
a szenthez tartozik s nem az emberi mérhetőséghez. Bizonyos 
tiszteletet vált ki belőlünk. Ami hasznos, valamiképpen mindig 
arányos velünk, arányban áll a gyakorlatias törekvésekkel, a cé-
lok és eszközök világával. A tisztelet azonban használaton túli. A 
szép haszontalanságában valami kifejezésre jut – az aránytalan-
ság haszontalansága. Igen, létezik az eszköziségen túllépő vágy, 
létezik érosz, amely nem való semmire. Még az az érosz is, mely 
önmagát meghaladva saját maga létére összpontosít, oly forrás-
ból ered, amely nem saját létrejövésének alkotása. Abból támad, 
ami önmaga létrejöttét lehetővé teszi és meg is valósítja. A passio 
essendi olyan létet hordoz, amely azelőtt adott, mielőtt még meg-
jönne: létrejövés, mely a jövést megelőzi. Ez tárja fel az eredeti 
porózusságot, amelyben a szép eredendően otthonos. 

37 A szerző itt visszautal Hamlet monológjára, amelyben a lenni már önmagá-
ban is „túl sok” a nemléthez képest, s a nyúl mint színfolt a képen ezt emeli 
ki a vonat robosztus alakjával szemben. 

38 A „coming to be” és a „becoming” ellentéte: az első a voltaképpeni és ere-
dendő, ezt fejezi ki a nyúl elnagyolt színfoltja, szemben a létet már használó, 
robosztus szerelvénnyel.

(Mezei Balázs fordítása)

 a szép ajándéka és a lét szenvedélye 87



A halál alá néztem. 
A járószint alá. 
Onnan szűrődött fel a lépések zaja. 
A lépteidé. 
Ahányszor megtorpantál, 
a múlt hangja is elnémult. 
Most a krétaírást tanulom; 
csikorduláskor mintha a kezedet 
látnám tördelni.

Marno János

Változat Uri Asaf A múlt hangja című versére 
(javított változat) 

Az örök betűzet 
(változat Uri Asaf Arc című versére)

Sajgó talpam ébreszt rá: felkeltem, 
s hogy éles szél járt erre az éjjel, 
s a szélben vitorlázó denevérraj. 
Csak én nézem ott felfüggesztve őket 
felsorakozni a látószegélyen? 
Melybe még belelobog egy rózsaszín sál 
s vele a sárba vésett örök betűzet. 
 
Papíron némának adja ki magát a lélek, 
némának és szinte élettelennek. 
Én azonban megkönnyebbülést érzek; 
függöny gyanánt szárnyra kapó mosoly 
játszhat az ajkak sarkán – s a végzet.
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A rövidfilm nem tesz különbséget 
kezelés, dokumentáció, statisztikai adat, 
statiszta és a laikusok számára ismeretlen 
csúcsipari szerszámok között. A vizitáció 
ősjelenete magába olvaszt minden emberi 
gyöngeséget, szervi titkolózást, bujkálást 
a hasüreg fala mögött. Amikor a világosító, 
a hangmérnök, a sminkes nyomában betoppanó
fiatal orvos a gyönge kéz után kap, magához 
húzza, abban az őszinte gratuláció emberi, sőt
testvéri gesztusára látni. Fekélyekkel 
borított emberbőr kifutó az Hôpital Americain, 
Neuilly-sur-Seine északkeleti oldalán. Mintha 
felvezető volna, de később világos, hogy ennyi 
volt az egész. Rozsdaszín burkolatán hordágyak 
görögnek nagy sebességgel. Egyszerre kigyúlnak 
az intézeti lámpák és látszik a rézsű felette, 
a tárgyak kapaszkodása, a Hold mint emlő. 
A használatban lévő osztályok működését 
megjelöli a tökéletlen szándék, melyet a lakók 
a világtalan beltérből küldenek a külvilág 
megnyugtatására. A fűnyíró lassan megáll, 
és mintha távolról, a környező világ szurrogátumából 
fogyna ki az anyag, még halványabbá mosva 
a póznákat, az elektromos vezetékeket, egy szűnni 
nem akaró morajlás képi megvalósulásait, 
a megdermedt flórából kifut az élet, a húsos levelek 
elvékonyodnak, akár a malacnyelv, a dagadt 
hibiszkuszokból kisülnek a nedvek, a kartonlapokból 
emelt intézeteket rezegteti a szél. Lángolhat a pajta 
a lucernaföldön túl, izzhat a fül-orr-gégészet 
vasbeton kockája, apró nyelveknek látszanak 
innen, takaréknak, aminek tüzét nem rendelték 
meg. A fasizmus korai, kortárs meghatározásai 
közül az a kép bizonyult a legmaradandóbbnak, 
mely fényforrások szerves egységének ábrázolja

Szabó Marcell

A zseb vallási karaktere
(részlet)
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a képességes olasz fiatalok gyülekezetét. 
A jelenet éjjeli, kezükben gyertya, és a felügyelt, 
közös lángolásban egyik fényforrás sem kisebbíti 
a másik hatósugarát. Száz meg száz ipari gyertya 
fénye, elosztva, körbekerítve, eltulajdonítva, 
és egyetlen gyertyaláng sem világít a másik kárára.
Comment tiens-tu ton âme au dedans? 
Souvent pleine et chargée, es-tu prompt 
à la mettre en haleine? Az önállóan lobogó 
lángoktól, melyeket a változatos alakokkal 
és formákkal ékesített lobogók szemlélése hívott 
életre, a független tagok megalkotta közös test 
bibliai képéhez jutunk, melyben az egyéni fényerő 
ízesületlen végtagok sötét erdejeként jelenik meg. 
A hajlatokat megvetés sújtja, a porcok használatlanok, 
a térdek, csuklók, hónaljak és ujjpercek kupacát 
széthordja a szél. De mégis, hogyan károsíthat lángot 
a láng? A tűzből megformált organizmus,
ez a néma és tántorgó Gólem, olyan képzeteket 
társít egymáshoz, melyek külön-külön 
a közösségi összetartozás képei, egyszerre mégsem
szerepelhetnek. Az autonóm lángok ellentéte 
a roppant máglyává egyesülő gyertyák rém-jelenete, 
ahol a megdagadó-kiteljesedő tűz valós és átvitt 
értelemben is az ezerszámra felizzó tagokat, 
testrészeket és biológiai kiegészítőket emészti fel.
A lángok martaléka kifejezés nem egyszerűen
egy bél hőmérsékletére utal, de megidézi 
az autonóm gyertyák kihunytát is. Az emésztés 
folyamata mozdulatlan konstrukció, hiszen 
amennyiben az elválasztott tagok egyesülése 
örömtűz, akkor egy egészében koordinált
mozgás és tervezés is lehetővé válik. Másfelől, 
az egyének másképp is egyesülnek, vakító
égőáldozatban, mely éppúgy nem fér 
össze a magányos gyertyák filigrán vonulásával,
mint az egyszerre lebbenő-megmozduló 
szervezet vak, de összerendezett mozdulataival.
Az egyesülő lángok itt a vezérlés hiányát,
az akarat végleges elszáradását emelik ki, 
melynek nyomán a kibernetika,
egy olyan mesebexxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
lángok ebben a második esetben ugyan
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összeölelkeznek, de uniójuk nem a szervezettség
egy második szintjére nyíló átjáró, hanem 
visszatérés egy előző létforma közvetlenségéhez. 
Az önrendelkezés, a kontúrok és határok 
felügyelete, az egyén és képességeinek szeretete 
csakis hiúságként értelmezhető egy lángoló 
tömegsír nézőpontjából szemlélve. Az egyetlen,
roppant máglyává egyesülő tüzek, akárcsak
Kleist támaszték nélküli boltíve, mely azért 
nem omlik össze, mert valamennyi kő egyszerre 
akar leomlani, úgy feltartóztathatatlanok, 
hogy eszük ágában sincs helyet változtatni, terjedni, 
elharapózni. Az egy irányba hajlított fény- 
és hőerő nem egy mindent felemésztő kisgömböc
hasonlata, hanem az örök koplalásé, és ha minden 
gyertyához tartozik egy tenyér, akkor a csoport
összetételének minden átalakulása egy testrész 
megsemmisülésével ér fel. Elfújnak egy gyertyát,
vagy legyintenek a kelleténél nagyobbat, és
a mozdulat nyomán átrendeződő fényviszonyok
közösséget feltételeznek, melynek tagjai
efféle jelzésekkel mulatják az időt. Néha 
maga a kiáltozás hárít el minden félreértést.
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A kedvedért ma mért ne angyal?
A kedvemért ma mért ne Ő?
Ne győzze bennem immár hanggal;
Némuljon el a kétkedő!

A kedvünkért ma mért ne béke?
Miért ne hit és nyugalom?
Mért ne szarjak az érvelésre,
Ha egyszer úgyse tudhatom!?

Mért ne jóság a kedvemért ma?!
Ki itt azértis megmaradsz,
S nem győz közöny le, sem kiméra –
Mért ne kegyelem? (Mért ne dac?!)

A kedvemért ma mért ne Kisded?
Miért ne jászol s üstökös?
Miért ne bízó, nyílt tekintet,
S új hazában, ki üldözött?

Mért lenne a Hold kaján, kancsal?
Miért ne nyájas s érthető?!
A lelkünkért ma mért ne angyal?
A kedvemért ma mért ne Ő?

Tatár Sándor

Miért ne?!

2018 karácsonyán
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Saját magam archívuma vagyok:
felbecsülhetetlen értékű adattár.
De ha elő kéne, miként egy képet,
      hívnom magamat,
bizony elvéreznék e feladatnál.

Pedig szavak és képek – van mindből elég,
és néha mintha itt volnék már a nyelvem hegyén,
de mihelyt szó-csipesszel „mindezt” megragadnám;
a történet sem kompakt, nemhogy én!

Mit nem látok, azt vajon mi takarja el?
Romló memóriám avagy vakfoltjaim?
De fakó preparátum mért is ne legyek?
Őrizzen tömény szesz vagy formalin!

Már rég olvashatatlan fájlokat
tárolok merevlemezeken,
mi megvan még: foszlányok káosza;
nem értem, de belefeledkezem.

Amit meg nem írok, a könyv:
megoszthatatlan emlékek temetője;
nem vagyok más (s ez jó így), mint a többiek:
egy kétes kiállítás néma teremőre.

…egy kétes kiállítás…
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[Láthatatlan teremtés. Medulini álomszótár]

isten elenged tenyeréből hajnalban két sárgarigót,
utána közvetlenül, még a hűvösben, huszonnégy  
                 szúnyogot,
reggeli után kiengedi a sirályokat, utánuk fúj, hogy  
                 vitorlázzanak,
szám szerint hatot, és hat darab halfarkast is,

délelőtt törpekócsagot röptet oda-vissza az öbölben,  
                   a terasz előtt,
délben egy szitakötőt berregtet fejed felett, hogy  
                 emlékezzél,
a délután a színes pillangóké és fél óra alvásé,
hogy másnap ugyanígy kezdhesse újra, akkor is, ha már  
                     nem látod 

Jász Attila

Fausztina nővér kiadatlan álomnaplójából

Szent Faustyna Kowalska nővér (1905–1938)



 versek 95

[Az úr kékje. Medulini álomszótár]

isten kékeszöld színű, ha jól csináljuk a dolgainkat,
gyönyörű, színes halak úsznak benne,
isten a világ minden azúrjában benne van,
amikor a tengerben lebegsz, hozzá imádkozol

[Bányató-meditáció] 

Niklaus Brantschennel

fürödni elvarázsolt bányatóban szeméttelep mellett
jezsuita, zen szerzetessel, meditálni tanyán,
szamárként legelészni, kölyök juhászkutyaként
heverni a porban békésen elnyúlva, 

vadidegen emberekkel együtt lenni napokig bezárva egy
meditációs turistaparadicsomba, lebegni csak egész nap 
ég és föld között, finom pókfonállal kötődni
ide is, oda is, de nem szakítani el, tanulni élni 

(Posticum, Nagyvárad, 2018)

[Elhagyott álomparton]

álmomban gyönyörű és ismeretlen tengerpartokat
jártam végig a szerelmemmel, bolgárnak tűnik utólag,
a tengerpart, a szerelem persze örök, ezért is
szeretem az elhagyott partokat

(Burgasz, 2018. 10. 05., tengerpArt)



Tóth Sára

Hogyan lehet beszélni arról,  
amiről hallgatni kell?

Dogma és misztika, ideológia és irodalom:  
a romantikától Derridáig és Northrop Frye-ig

„Mindig besulykolhatjuk a titkot, dolgokat mondathatunk vele, elhitethetjük, hogy 
van ott, ahol nincs. Használhatjuk hazugságra, becsapásra, csábításra. Játszhatunk a 

titokkal, mint egy szimulakrummal, egy csalival vagy fortéllyal a sok közül. Mint egy 
»hatással«. Bevehetetlen erőforrásként hivatkozhatunk rá. Megpróbálhatunk így lidérces 

hatalmat biztosítani a magunk számára a másik fölött. Ez naponta megtörténik.”
(Derrida: Esszé a névről)1

„Mit mond az irodalom, amikor hallgat?”
(Northrop Frye: Late Notebooks)2

1 Derrida, Jacques: Esszé a névről, Jelenkor, Pécs, 2005, 39.
2 Northrop Frye’s Late Notebooks, 1982–1990: Architecture of the Spiritual World, 

szerk. Robert D. Denham, 2 k., University of Toronto Press, Toronto, 2000, 73.

Mint ismeretes, a modern ismeretelmélet, nyelvfilozófia és 
hermeneutika főbb dilemmái mind hagyományos teológiai, írás-
értelmezési kérdésekre vezethetők vissza. Milyen módon és mi-
lyen nyelven érhető el Isten és a spirituális világ, vagy az, amit 
valóságnak nevezünk? Ki lehet-e mondani, és ha igen, hogyan, a 
kimondhatatlant?

Legalább Platónig megy vissza az az elképzelés, hogy a filo-
zófia vagy a teológia (logosz) elsőbbséget élvez a költői nyelvvel 
szemben (mütosz). Platón számára a filozófus egyben teológus 
is, ő az, akinek a szelleme az ideák világával érintkezésre léphet. 
A filozófus a nyelvet megtisztítja a retorika figurális, szubjektív 
elemeitől, és a dialektika személytelen, objektív, racionális vilá-
gosságába emeli. A dolgokat a maguk (platóni értelemben vett) 
valójában a dialektika fogalmi nyelve képes leírni; a költői nyelv 
(csakúgy, mint a festészet) csupán a látszatot képes megragad-
ni; továbbá erkölcsileg is káros, hiszen felszítja a szenvedélye-
ket, ahelyett hogy csitítaná azokat, olvashatjuk Az Állam híres 
tizedik könyvében. Már ebből látható, hogy bár a fogalmi, filozó-
fiai nyelv eredendően az érdekmentes, objektív igazságkeresést 
szolgálja, a valóságban kevéssé választható el a bizonytalanság 
miatti szorongástól, a kontrollálás vágyától. És természetesen „a 
szavak prózai, tételről tételre haladó, határozott és egyedi állítá-
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sokat alkotó rendezése”3 – ez Northrop Frye egyik definíciója a 
logosz-nyelvre – látszik a legalkalmasabbnak a jelentés rögzítésé-
re. Ezért áll olyan közel a fogalmi nyelv a dogmához, a filozófia 
vagy a teológia az ideológiához, és ez magyarázza a művészet, a 
költészet iránti platóni bizalmatlanságot, amelyet nagyobbrészt 
az egyházatyák is átvettek.

A racionális, fogalmi nyelv és a poétikus kifejezésmód, azaz a 
dialektika és a retorika egymáshoz való hagyományos viszonyát 
először a romantika korában kérdőjelezték meg, mint ahogy a 
romantikus filozófus-teológus és egyben költő Samuel Cole-
ridge volt az, aki a Biblia költői-metaforikus nyelvezetét elsők 
között hangsúlyozta.4 A romantikus költészetben, például Willi-
am Blake verseiben – amelyeket nem lehet lefordítani diszkurzív 
nyelvre, desztillálni a „mögöttük rejlő” gondolatra – már felfe-
dezhetjük például a szimbolizmus korai megnyilvánulásait. A 
„gondolat” a forma és a tartalom szerves egységében testesül 
meg: a versszöveg által működésbe hozott különböző, főként 
konnotatív és asszociatív effektusok nem érzelmi vagy hangu-
lati ráadásként értelmeződnek, hanem magát a jelentést, a szö-
veg diszkurzív nyelvre lefordíthatatlan értelmét hozzák létre.5 A 
nyelv figuratív elemei többé nem pusztán dekoratív jellegűek, 
mint Platón sugallta borús pillanataiban: s ez az elgondolás ré-
sze annak az átértelmezési folyamatnak, amely a diszkurzív, fo-
galmi nyelv és a költői nyelv hierarchiájának megfordulásához 
vezet. A hierarchiának ezt a felforgatását az ismert költő-kriti-
kusok, mindenekelőtt Shelley és Coleridge bravúrosan, platóni 
alapokon, de Platón ellen fordulva végezték el.6 Valójában nem 
Nietzsche volt az első, aki a nyelv radikálisan retorikus termé-
szetét hangsúlyozta és a „művészi metaforaalkotást” tartotta 
„minden érzékelésünk kezdetének”.7 Ezt a hagyományt képvise-
li már a 17. századi antikarteziánus filozófus, Giambattista Vico, 
a német romantika előfutárának tartott Johann Georg Hamann, 
és persze Shelley is, aki szerint a költők hozzák létre a nyelvet, 
vagyis „minden ősnyelv kaotikusan áradó, ciklikus költemény”.8 

A modern nyugati kultúrát végigkíséri mítosz és logosz konf-
liktusa: a jelentés rögzítésének, a szöveg lezárásának kísértése 
mindegyre szembekerül a szöveg „metaforikus potenciáljával”, 

3 Frye, Northrop: Az Az Ige hatalma, ford. Pásztor Péter, Európa Könyvkiadó, 
Budapest. 1997, 60.

4 Coleridge, S. T.: Egy kereső szellem vallomásai. Levelek a Szentírás ihletettségéről, 
Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest, 2004.

5 Harding, D. W.: The Character of Literature from Blake to Byron, in From 
Blake to Byron, szerk. Boris Ford, Penguin Books, London, 1957, 59–64.

6 Daiches, David: Platonism Against Plato, in uő: Critical Approaches to 
Literature, Longman, London, 1981, 111–128.

7 Nietzsche, Friedrich: A nem-morálisan fölfogott igazságról és hazugságról, 
ford. Tatár Sándor, Athenaeum, 1992/3. 11.

8 Shelley, Percy Bysshe: A költészet védelmében, in Péter Ágnes (ford. és 
szerk.): Angol romantika, Kijárat, Budapest, 2003, 311.



az irodalmisággal.9 A képzelet nyelve – írja Northrop Frye, aki 
Jacques Derridát és Paul De Mant megelőzve hangsúlyozza a re-
torika elsőbbségét és felforgató erejét – „nyitott világhoz vezet, 
és darabokra zúzza azokat a megkövesült dogmákat, amelye-
kért az ideológia epekedik.”10 A késői Derrida ezt úgy fogalmaz-
za, hogy a modern társadalom felhatalmazta az irodalmat arra, 
hogy „mindent kimondjon”, „minden kérdést feltegyen, minden 
dogmatizmust gyanakvással fogadjon, minden előfeltevést meg-
vizsgáljon, legyenek akár a felelősség etikájának vagy politikájá-
nak előfeltevései”.11

Elsőre úgy tűnik tehát, hogy ez a feszültség a korai moderni-
tás és a romantika terméke, amely akkor jelentkezett, amikor a hi-
vatalos keresztény világnézet helyét fokozatosan ideológiák sok-
féleségének konfliktusa váltotta fel. Ezt megelőzően az irodalom 
a széles társadalmi jóváhagyásnak örvendő és intézményesen 
beágyazódott egyházi diskurzusnak rendelődött alá, didaktikus, 
tanító funkciót látott el, és mint a teológia szolgálóleánya nyerte 
el legitimitását. Azonban a jelentés dogmatikus lezárásával vagy 
éppen veszélyes megnyitásával kapcsolatos nyugtalanság ekkor 
is jelen volt, csak másképpen. Noha az egyház tanításokban be-
szél Istenről és fejti ki a hitet, valamint a hitből következő etikai 
elvárásokat (quid credas és quid agas), a tanítás nyelvi természe-
ténél fogva korlátozni és lezárni igyekszik azt, ami korlátlan és 
végtelen. Amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell, mondta 
Wittgenstein – a teológia, a tanítás arról beszél, amiről hallgat-
nia kell. Mivel az effajta paradoxonok kifejezésére leginkább a 
költői-irodalmi-képzeleti nyelv alkalmas, nem meglepő, hogy a 
misztikusok irodalmi-költői eszközökhöz folyamodva próbálták 
átadni tapasztalataikat (amelyek gyakran nem álltak maradékta-
lan összhangban a hivatalos egyházi tanítással). 

A modern irodalomtudomány, irodalomelmélet történetét 
valójában egy ingamozgás kísérte végig: hol a nyelvi szöveg el-
lenőrizhetetlen, befoghatatlan mozgására került a hangsúly, hol 
pedig arra, hogy az értelmezés csakis (ideológiailag és dogma-
tikailag) elkötelezett álláspontból történhet és kell történnie. Az 
alábbiakban azt szeretném megmutatni, hogy ez az ingamozgás 
végső soron a pozitív és negatív teológia fent említett dialektiká-
jára vezethető vissza, illetve azzal analóg. Először röviden átte-
kintem e dialektika szekularizálódásának folyamatát, majd két 
20. századi gondolkodó, Northrop Frye és Jacques Derrida né-

 9 Nem tudom jobban lefordítani a „literary” szót, márpedig fontos a megkü-
lönböztetés. A dekonstrukció híres diktuma, mely szerint az „irodalom” nem 
különböztethető meg a „nem-irodalomtól”, ugyanis nem azt jelenti, hogy 
nem beszélhetünk „irodalmiság”-ról mint a nyelv metaforikus-figuratív po-
tenciáljáról. Ebben az értelemben minél szabadabban érvényesül egy szövegben ez 
a potenciál, annál nagyobb mértékben mondható irodalomnak.

10 Frye: Az Ige hatalma, i. m. 48.
11 Derrida, Jacques: Esszé a névről, Jelenkor, Pécs, 2005, 38.
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zeteit egymás mellé helyezve gondolom újra misztika és dogma, 
költészet és ideológia viszonyait. 

*

A romantika fontos felvetése, hogy a diszkurzív, fogalmi nyelv 
(filozófia, teológia) és a belőlük leszűrhető erkölcsi tanítás min-
dig korhoz és személyhez kötött, ennélfogva részleges és leha-
tárolt. A teljességet (az igazságot, a spirituális-isteni szférát) a 
költői-képzeleti nyelv személyességet meghaladó univerzalitása 
képes megközelíteni. A művészet személytelenségének 20. szá-
zadi modernista ideálja tehát a romantikus művészetszemléletre 
vezethető vissza, de végső soron a nyelv lehetőségeinek és ha-
tárainak teológiai kérdésfelvetésével áll szoros összefüggésben. 
A költészet védelme című híres értekezésében Percy Bysshe Shel-
ley megkísérli leválasztani az alkotói folyamatot mind a szerző, 
mind a befogadó véges szándékaitól és behatárolt körülménye-
itől, azt sugallva, hogy az végső soron személytelen, és nem áll 
ellenőrzésünk alatt. A képzeleti alkotás közvetlenül lép érintke-
zésbe az isteni ideákkal, így emelkedhet felül a tér és a múló idő 
korlátjain. Ami változó és korhoz kötött az irodalmi művekben, 
az csak amolyan külső ruházat, amelyet az örök archetípusok 
különböző kontextusokban magukra öltenek. Lényeges, hogy 
Shelley a változó és korhoz kötött külsőség kategóriájába sorol-
ja a valláserkölcsi tételeket (dogmát, ideológiát) is: „A költő te-
hát rosszul tenné – írja –, ha költői alkotásaiban megtestesítené a 
jóról és rosszról alkotott elképzeléseit, amelyeket általában saját 
helye és kora határoz meg, művei viszont függetlenek e körül-
ményektől.” A költészetről ezzel szemben azt állítja, hogy „más 
és istenibb módon működik”: az elmét és a képzelőerőt tágítja 
ki, segít kilépni önmagunkból és azonosulni mások – az egész 
faj – fájdalmaival és örömeivel: azaz a képzelet eszközével növe-
li az ember képességét a szeretetre, amely „az erkölcsiség nagy 
titka”.12

A személyes és a részleges meghaladásának vágyából szü-
letik tehát a költői nyelv által megragadható egyetemes egység 
romantikus víziója. A romantika teológiája radikálisan imma-
nens: William Blake megfogalmazásában az univerzális egység 
nem más, mint az „Ember Örök Teste” („The Eternal Body of 
Man”), az „Egyetemes Család” („As One Man All the Universal 
Family”), amely azonos a képzelettel, illetve magával Istennel 
(„God himself, The Divine Body”).13 Ugyanennek a romantikus 
víziónak – amely értelmében a véges és részleges individuumot 
a képzelet ereje azonosítja mindennel és mindenki mással – pon-
tos 20. századi megfogalmazását adja Northrop Frye, amikor ar-
ról ír, hogyan lép túl az irodalom olvasása a személyes tapasz-
12 Shelley, i. m. 318.
13 Blake, William: Complete Writings with Variant Readings, ed. Geoffrey Keynes, 

Oxford University Press, Oxford, 1966, 776.
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talaton: „Az irodalom egészen a felfoghatóság határáig, a lehető 
legmélyebbre és legmagasabbra nyújtóztatja az emberi elmét. 
Ebben a pers pektí vá ban jelentőségét veszti, hogy mi az, ami ne-
kem tetszik vagy nem tetszik, mert megszűnök különálló sze-
mély lenni: az irodalom olvasójaként csupán az emberiség egé-
szének képviselőjeként létezem.”14 A személytelenségnek ez az 
egyértelműen spirituális igénye nem csupán Shelley vagy Blake 
tudattágító, tudatfokozó törekvéseiben fedezhető fel. John Keats 
a művész, a költő legfőbb tulajdonságának tartja a „negatív ké-
pességet”, vagyis hogy felül tudjon emelkedni saját személyisé-
gén, és képes legyen azonosulni mindennel, ami „más”. 

E háttér ismeretében T. S. Eliot híres elmélete a költészet sze-
mélytelenségéről – amelynek publikációját, illetve Eliot korai 
kritikai munkásságát a romantikával szembehelyezkedő újklasz-
szicista fordulatként és az amerikai új kritika előfutáraként szok-
ták számon tartani – éppenséggel a romantikában megkezdődött 
folyamatokra vezethető vissza. Eliot későbbi megtérése izgalmas 
módon bonyolítja meg gondolkodását irodalom és hit viszo-
nyáról, de már korai írásaiban is kimutatható egyfajta lappangó 
analógia a költői alkotó folyamat és a misztikus önelveszítése között. 
Hagyomány és egyéniség című klasszikussá vált tanulmányában 
ugyan megtorpan, mint írja, a „metafizikus és misztikus kér-
dések küszöbén”,15 de tény, hogy az irodalmat, illetve a tágabb 
értelemben vett művészeti, illetve kulturális hagyományt egy 
olyan emberfölötti alkotási folyamatnak értelmezi, amelyben az 
alkotó személytelen katalizátorként vesz részt, és amelyben „a 
költő (élete adott pillanatában) állandóan »megadja magát« va-
lami olyasmi előtt, ami értékesebb nála. Egy művész fejlődéstör-
ténete: örök önfeláldozás, a személyiség örök kioltása.”16 Talán 
nem túlzás azt mondani, hogy Eliot metafizikai, illetve vallási 
alapra építi a költői mű autonómiájáról vallott és a későbbi új kri-
tikusok által asszimilált elgondolását. A költő elveszíti önmagát 
a versben, teljességgel átadja magát művének – írja ugyanitt. 

A költői szöveg autonómiájának e protoformalista elgondolá-
sa Eliot későbbi írásaiból sem marad el. Ha a vers nem más, mint 
„kiválóan elrendezett, kiváló metrikájú kiváló szavak összessé-
ge”, akkor ebből az is következik, hogy „a költészet nem egyenlő 
az erkölcsi neveléssel vagy a politikai direktívával, továbbá nem 
is vallás vagy annak megfelelője”.17 A költőfejedelem e kijelenté-
seit nem szabad elfelednünk akkor sem, amikor a későbbiekben 
mégis azt látja kívánatosnak, hogy az irodalmat vessük alá teoló-

14 Northrop Frye: The Educated Imagination, Canadian Broadcasting Corporati-
on, Toronto, 1963, 42.

15 Eliot, T. S.: Hagyomány és egyéniség, in Káosz a rendben, fordította Takács 
Ferenc, Budapest, Gondolat, 1981, 71.

16 Uo. 66.
17 Eliot, T. S.: The Sacred Wood: Essays on Poetry and Criticism, Methuen, London, 

1928, ix.
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giai, illetve valláserkölcsi bírálatnak.18 Eliot a század egyik legna-
gyobb hatású irodalmi gondolkodója volt, nem csoda tehát, hogy 
elméleti munkásságának ellentmondásai, különös ingamozgása 
az egész hátralévő évszázad irodalomelméletét jellemezni fog-
ja, bár a 20. századi pluralizmus korában az irodalom és vallás 
problematika, amely eredetileg a keresztény teológia kontextu-
sában artikulálódott, átalakul az irodalom és a különböző esz-
mék, tanok, dogmák, ideológiák viszonyának problematikájává. 

Ha az alkotói folyamat ellenőrizhetetlen, és ami létrejön, le-
fordíthatatlan a tan zárt nyelvére, akkor a befogadó oldaláról a csend 
tűnik a megfelelő reakciónak. Már a korai formalizmus is ebbe az 
irányba mutat: az amerikai új kritika parafrázistilalma végső fo-
kon oda vezetett, hogy minden egyes versszövegnek tökéletesen 
egyedi jelentést tulajdonított. „A vers – írja erről J. Hillis Miller 
– csakis önmagát jelenti, a kommentár már azáltal meghamisítja, 
hogy mássá teszi, mint ami az önmagában. A parafrázis vagy a 
magyarázat eretnekségétől való félelmében a kritikus végül vagy 
elhallgat, vagy megismétli magát a verset mint önmaga egyetlen 
megfelelő kommentárját.”19 Ez a felismerés nemcsak azzal ana-
lóg, hogy az Istenről való beszéd alkalmatlansága végső soron a 
csend felé vezet. Vallási, teológiai szempontból az is fontos, hogy 
feszültség keletkezik az egyedi jelentés és a vallás kollektivitá-
sa között. Nem véletlen, hogy Miller a jezsuita Gerard Manley 
Hopkinst hozza szóba, akinek, mint írja, minden egyes vallásos 
költeménye egyedi vallási jelentést hordoz, amely kizárólag az 
adott költeményből vezethető le.20

A 20. század végén ugyanez a feszültség, mint említettem, a 
szöveg lezárhatatlanságát hangsúlyozó olvasásmódok és a po-
litikailag elkötelezett értelmezések között keletkezik. Barthes, 
Derrida vagy De Man számára a doktrína gyanús, a jelentés le-
zárásának kísérlete valójában az erőszak nyelvi megnyilvánulá-
sa. A korai Barthes számára a „mítosz”, vagyis a társadalmi dis-
kurzusban minden szinten jelenlévő, önmagát „természetesnek” 
álcázó burzsoá ideológia a jelentésképződés konnotatív szintjé-

18 Eliot, T. S.: Vallás és irodalom, in Selected Essays of T. S. Eliot, szerk. Frank 
Kermode, Harcourt Brace and Jovanovich, New York, 1975, 405–408.

19 Hillis Miller, J.: Religion and Literature, in Theory Now and Then, Duke Uni-
versity Press, Durham, 1991, 71.

20 Ez a jelenség ma is megfigyelhető, különösen az önmagukat egy adott vallási 
hagyományhoz tartozónak valló alkotók esetében, mint az amerikai katoli-
kus Flannery O’Connor vagy a magyar Pilinszky János, akiknél a vers vagy 
a fikció egyedisége izgalmas feszültséget képez közösségi (vallásos) identi-
tásukkal, amelynek egyéb írásaikban hangot is adtak. Korábbi, más módon 
jellegzetes példája ennek William Cowper 18. századi költő, az angliai meto-
dista megújulás egyik ismert alakjának munkássága. Cowper, aki bipoláris 
személyiségzavarban szenvedett, s több öngyilkossági kísérletéről tudunk, 
rendkívül erős verseket írt (például az Istentől, egyháztól való elhagyatott-
ságáról), ugyanakkor a mozgalom egyik jelentős énekszerzője is volt, s ének-
szövegeivel a közösségi jámborságot szolgálta. Ő a szerzője a protestáns vi-
lágban klasszikussá vált, magyarul is jól ismert The Lord moves in a mysterious 
way (Az Úr csodásan működik) című éneknek.
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re épül, a konnotáció segítségével foglyul ejti és a saját céljaira 
fordítja a nyelvet. Úgy tűnik, Barthes gondolkodói pályájának 
egyik fontos motivációja az ideológia-, azaz erőszakmentes, sze-
líd vagy ártatlan szöveg21 iránti vágy: ez vezetett az írás nulla 
fokának víziójához, majd később a mindig kizökkenő, felforgató, 
atopikus gyönyörszöveg képzetéhez.22 Mintha a semmi és a min-
den, a teljes nyelvi aszkézis, illetve a parttalan nyelvi tobzódás 
ellentétesnek tűnő, de végső soron egybeeső két véglete felé so-
dorná ez a vágy. Az első esetben a cél eljutni a tiszta denotáci-
óig, a nyelvet tehermentesíteni irodalmiságától, egyfajta „üres” 
[blanche], „semleges” írásmódot alkotni, amelyben „a nyelvezet 
társadalmi vagy mitikus jellemzői megsemmisülnek, hogy létre-
jöhessen a forma semleges és tehetetlen állapota”.23 A mítoszról 
írt tanulmányában a modern költészet révén látja megvalósít-
hatónak, hogy a nyelv „meggyilkolásával”24 eljussunk „a do-
log transzcendens minőségének”25 megragadásáig. Az egyetlen 
lehetséges bevethető fegyver a „mítosz” hatalmával szemben, 
írja, nem más, mint a csend. Az pedig, ahogyan az elnyomot-
tak beszédét jellemzi, a szegénység evangéliumi felmagasztalá-
sára emlékeztet: az ilyen nyelv csakis „szegény lehet, monoton 
és közvetlen, egyetlen mércéje a megfosztottság”.26 Tehát ismét 
hasonlóan a misztikához, amely a bűnbeesett és tökéletlen em-
ber által megfogalmazott tételek és dogmák, sőt, maga a nyelv 
meghaladására törekszik, Barthes is meghaladná a bukott embe-
ri nyelvet, amely végső soron mindig valamilyen hatalmi érdek, 
sőt erőszak terepévé silányul.

Hasonló tendencia figyelhető meg Jacques Derrida írásaiban, 
aki különösen „etikai fordulata” óta növekvő érdeklődést muta-
tott a vallás, azon belül is a negatív teológia iránt. Derrida számá-
ra, akinek legfontosabb tájékozódási pontja ebben a kérdésben 
Emmanuel Levinas, Isten egyrészt kimondhatatlanul más, mégis 
valami módon a nyelv által érkezik hozzánk. De miféle nyelv 
lehet ez? Derrida késői írásaiban nemegyszer céloz arra, hogy a 
szent szöveg egyfajta szekuláris analógiájaként egyedül az iro-
dalmi nyelv alkalmas erre, ugyanis a referencia felfüggesztésé-
ből és a jelentés rögzíthetetlenségéből adódóan az irodalom, pa-
radox módon, egyszerre mond valamit, és nem mond semmit. Derrida 

21 „Hogyan vonhatja ki magát a nyelv a fikciók, a szociolektusok háborújából? 
– Állandó mozgásban lévő szelídítő munkával. Először is a szöveg megszün-
tet minden metanyelvet, és épp ennyiben szöveg: egyetlenegy hang (Tudo-
mányé, Ügyé, Intézményé) nincs amögött, amit mond. Aztán a szöveg ma-
radéktalanul kiirtja, az ellentmondásosságig, saját diskurzív kategóriáját…” 
(Barthes, Roland: A szöveg öröme, ford. Mihancsik Zsófia, Osiris, Budapest, 
1996, 93.)

22 Uo. 75–118.
23 Uo. 42 –43. (ford. Romhányi Török Gábor)
24 Barthes, Roland: Mythologies, ford. Annette Lavers, Paladin Books, London, 

1973, 134.
25 Uo. 133.
26 Uo. 148.
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Esszé a névről című könyvében ezt a „titok”-nak nevezett parado-
xont először sorozatos tagadásokkal közelíti meg, majd pedig az 
az irodalommal hozza összefüggésbe.27 Az irodalom beszél vala-
miről, ami mégis titok marad. Végső soron személytelen: szerző-
je sem felelős azért, „amit feltehetőleg ő maga írt”.28 

Mindeddig analógiát emlegettem, de – különösképp Derridá-
nál – egyre nyilvánvalóbb, hogy valójában a szakrális-szekulá-
ris ellentétpár dekonstrukciójának vagyunk tanúi. A francia fi-
lozófus Lévinas nyomdokain haladva Isten egészen másságát 
az összes többi másikra kiterjeszti: „Minden egyes más egészen 
más” [tout autre est tout autre]. „Ami elmondható Ábrahámnak 
Istenhez való viszonyáról, az elmondható az én kapcsolat nél-
küli viszonyomról is az egészen máshoz, mint egészen máshoz, 
különösen a felebarátomhoz vagy az enyéimhez, akik számomra 
ugyanolyan elérhetetlenek, titokzatosak, transzcendensek, mint 
Jahve.”29 Amint az Isten nevén, aki „abszolút más”,30 erőszakot 
tesz mindenfajta megnevezés, úgy csak a nyelv kenózisa révén 
maradhat a többi másik másik – ezt pedig a dekonstrukció a szö-
veg irodalmiságának (figuratív potenciáljának) felszabadításával 
segíti elő. Így őrzi az irodalom szekularizált szent térként az „ab-
szolút nem-válasz jogát”,31 minden viszony „szekularizált szak-
ralitását”.32 Ábrahám áldozatán elmélkedve – amely az abszolút 
másikhoz fűződő kimondhatatlan viszony története – Derrida 
az Izsák áldozati báránnyal kapcsolatos kérdésére adott ábra-
hámi választ az irodalom, az irodalomban megjelenő titok me-
taforájává teszi: „Bizonyos értelemben persze Ábrahám beszél. 
Jól beszél. Ám hiába mond el mindent, elég egyetlen dologról 
hallgatnia ahhoz, hogy úgy tűnjön, nem beszél. És ez a hallgatás 
rányomja a bélyegét egész beszédére. Beszél is és nem is. Úgy 
válaszol, hogy nem válaszol. Válaszol is meg nem is. […] A ti-
toktartás legjobb módja mindig a semmitmondás.”33 Úgy tűnik 
tehát, hogy a tiszta beszédre való törekvés a negatív teológia és 
szekuláris analógiája, a dekonstrukció által kijelölt úton végső 
soron a hallgatáshoz, a csendhez vezet.

Első látásra semmi sem állhat távolabb egymástól, mint a 
képzelet egyesítő erejének romantikus víziója és a mássághoz 
való következetes posztstrukturalista ragaszkodás. Bár a roman-
tika a transzcendenciát az univerzalitásban, a posztstrukturaliz-
mus pedig az alteritásban keresi, közös bennük a nyelvi lezárha-
tatlanság fontosságának hangsúlyozása. Ezért befejezésképpen 
a romantika vízióját továbbéltető Northrop Frye elképzeléseit 

27 Derrida: Esszé a névről, i. m. 34–39.
28 Uo. 38.
29 Jacques Derrida: A halál adománya, in Vulgo, 2000/3–5. 158.
30 Derrida: Esszé a névről, i. m. 57.
31 Uo. 37.
32 A Discussion with Jacques Derrida, interview with Paul Patton, in Theory and 

Event, 2001/5:1. 20. 
33 Derrida: A halál adománya, i. m. 47.
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ismertetem, és rámutatok a Derridával való lehetséges kapcso-
lódási pontokra.

Northrop Frye-t a művelt közönség William Blake és a ro-
mantika szakértőjeként, valamint a mítoszkritikai irodalomtu-
domány megalapozójaként tartja számon (ami az utóbbit illeti, 
alapműve az 1957-es A kritika anatómiája). Ám valójában mun-
kássága a kezdetektől fogva túlmutat a szűkebb értelemben vett 
irodalomtudomány határain: ideológia és művészet, vallás és 
irodalom kapcsolatát vizsgálja, a művészet, illetve a szent szö-
veg megszólító erejével, az emberi kultúra öntranszcendáló le-
hetőségeivel kapcsolatos kérdéseket tesz fel. Ezek a kérdések a 
20. század utolsó harmadában újra és másképpen váltak fontos-
sá, hiszen a kultúratudományi paradigmaváltás következtében 
radikálisan megkérdőjeleződött, hogy a művészet bármilyen 
értelemben túlmutathat a saját vallási, politikai, ideológiai meg-
határozottságán. Vagyis nincsen érdekmentes retorika, ártatlan 
és ártalmatlan emberi megnyilvánulás, minden emberi szöveg 
(és produktum) valamely ideológia kifejezője, hatalmi játszmák 
résztvevője. Northrop Frye, csakúgy, mint Jacques Derrida, egy 
olyan szekularizált szent tér lehetőségét kutatja, ahol a nyelv 
túlcsordul a dogmán, az ideológián, ahol a szöveg nem lezá-
rul, hanem megnyílik, és a kanadai gondolkodó, csakúgy, mint 
Derrida, az „irodalmiság” táján keresi ezt a „titkot”. 34

Frye a Bibliáról írt két könyvében a különböző nyelvi vagy 
nyelvhasználati módok komplex elméletét dolgozza ki. A tudo-
mányos világszemléletnek megfelelő „leíró módot” az ún. „fo-
galmi vagy dialektikus mód” előzi meg. Ez az igazságot a szavak 
logikus összerendezésével véli megragadni, inkább az érvelés 
kényszerítő erejére, mintsem a külvilágnak való megfelelésre 
építve,35 majd amikor az igazságkeresésben eluralkodik a szemé-
lyes tényező és érdek, akkor átkerülünk a meggyőzés ideologi-
kus nyelvi módjába. Ezeknél egyetemesebb és ősibb a harmadik, 
a „képzeleti”, illetve költői vagy metaforikus nyelvhasználati 
mód (az érdekmentes retorika), amely megszünteti szubjektum 
és objektum elkülönültségét. Míg a fogalmi, diszkurzív nyelvi 
szinten a vallás valóban nem más, mint ideológia, van egy en-
nél mélyebb, az irodalmisággal rokon nyelvi rétege, amely az 
egészhez való odatartozás egyetemes emberi törekvését fejezi ki. 
Ezen a mélyebb szinten a vallási és művészi törekvéseket ugyan-
az az alapvető emberi vágy hajtja: legyőzni az elidegenedést, az 
elszigeteltséget, megteremteni az egységet (lásd fentebb Shelley 
és Blake vízióit) és univerzális otthonná alakítani a világot. Ez 
maga az apokalipszis, a rész és az egész, a partikuláris és a totális 
kölcsönös áthatása, az univerzális interpenetráció – az elidege-

34 Northrop Frye-jal azért foglalkozom hosszasabban, mert nem ismerek más 
gondolkodót, aki gyakorlatilag teljes életművét ennek a kérdésnek szentelte 
volna.

35 Frye: Az Ige hatalma, i. m. 34sk. Frye, Northrop: Kettős tükör. A Biblia és az iro-
dalom, ford. Pásztor Péter, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1996, 36skk.
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nedés gyógyírja. Az ismétlődő képek és narratívák által struktu-
rált irodalom-univerzumot ez a paradicsomi látomás polarizálja: 
az alászállás tragikus-ironikus narratíváival és az elidegenedés 
„démoni” képvilágával a vágyteljesülés irányába tartó törté-
netek és a teljesség „paradicsomi képei” állnak szemben. Frye 
szerint, egy Gerard Manley Hopkinstól kölcsönvett kifejezéssel 
élve, az ideológiai „felsőgondolat”-on túl az irodalom, amely a 
töredékes révén is a teljességet idézi, végső soron a kozmikus 
hazaérkezés látomása. 

Arról ugyanakkor szó sincs, hogy Frye a dogmákat transzcen-
dáló misztikus tapasztalattal azonosítaná az irodalmat (amint 
az William Blake esetében felmerül). Későbbi műveiben éppen 
a különbség megragadása végett dolgozza ki a kérügmának 
nevezett különleges nyelvi módot, amely az irodalmiban gyö-
kerezik, de túlmutat azon. Az irodalmi látomás képzeleti lehe-
tőségeket mutat fel, s ezáltal megnövekedett perspektívákhoz, 
tudat foko zó dáshoz vezet. „A művészetek nagy álmai sejtetik, 
hogy milyen keveset tudunk tapasztalásunk valódi dimenziói-
ról.”36 De amennyiben ez megmarad „hipotetikus”-nak, ame-
lyet képzeletben látunk, de az életünket nem érinti, annyiban 
az irodalom képzeleti világának innenső határán mozgunk, és 
amennyiben közelítünk a valódi, egzisztenciális azonosulás hoz, 
annyiban a kérügma világába lépünk át. Attól kezdve, hogy az 
olvasót személyes részvételre készteti a nyelv, vagyis azt érzi, 
„ez az enyém”, kérügmáról beszél hetünk – amikor „egy-egy 
nyelvi formula követelőzően a részünkké akar válni”.37 Más ol-
dalról viszont Frye azt is hangsúlyozza, hogy minden irodalmi 
vagy művészeti alkotás potenciális kérügma, amely meditációs 
fókuszponttá válhat.38 A kérügmatikus olvasói tapasztalat során 
az irodalmi metafora „eksztatikus metaforává” lényegül át, az 
egó átjárhatóvá válik: „…egy hatalmasabb műveletben találjuk 
magunkat, amelyben az emberi személyiség és akarat továbbra 
is jelen van, de ahol az én által kezdeményezett cselekvés töb-
bé nem az egyetlen, még csak nem is a lényegileg aktív erő. A 
kezdeményezés ekkor nem valamiféle elérhetetlen »önmagában 
való« világból érkezik, hanem egy végtelenül aktív személyiség-
től, aki betölti az embert, mégis megfoghatatlan számára.”39

Míg tehát Derridánál az irodalom, a negatív teológia ana-
lógiájára, „abszolút nem-válasz”, „semmit mondás”, Frye-nál 
az egyetemes otthon univerzális látomása, és amikor eléri a 
kérügmatikus intenzitást, e látomás részesévé teszi az olvasót. 
Nem csoda, hogy elképzeléseit nemegyszer illették a totalizálás, 
a „mindent mondás” vádjával. Ez azonban korántsem ilyen egy-

36 Frye, Northrop: Creation and Recreation, University of Toronto Press, Toronto, 
1980, 13.

37 Frye: Az Ige hatalma, i. m. 154.
38 Frye: Late Notebooks, i. m. 643.
39 Frye, Northrop: Myth and Metaphor. Selected Essays, 1974–1988, University 

Press of Virginia, Charlottesville, 1990, 106–107.
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szerű kérdés. Susan Bordo (nem Frye, hanem általában a mo-
dernizmus kapcsán) a „sehol álmának” nevezi azt a gondolko-
dói törekvést, amely felül vél emelkedni a részlegességből, a 
beágyazottságból adódó szükségszerű korlátokon, és úgymond 
fölülnézetből, Isten szemével szemléli a nagy egészet.40 Ugyan-
akkor, és itt ez a fontos számunkra, felhívja a figyelmet, hogy 
a dekonstrukciós olvasásmód, amely a rögzített jelentés erősza-
kosságát, az abból adódó részlegességet a folytonos jelentésel-
mozdítással kívánja kiküszöbölni, valójában ennek ellentettje, 
vagyis a „mindenhol” álma.41 Az ilyen olvasó az interpretáció 
meg nem szűnő mozgása, „tánca” révén valójában „mindenhol” 
szeretne lenni egyszerre. A két pólus végső soron tehát egybe-
esik, és ugyanaz a vágy (vagy Frye későbbi kifejezésével „elsőd-
leges érdek”) húzódik mögötte: ami fizikai értelemben a szabad 
mozgás igénye, az szellemi értelemben a részlegesség legyőzésé-
re, a mindenki mással való azonosulásra irányuló törekvés. Ha 
Frye-t az első törekvéshez kapcsoljuk, akkor a „sehol álma” a 
totális Szó, a mindent mondás utópiájába torkollik, míg a máso-
dik törekvés, a „mindenhol álma” a totális csönd irányába visz, 
ugyanakkor viszont mindkét törekvés magában hordja önmaga 
ellentétét.42

Először is, a frye-i irodalomfelfogásnak szintén fontos eleme a 
„semmit mondás”, és a frye-i kérügma a derridai „titok”-hoz na-
gyon hasonlóan viselkedik: „A költő ugyan imitálhatja a retorika 
közvetlenségét, mint költő nem »mond semmit«.”43 Egyik izgal-
mas jegyzetében Mallarmé kapcsán írja a következőket: „Mallar-
mé hősiesen igyekszik elmerülni a mítoszban és a metaforában, 
hogy megszólalhasson rajta keresztül a kérügma: »A tiszta költe-
mény létrejöttekor a költő mint beszélő eltűnik, átadva a kezde-
ményezést a szavaknak.« Ez a szokásos különbségtétel retorika 
és poétika között: ne hápogjon az egó, jöjjenek a szavak. Ugyan-
akkor emlékeztet Jézus szavaira, aki a hetven tanítványnak azt 
tanácsolta, ne gondolkozzanak azon, hogy mit fognak mondani, 
ami azt jelenti, hogy a kérügma, átellenben a retorikával, a poé-
tika másik oldalán van. Mivel a halhatatlan szó néma, a nyelvek 
sokfélesége […] megakadályozza, hogy bárki kimondja a szót, 
amely […] maga az igazság lenne lényegi formában.”44

40 Bordo, Susan: Feminizmus, posztmodernizmus és genderszkepticizmus, in 
A feminizmus találkozásai a posztmodernnel, szerk. Séllei Nóra, Csokonai, Deb-
recen, 2006, 97 –99.

41 Uo. 107–112.
42 A figyelmes olvasó észreveheti, hogy (már megint) misztikus nyelvi formu-

lákhoz jutottunk. Lásd például A tudatlanság felhőjének 68. fejezetét: „Hol le-
gyek hát? kérded most. Hiszen szavaid szerint sehol sem lehetek! […] Add 
tehát föl ezt a mindent és mindenholt cserébe a seholért és a semmiért.” (A 
tudatlanság felhője, ford. Losonci Gábor, Erasmus, Budapest, 1994, 98.)

43 Frye: Az Ige hatalma, i. m. 99.
44 Frye: Late Notebooks, i. m. 303.
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Paradox módon tehát az irodalom mint totális szó „bármit 
mondhat, s így bizonyos értelemben semmit sem mond”.45 „A 
történet [mítosz] – írja másutt – nem mond semmit, és te sem 
mondasz semmit: végighallgatod a történetet. A kritikusok álta-
lában azt feltételezik, hogy az ideológia korlátlanul érvényesül 
a szövegben, hogy soha nem jön el az a pont, amikor az irodal-
mi mű többé nem mond dolgokat és a viszontválaszt is elvág-
ja.”46 Úgy tűnik, a mindent és a semmit mondás egymást tükrözi, 
végső soron egybeesik (coincidentia oppositorum). William James 
mondja a misztikus tapasztalatról, hogy az a kevesebbtől a több 
felé való elmozdulás.47 Hasonlóképp, az irodalom csöndje sem 
üres, hanem „a szavakon túli szó”.48 „Bárki, aki szoros kapcso-
latban van az irodalommal, tudja, hogy az igenis mond valamit, és 
nemcsak az egyedi művekben, hanem mint egész. Mihelyt a fogalmi 
nyelven artikulált hitektől a képzelethez fordulunk, megpillant-
juk az érdek mögötti érdeket, az emberi természet és rendeltetés 
céljával kapcsolatos intuíciókat.”49 

Melyek ezek „az érdek mögötti érdekek”, „az emberi termé-
szet és rendeltetés céljával kapcsolatos intuíciók”? Az ideológiai 
törekvések (pl. hazafiság, vallási és osztályhovatartozás), vagy 
Frye későbbi kifejezésével „másodlagos érdekek” mögött egyete-
mes emberi sejtések, vágyak húzódnak (korábbi műveiben ezek 
kifejeződését nevezte Frye archetípusoknak). Ezek az „érdek 
mögötti érdekek”, későbbi kifejezésével „elsődleges érdekek”50 
fizikai, testi szükségletekben – az étel és az ital; a szexualitás; 
a tulajdon; a mozgás szabadsága – gyökereznek, mégsem redu-
kálhatók állati ösztönökre. Míg Freud értelmezésében az ember 
minden kulturális megnyilvánulása a kielégítetlen testi vágy 
egyfajta kényszerű helyettesítője („ösztönlemondás”), Frye-nál a 
testhez kötődő elsődleges érdekek két irányba fejlődhetnek, és 
ezek közül csak az egyik, a másodlagos érdekek, vagyis ideológi-
ai elvek felé vezető irány metonimikus. Az ideológiák „az elsőd-
leges érdekek által megfogalmazott eszményeket helyettesítik”,51 
azonban az elsődleges érdekek kiterjesztésének létezik egy má-
sik iránya, amely nem metonimikus, hanem „metaforikus vagy 
spirituális”. Mivel az ember egyszerre testi és tudatos/spirituális 
lény, a két szféra kölcsönösen áthatja egymást: a kérügma (vagy 
45 Frye, Northrop: The Critical Path: An Essay on the Social Context of Literary 

Criticism, Sussex, Harvester Press, Brighton, 1983, 101.
46 Frye: Late Notebooks, i. m. 72.
47 James, William: Writings 1902–1910, New York, The Library of America, 1987, 

376.
48 Frye: Late Notebooks, i. m. 16.
49 Uo. 103. 
50 Az „érdekek” (primary and secondary concerns) elméletének kifejtését lásd 

Frye: Az Ige hatalma, i. m. 70skk.
51 Mind Freudnál, mind pedig az (általában pszeudovallásos) elnyomó ideoló-

giák esetében azonosíthatunk egyfajta lappangó dualizmust, csak a hierar-
chia fordul meg: az első esetben a tudattal és az elmével szembehelyezett 
testiség tekinthető egyedül valóságosnak, míg az ideológia a testetlen eszmé-
nyeknek rendeli alá a test igényeit.
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másként az eksztatikus metafora) megtapasztalása „a létezés egy 
másik dimenziójában teljesíti be a fizikai szükségletet”.52 Elsőd-
leges testi szinten az ember enni-inni akar, szeretkezni, dolgokat 
birtokolni és szabadon mozogni – spirituális szinten, a fokozott 
tudatosság szintjén az elidegenedett tudat azonosulni kíván a 
természettel, a szeretett lénnyel, a dolgokkal, és legyőzni a teret, 
illetve az időt. Így fejlődik ki például az étel-ital elemi érdekéből 
az eucharisztikus szimbolizmus. Az irodalmat tehát a betelje-
sült vágyak (elsődleges érdekek) és a beteljesületlenségük fölött 
érzett szorongás strukturálja: a skála egyik végpontján a teljes 
egység, vele átellenben a teljes elidegenedettség, közöttük pedig 
az alászállás és felemelkedés narratívái. Az Ige hatalmának má-
sodik része ennek megfelelően az axis mundi mentén négy ver-
tikálisan elrendezett archetípus-csoportot különít el: a mozgás 
szabadságának elsődleges érdeke hozza létre a felszállás képeit 
(hegy, torony, létra, lépcső); a szexuális beteljesedés vágya a kert 
(és a földi paradicsom egyéb) metaforáit; az étel-ital szükséglete 
a barlangokba, vizekbe, alvilágba való alászállás képeit; a bir-
toklás érdeke pedig a kreativitáshoz, a természet átalakításához 
kapcsolódó kemence és tűz képeit.

Bizonyos értelemben ez „minden”, más értelemben viszont 
„semmi” (Frye „a legközönségesebb közhelyek”-nek nevezi az 
elsődleges érdekeket). A kanadai tudós egy üres középpont kö-
rül köröz. Míg Derrida számára a jelentés elkülönböződik az 
időben, Frye, aki térbeli sémákra épít, egy elmondhatatlan ta-
pasztalat köré épít újabb és újabb vázakat. „A kritika célja, hogy 
rekonstruálja azt a tapasztalatot, amelyben részünk lehetett vol-
na és részünk kellett volna hogy legyen, s így e tapasztalathoz 
igazítsa életünket, még akkor is, ha Eliot Üreseinek árnya mind-
örökre elsötétíti azt. A kritika, mint strukturált tudás, bizonyos 
értelemben az elmulasztott tapasztalatnak állít emlékművet.”53 
Ha ehhez hozzávesszük a Kettős tükörben található axiómát, mi-
szerint a mítosz igazsága „a szerkezetén belül van, nem pedig kí-
vül”,54 arra jutunk, hogy az irodalom totális igazsága strukturális 
igazság: mintha az irodalom egésze egyetlen vers vagy történet 
volna, amely mindent, azaz semmit sem mond, és amelynek 
például az individuáció jungi narratívája is csak egy lehetséges 
allegorikus értelmezése. Ez megmagyarázza azt is, hogy miért 
nem könnyű Frye elgondolásaiból műelemző módszert ková-
csolni. Gyakorlati kritikája valójában sohasem értelmezés (még 
kevésbé értékelés), hanem inkább egyfajta újramondás, az adott 
irodalmi mű behelyezése a lehető legtágabb és legvisszhango-
sabb archetípusos térbe, rezonanciakeltés összehasonlítás révén, 
mígnem az egyedi mű a teljes irodalom performatív újrajátszásá-
vá alakul. Ez a totális történet ugyan keresztény alakot vesz fel, 
ám annyiban, hogy ellenáll az értelmezésnek, inkább hasonlít a 
52  Frye: Az Ige hatalma, i. m. 74.
53  Frye: The Critical Path, i. m. 31.
54  Frye: Kettős tükör, i. m. 98.
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buddhista kóanhoz. Ugyanakkor, a keresztény hagyományokkal 
egybehangzóan, újra és újra fel kell idézni, el kell játszani, meg-
történtté kell tenni, hogy megszólító kérügmává alakulhasson.

*

Láttuk, hogy a kimondhatatlan kimondásának vágya nem szű-
nik meg egyetlen korban sem, és azt is, hogy az ember esen-
dősége, félelmei, hatalomvágya miatt a kimondás minden kor-
ban lezárássá, behatárolássá torzulhat és torzul is. Azért zártuk 
Jacques Derrida és Northrop Frye víziójával dogma és misztika, 
ideológia és művészet küzdelmének áttekintését, mert a hatalmi 
kisajátítás veszélyével szemközt a „mindent mondás” és a „sem-
mit mondás” látomása lehetetlen, mégis szükséges perspektívát 
kínál a 21. század elején. Ahogy a „semmit mondás” az egyedi-
ség, a különbözőség tiszteletben tartását hangsúlyozza, „a min-
dent mondás” a mondhatatlan iránti vágy tekintetében az embe-
ri nem egységére és egyetemes közösségére hívja fel a figyelmet. 
Egyik nélkül sem élhetünk immár: mindkettő olyan szekularizált 
szent helyet jelöl ki a kultúrában, amely nincs, nem létezik, még-
is szükségünk van rá a méltó emberi élet megőrzéséhez.
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Nacsinák Gergely

Ékesbeszédű csönd

A konstantinápolyi Khóra-monostor 
sírkápolnájának freskói

A próféta a hegy valamelyik 
sziklaüregében gubbaszt. Körülötte kövek és égbolt. Hallgat.

I.

Világzaj.
A világ zajos. Surran, zúg, recseg-ropog, zizeg és zakatol, 

búg, neszez, zörög és csikorog; hol alig hallhatóan duruzsol, hol 
fülsiketítőn lármázik; sírásból, morgásból, vonyításból, lihegés-
ből, suttogásból, esőcseppek kopogásából, levelek susogásából 
sző hangfátyolt maga köré. Beszél, pletykál, zsolozsmázik, ma-
gyarázza maga magát szüntelen. Még hallgatása is: csupa zörej. 
Nyög és zihál, zümmög, dohog és szuszog folyton-folyvást. És 
– néha – énekel.

Püthagorasz elmélete szerint még a néma kozmosz is elné-
míthatatlan hangot ad: a szférák lassú fordulásának emberi fül-
lel nem hallható, örök zengését. A csend: illúzió. Ami csak él, 
moccan, és mocorgása hozzáadódik a világzaj egészéhez. S ami 
élettelen, ugyanúgy: a firmamentumok pengése, a földben osz-
ló holttestek bomlása, cseppkövek növekvése – az ásványoktól a 
csillagokig minden zenét csihol a világból a maga módján. 

Mindenségzörej.

A világomlás zaja.
A szétesés jár a legnagyobb lármával mind közül: minél in-

kább távolodik az élet önmagától, annál zajosabb. A legfülsér-
tőbb és leghangosabb a halálsikoly, a leomló fal robaja, a lég-
körben szétporló meteorit robbanása. A csatazaj. Az orkán. A 
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végítélet harsonáinak recsegése. Minél inkább porlik szét, ami 
van, annál nagyobb zajjal teszi. A csend ritka pillanatok kiváltsá-
ga, mely sohasem lehet teljes, sosem lehet egészen önmaga. Van 
valamiféle homályos ideánk a tökéletes csendről, amely talán 
más volna, mint a hangok puszta hiánya – ám igencsak nehe-
zen alkothatunk magunknak fogalmat erről a megfoghatatlan-
ról, ami nincs sehol. Talán csak egyetlen mód kínálkozik rá: ha 
mindenütt zaj vesz körül, sőt: a minden maga a zaj, akkor csakis 
a tér nélküli térben, a hely nélküli helyen, és a dolgok távolában 
lehet szert tenni ilyesféle tapasztalatra. Nem elég befelé figyelni: 
a mentális tárgyak is szellemi zajforrások, sokszor képtelenség 
nyugtot találni a gondolatok zsibvására közepette. Minél szét-
szórtabb az elme, minél zavartabb a lélek, a belső zaj annál har-
sányabb, annál inkább kizár vagy elfedez minden mást. Amint 
kint, úgy bent – itt is, ott is a világ diktál. Az a világ, amely min-
den percben omlik és porlad és közben kétségbeesett gyönyörű-
séggel nemzi is önmagát; a létezés e lavinája, tüntető enyészet, 
sűrűsödő hiány. Mint méhkas zsong, mint malom, zakatol, őrli a 
fényt és a sötétet mind kisebb és kisebb darabokká.

II.

Ha látni szeretnéd a hely nélküli helyet, tenni pár lépést a téren 
túli térben, menj el Isztambulba, és a régi falak közelében keresd 
a Kariye-dzsámit. Alacsony faházak veszik körül, sudár platánok 
strázsálnak a bejárata előtt. Belépti díjat kell fizetni, drága lesz; ne 
morgolódj, ahová te készülsz, oda úgysem lehet belépni, így vol-
taképp nem is fizetsz. Vagy nem azért. És minthogy időd is van 
bőven (tér és idő összetartozik, következésképp nincs hová siet-
ned), igyál meg még egy kellőképp édes török kávét a templom 
kapuja előtti teázók valamelyikében. Mert azt elfelejtettem mon-
dani, hogy mecset csak később lett, igazából egy templom előtt 
állsz: rátarti bizánciak emelték birodalmuk hosszú és bámulatra 
méltó hanyatlásának idején, mielőtt a császárság – pontosabban 
annak szánnivaló maradéka – végképp a történelem, vagyis az 
idő martaléka lett. Nézd meg alaposan ezeket a rózsapiros tégla-
falakat, az ólommal fedett kupolát: ebben a két színben még min-
dig Bizánc évszázados alkonyának utolsó visszfényeit látod az 
idő innenső partjáról, a kávéscsészéd mellől. A helyet valaha úgy 
nevezték – és az itt maradt, vagy itt felejtett maroknyi görög még 
ma is ezen a néven ismeri – hogy a Khóra Monostora. Khóra görö-
gül annyit tesz, mint „hely” vagy „vidék”. Amikor egy gazdag és 
művelt bizánci nemes az e helyt álló réges-régi templomot felújít-
tatta és monostort csatolt hozzá, Konstantinápolynak ez a fertálya 
már elnéptelenedett: az egykori házak és sikátorok helyét gyü-
mölcsösök, veteményesek, ha ugyan nem gaztól felvert üres tel-
kek foglalták el. A táj kezdett mind jobban hasonlítani az 5. száza-
di önmagára, amikor a legelső keresztény szentélyt ideépítették, 



a régi városfalakon kívülre. A környéken lakók ezért a monostort 
egyszerűen „vidéki monostorként” emlegették, minthogy távol 
esett a sűrűn lakott belső kerületek zsivajától. Vidéki monostor, 
templom a réten, Mezők Monostora. Ám a bizánci gondolkodás 
ösztönösen platonikus, sosem áll meg a dolgoknál és azok felszí-
nénél; a nevek kapukat nyitnak a valóság összes termeibe, sőt: 
maguk a szélesre tárt kapuk, melyeken átlépve a szellem szaba-
don kószálhat a valóság tágas térségein ahelyett, hogy az anyag 
szűk lichthofjában kuksolna ítéletnapig. Ha „hely” vagy „vidék”, 
akkor a Khóra Temploma a Hely Szentélye is egyúttal, ha ugyan 
nem egyenesen a Gondviselés előrelátása tette elhagyatottá ezt 
a domboldalt azért, hogy ezáltal örök értelmet és nevet nyerjen.

*

Ennyi elég is mostanra. A kávé elfogyott, a csésze alján iszaptü-
kör a sötétbarna zacc. Szedelőzködj össze, végy mély levegőt és 
lépj be. Készülj fel lélekben arra, hogy a kettős előcsarnokban tu-
risták téblábolnak a nap és az év minden szakában, és alighanem 
ez a pillanat sem kivétel. Az épület fő látványosságai ugyanis az 
előcsarnok későbizánci mozaikképei, amelyek a Szűz és a Meg-
váltó életének jeleneteit veszik sorra. Mintha valaki arany pókhá-
lóból szőtt eget feszített volna ki fölénk, amelyen harmatcsöppek 
sziporkáznak; vagy mintha déli verőfényt kovácsoltak volna 
boltívekké holmi mennyei metallurgusok. És ebben a ragyogás-
ban emberek járnak-kelnek, mulatnak, álmélkodnak; darabon-
tok hányják kardélre a kisdedeket, betegek vonszolják magukat 
az úton, gyerekek rosszalkodnak; de mindezt könnyű léptekkel, 
csaknem táncolva, elegánsan. A kőkorsók szája bíboran csillog, 
mintha a bor valódi volna bennük, s a nyakát kíváncsian teker-
gető páva tollazata csaknem tökéletesen kidolgozott, mintha 
anyaga nem kő és érc és üveg, hanem vékony selyemszál vol-
na. Ha végigpillantasz a képeken, azt találod, hogy itt mindig 
mindenki siet valahová, de legalábbis mozgásban van: ha mást 
nem is tesz, de legalább hajlong, bólint, gesztikulál. Még a fák és 
oszlopcsarnokok is sietni látszanak, a hegyekről nem is beszél-
ve: azok egyenesen balett-táncot lejtenek. Ez a Palaiologosz-kor 
művészete, nyugtázod magadban, Bizánc reneszánsza. Részle-
tek és lendület. A belső előcsarnokban turbános-kaftános figura 
roskad a trónoló Krisztus lába elé: ő az újjáépíttető, Theodórosz 
Metochitész, korának irigyelt és rühellt (egyszóval csodált) fi-
gurája, a császár bizalmasa, aki egyszerre volt – vagy vágyott 
lenni – irodalmár, tudós és udvari ember. Független gondolko-
dó és befolyásos politikus. Ilyesmi alighanem nincs. Azt találta 
ki magának, hogy nappal udvaronc, éjjel költő és filozófus: így 
osztotta fel magában az időt (vagy az időben önmagát), míg a 
soros bizánci trónviszály és a nyomában elmérgesedő polgárhá-
ború kegyvesztetté nem tette, hogy idős korában megtört figura-
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ként térjen meg a száműzetésből, és az általa emelt monostorban 
húzza meg magát szerzeteseként. Ez már csaknem olyan lehe-
tett, mint valami kenetes példázat az idők forgandóságáról: ott 
áll Theoléptosz szerzetes (mert ezt a nevet kapta) a templom elő-
csarnokában, és nézi önmaga mozaik-mását aranyszállal hímzett 
selyemköntösben térdepelni az Úr előtt. Pedig nem tanmese volt: 
mindössze bizánci politika. Csak a mozaikokra egy nagyobbacs-
ka vagyont költhetett még főkancellár-korában; most az égvilá-
gon semmi egyebe, csak a csuhája. Meg az élete. Hatvankét éve-
sen halt meg, 1332. március 13-án. A templom melletti kápolnába 
temették, amelyet ő emelt; arra a díszes sírhelyre, melyet még 
a Birodalom második embereként alakíttatott ki magának alig 
húsz évvel korábban. A szarkofágnak hűlt helye: még a csontjai-
ból sem maradt semmi. Épp ide tartasz.

*

Persze a mozaikok megbabonáztak, és most céltalanul ténferegsz 
a két előcsarnok egymáshoz-hajló ívei alatt oda és vissza, akár a 
többiek. Ám legyen. Két dolgot tehetsz: vagy térképpel a kezed-
ben próbálsz eligazodni a képek erdejében, igyekezvén megfejte-
ni minden jelenetet és a szereplők kilétét – de akkor jaj neked, ha 
letérsz a brosúrák által megszámozott ösvényről –, vagy hagyod, 
hadd vezessen egyik motívum, egyik ámulat a másikig; örömmel 
veszted el magad, és magaddal együtt minden értelmet és a rend 
reményét is a részletekben. Láttad a mozaikpipacsokat, hogy haj-
ladoznak a forrás mellett? És a kenyérért marakodó kölyköket? 
Megfigyelted a Kísértő alakját a pusztában? Csontsovány, akár 
egy aszkéta: az ábrázata hamuszürke, és szénfekete szárnyai 
vannak – kiégett angyal. A ligetben, ahol Szent Anna kapja az 
örömhírt gyermeke születéséről, a lomb közt két éhes madárfi-
óka nyújtogatja a nyakát; amikor Krisztus keresztelkedni érke-
zik, a Jordánban szürke gém halászik. A poroszlók kivont kardja 
mindig lecsapni kész, és a tekintetük mindig bamba. Minden csu-
pa játékosság és tragédia. És zaj, persze, állandó zaj: nemcsak a 
turisták zsivaja idelent, hanem a szent események minden egyes 
mozzanata is odafent: szélzúgás, a tömeg morajlása, vízcsobo-
gás. Láttad az előbb, mi volt fölírva a kapu felett trónoló Krisztus 
mellé, amikor Metochitész alázatos képpel, majdhogynem esde-
kelve nyújtotta át neki a maga-építette templom kicsinyített má-
sát? Η Χώρα των Ζώντων, ami annyit tesz: az Élők Helye, vagy 
az Élők Országa. A jelképes gondolkodást most el is hagyhatod, 
vedd szó szerint, hisz saját szemeddel láttad: itt mindent betölt a 
mozgás, vagyis élet, mert az Isten az élők istene, nem a holtaké. 
A mozdulatok beszédesek: úgyszólván áthallik rajtuk az angya-
lok szárnyának suhogása. És mindezek mögött és fölött ott feszül, 
aranysátorként, az egynemű, megbonthatatlan és kimeríthetetlen 
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csönd, a sugárzó, szótlan jelenlét: a mindenség robajának Ura, aki 
bár maga nem hang, de teret ad a hangok sokaságának.

*

Egy pár lépéssel odébb, ha el tudsz szakadni a csillámló élet-
től, máris a kápolnában találod magad, amelyben hajdan 
Metochitész, meg egypár hasonszőrű korabeli méltóság sírja 
volt. Beletelik néhány percbe, amíg szemed alkalmazkodik az új 
térhez – amíg képes vagy újra látni. Kicsit olyan ez, mint amikor 
a napfényes udvarról belépsz a házba: noha tudod, hogy nincs 
sötét, látni mégsem látsz semmit. A mozaikok esztelen ragyogá-
sából átkerülni a freskók félhomályába – eltart egy darabig, amíg 
észreveszed, hogy itt is vannak színek, habár fakóbbak, és itt is 
van fény, csak rejtőzködőbb. A mozaik arról tesz tanúságot – à la 
Hérakleitosz –, hogy a mindenség az isteni fény játéka, és hogy 
ez a fény, amely a teremtett dolgok prizmáján megtörik, százfe-
lé hasad: minden létező Isten világosságának egy-egy ragyogó 
mozaikkockája. A freskó meg arról, hogy a lények és a tárgyak 
a fény áttetsző vagy épp átlátszatlan burkai; nem utat engednek 
neki, hanem épp hogy elkendőzik, tompítják azt. Ez illik is ide, 
a sírkápolnához, ez a kihunyófélben lévő világosság, ez a sötét-
kék alkonyat, a hamu alatt itt-ott hunyorgó zsarátnok. Itt ezt néz-
zük, az élet fonákját: mert a dolgok nem csupán teremtményei a 
fénynek, az isteni dicsőség alakváltozásai, de ugyanennyire aka-
dályai is – ebből vétettünk, de szétporlik rajtunk, a teremtmény 
ellenállásán, a teremtő lendület. Csupán a szentek tagjainak pó-
rusain szüremlik át egy kevés ebből a természetfeletti fényzuha-
tagból, és az is: halovány.

*

Itt vagy hát: megérkeztél a dolgok túloldalára. Vethetsz egy pil-
lantást a világ fonákjára a saját szemeddel. Fönt, az oltár felé eső 
boltozaton az Utolsó Ítélet képe – különös, mert ez valahol átel-
lenben, a nyugati falon szokott helyet kapni. Egy szorgos angyal 
már fel is göngyölte az égbolt kék vásznát, holdastul-napostul-
csillagképestül, és most, mint valami mennyei díszletmunkás a 
kozmikus előadás végeztével, a tekercset a vállára vetve tova-
száll. Az ember már-már eltűnődne azon, milyen műfaji besoro-
lást is kap a végén ez itt – tragédia volt-e vagy komédia, esetleg 
valami dadaista performansz –, de a figyelmét jó eséllyel inkább 
az nyűgözi le, ami a kulisszák mögött most feltárul: a metafizikai 
rend képe, a Második Eljövetel grandiózus látomása. Mellesleg: 
görögül csak ritkán mondják „utolsó ítéletnek”. Itt is az áll, ha 
ki tudod silabizálni a megkopott feliratot, hogy „Krisztus má-
sodik ittléte”. Jelenlét. Nézd meg jól: habár sokan vannak oda-
fent, mégsem beszél senki sem. Nincs szükség szavakra. Hiába 
szoktunk itt hozzá, hogy élni annyi, mint beszélni, s hogy ami 
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csak él, hangot ad, és létezéséről épp e hangok által tesz tanú-
ságot; itt senki sem szól, csak néz, vagy legfeljebb némán esde-
kel – mert már nincs szükség arra, hogy létét szavakkal vagy zö-
rejekkel közölje; itt már nincsen törés a létezésben, hogy egyik 
különszakadt darabkájától a másikig hangokkal kelljen eltalál-
ni; ímhol az Isten, aki eljött és jelen van dicsőségében, immár Ő 
„minden mindenben”. Szavakra, hangokra, kiáltásra, suttogás-
ra, imára addig van szükség, amíg a létezők „máshol” vannak: 
amíg vannak helyek, és a magasságot és mélységet, távolságot 
és közelséget (lelki és testi értelemben egyaránt) kimérhetjük, 
megbecsülhetjük, kihasználhatjuk – egyszóval addig, amíg nincs 
abszolút jelenlét, teljes megnyilatkozás. A teljes megnyilatkozás 
után minden részleges közlés értelmét veszti. Márpedig minden 
szó, az isteni Igét leszámítva – töredék. A bűn világában, a tör-
ténések ama színházában, amit a buzgó angyali munkás ezennel 
felszámolt, a létezők nemcsak helyeket foglalnak el egy közös 
térben, hanem ennél rosszabb: helyekké válnak, szétzilált sorsokká, 
monomániásan ismételt párhuzamos jelenetekké, csupa rekur-
zív monológgá, és aztán sorsuk kalickájából igyekeznek a mások 
sorsába átkiabálni, hasztalan. A vége pedig egy halom sorskazal, 
lélektörek, szószilánk. És persze: zaj. Ezt csak a jelenlét oldhatja 
fel és rendezheti valósággá, ezt a lázálmot; mégpedig olyan je-
lenlét, amely nem helyhez kötött: a „hely nélküli hely” ragyogó 
csöndje.

Eddig vezethettelek – tovább nincs mit mondanom. Csak 
nézz körül.

*

Az égbolt ütött-kopott vásznának helyén a dicsőséges Logosz: a 
szótlan és sugárzó Ige alakja rajzolódik ki az istenség fokozato-
san mélyülő homálya előtt. Körös-körül, rendezetten, mégis irá-
nyok nélkül, akár az űrben, a semmiben, a boldog lelkek csoport-
jai: mint a virágok, nyugodtak, színesek. Irány csak lefelé nyílik: 
a trónus alatt, ahol a lélek mérlegre kerül, és a tűzfolyamban, 
amelyben csak körvonalak maradnak, az emberi lény halvány 
másolatai. Iránya csak a kárhozatnak van: amott a pokol, mono-
króm négyzetek, élesen határolt, elkülönült terek – és a boldog-
talan lélek ezek foglya. A lángfolyammal átellenben az üdv ké-
pei: Ábrahám tartja ölében a lelkeket, ahogy a nagyapák szokták 
az unokákat. Az üdvösség: egy ölelés. Van-e az ölelésnek tere? 
Vagy a szeretet mozdulatai kikerülik a teret és az időt? Így – va-
lami érthetetlen módon – mégiscsak helyet kap a térben az, ami 
tér nélküli; az idő pedig megadja magát. Az ölelés pillanataiban, 
a méhben növekvő magzat nyugalmában, a második eljövetel ra-
gyogásában, ahol nincsenek szavak.

*
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Csak még egyet (bocsáss meg, hogy közbeszólok). Amikor kifelé 
tartasz, ne mulassz el egy pillantást vetni az ajtó fölé. Ott az Isten 
Anyjának mozaikképét látod, fölemelt (imádkozó vagy ölelésre 
tárt) kezekkel, benne (az anyaméhben, a keblén, a szíve alatt) a 
gyermek Krisztussal. Krisztus, aki az imént még a tér nélküli el-
jövetel közepén trónolt, a lángfolyam felett. Itt egy ötévesforma 
gyermek. A lelket a gyermek ítéli meg. Nézd meg majd mellette 
a feliratot: Χώρα Αχωρήτου – ami annyit tesz: az Elférhetetlen 
Helye. A mindenség szíve, amely nem fér el sehol. Hely annak, 
akinek nincs helye és nem is lehet sehol a világon. Ilyen hely, 
úgy látszik, az emberi szív. Fészke annak, ami sehol sincs. Ta-
lán a szereteté, ezé a képtelenségé, amely egyedül adhat helyet 
a térnélkülinek. Ez az ábrázolás pontosan szemben van a másik 
mozaikkal, az Élők Helyével, mint egymás furcsa tükörképei.

III.

Istencsend.
Nincs sem a hegyeket szaggató, kősziklát morzsoló szélben; 

sem a földrengés pokoli morajában, sem a tűzvészt kísérő recse-
gés-ropogásban. Nem természeti hang. Hanem halk és szelíd 
szó. A hangokon túli hang: az övé. Illés rá várt a Hóreb-hegyen, 
a pusztaság, vagyis a csend legközepében: de a csend szíve is tele 
volt hanggal. Elemi hangokkal, amelyek az életet messze meg-
előzik: világ csontjának és velejének megannyi zörejével. Mikor 
a próféta már minden emberit maga mögött hagyott, még min-
dig körülfogták a teremtés szavakat nem ismerő neszei. Hagyta 
mindet, hadd üljenek el. És amikor már kitombolták magukat és 
mind tovatűnt, még egyre várt tovább. Egy szóra várt, ami nem 
zaj: ami nem a teremtés sóhajtozásában fogant, nem vágyból és 
nem is kínból születik. Sem a szél, sem a tűz vagy a föld ivadé-
ka, nem azok neszeit artikulálja tovább. Hogy honnan ismeri fel 
majd? Egy próféta ugyebár nem siet. Kivárja sorát.
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Az ember, aki lemondott a 
csendről, hogy visszataláljon 
hozzá

Csend-kiállítás 
Pannonhalmán

Volt egyszer egy ember, aki ret-
tentően vágyott a csendre. 

Pedig csendben jött a világra, 
csendben nevelkedett. Már anyja 
sem kiáltott fel fájdalmában szü-
lés közben, és amikor a kis ember 
meglátta a szép csöndes világot, 
a bábák azonnal elhallgattatták, 
némaságukkal azt üzenték neki, 
hogy a kisbaba nem sír. Megtanult 
csendben játszani, szülei közt so-
sem esett hangos szó, iskolájában 
a légy zümmögését, a toll szor-
gos sercegését és a tankönyvek 
zajtalan lapozását is hallani lehe-
tett, télen pedig a tűz pattogását a 
kályhákban, ha elég száraz volt a 
fa, mert a vizes fa, mondta a halk 
szavú tanító, túlságosan kérkedő-
en, feltűnősködve pattog. Hazá-
jában, ebben a kis királyságban 
mindenütt nagy csend volt tehát. 

A királyság alattvalói mind a 
csendiparban dolgoztak. Rá is ez 
várt. 

Ahogy cseperedett, nehéz vá-
lasztás elé állt – vajon az ember-
tudományok vagy a természettu-
dományok felé forduljon, hogy a 
csendet és a hallgatást szolgálja. 
Látta szorgalmas elődjeit, ahogy 
fáradhatatlanul dolgoznak a múlt 
nagy csöndjeinek megteremtésén. 
Apró ecsetekkel, szelíd szavakkal 
tevékenykedtek, mint egy-egy 
munkadarabon, egy közeli vagy 
távoli, velük vagy felmenőikkel 

történt, már mások által is meg-
dolgozott eseményen, amelyeket 
így aztán szelídre, gyengédre, 
ártalmatlanra, eseménytelenre, 
simára tisztogattak, és így he-
lyeztek el közös történetükben, 
tankönyveikben, múzeumaikban. 
Olyan szépen megmunkálták a 
múltat, hogy nem maradt számá-
ra elég feladat. 

Talán a természettudomá-
nyokat választhatná, és a jelen 
időt, tűnődött. Hogy tavasszal a 
hajnalonta túl hangos madarak el-
némításán fáradozzon, a túl öreg, 
hangosan hasadó fákat küldje 
gyors halálba, vagy a viharok le-
csendesítésén, a felhők szelídíté-
sén munkálkodjon.  

Végül a vihart választotta. 
A viharok távoltartásán és 

kioltásán munkálkodva töltötte 
dolgos életét. Hitt benne, hogy a 
viharok csak károkat okoznak, 
ijesztők, a gyerekek, az állatok fél-
nek tőle, tönkreteszik a termést, 
megárasztják a folyókat. 

A vihar helyetti csendet vá-
lasztotta. 

De ahogy múlt az idő, még-
sem lelt nyugalomra. A szélben 
zúgó, tövestől kicsavart fák, elso-
dort háztetők és az árván maradt 
gyermekek kiáltása költözött az 
álmaiba. Zajosak, félelmetesek 
voltak. Lüktető halántékkal éb-
redt – s ahogy izzadtan kelve, haj-
nalban a tükörbe nézett, attól félt, 
a fejében kavargó zajok a külső vi-
lág számára is hallhatók. 

De ahogy körülnézett, és látta 
néma, üres tekintetű embertársa-
it, rájött, hogy ők semmit sem vet-
tek észre – odakint maradt tehát 
a csend. Figyelte dermedt néma-
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ságukat, talán bennük nem dúl-
nak vad álmok, tűnődött, olyan 
álmok, amelyek lassan nappalait 
is birtokba vették. 

A viharszelídítő nyugtalan 
volt, és tanácstalan, nem talált rá 
a saját csendjére. Hiába vásárolta 
egyre nagyobb tételben – házhoz 
szállították egyébként, ha kíván-
ta – a nagy, sűrű csendtömege-
ket, és intenzív, ingyenes, királyi 
támogatással megvalósuló csend-
tanfolyamokra is beiratkozott, az 
álmok és a nappalok is zajossá, 
piszkossá, hangszennyezetté vál-
tak. Hangok káosza, kétségek, 
ezer irányba tépő gondolatok ka-
varogtak benne. 

Ekkor, ahogy tanították neki, 
megpróbált ráparancsolni a 
csendre. Fegyelmezetten, kemé-
nyen utasította. De a csend nem 
engedelmeskedett. Kinevette, el-
szaladt és maga után otthagyta a 
zűrzavart. 

Talán elromlott vagy felhígult 
a királyságban a csend, gondolta. 
Hiszen ha van pénzromlás, miért 
ne romolhatna el ez is. 

Úgy gondolta, ismerőséhez, 
egy gazdasági szakemberhez 
fordul, aki a lassú, de fenntartható 
növekedésű csendtermelésben 
dolgozott, folyamatelemzőként. 
Azt akarta megtudni tőle, vajon 
nem inflálódik-e a csend. Nincs-e 
a csendnek inflációja. És vajon mi-
lyen most az árfolyama, ha már 
ilyen hatalmas, felhalmozódó 
csendtermelésben élnek. 

Az ismerőse azonban csodál-
kozva nézett rá. Emlékeztette ki-
rályságuk alkotmányának első 
bekezdésére: 

– A legnagyobb érték a csend 
– mondta alig hallhatóan, és lezár-
ta a beszélgetést. 

Egy nap aztán idős szüleitől 
kellett búcsúznia – mindketten 
csendben távoztak, ahogy mások-
tól tanulták. Egyetlen hangot sem 
ejtettek a halálfélelemről, nem 
szűköltek a halál kapujában, mint 

egykor az állatok, mielőtt a király-
ságban elnémították volna őket 
mészárlás előtt. A haldoklók szót-
lanul távoztak. Teljesen egyedül 
maradt. Fájdalmában már nem-
csak sírni, hanem üvölteni szere-
tett volna. De a csendkirályságban 
a falak mindent áteresztettek vol-
na, hiszen papírvékonyak voltak. 

Kiment hát a királyság legtá-
volabbi zugába, abba az erdőbe, 
amelybe a nagy ötéves csendterv 
szerint most kellett volna behatol-
niuk nekik, a csend tudósainak. 
Az erdőben egy öreg odvas fa mel-
lé telepedett, és lassan csorogni, 
majd patakzani kezdtek a könnyei, 
végül kiáltozott és jajveszékelt fáj-
dalmában, szétkiáltotta átkait, ha-
ragját. Alkonyatkor, mikor már 
fáradtan, ernyedten, egyre halkab-
ban nyögni tudott csak, szarvasbő-
gést hallott az erdő mélyéről. Hol 
elnyújtott, hol rövid, szaggatott 
hangokat adott ki a társra vágyó 
állat. A szerelem hívogató, mély, 
borzongató hangja hosszan vissz-
hangzott a közeli völgyben. 

A hangok, a zajok körülölelték 
az erdőben. Érezte, hogy van kö-
rülötte egy élő, ismertlen, lüktető, 
félelmetes világ. Valami, ami él. 

Végül a szél megerősödött, 
majd elkezdett feltámadni – tudta, 
hogy ez már a vihar szele. A fa od-
vába húzódva figyelte a távolról 
érkező, lassan közeledő zengést, 
míg végül a vihar diadalmasan 
birtokba nem vette az erdőt, 
tépni kezdte a fák lombkoronáját, 
az állatokat menekülésre 
kényszerítve. A rohanó, sötétlila 
felhőket eltakarták a fák koronái, 
a gazdagon áradó víz beterítette 
az erdőt. Órák múlva a vihar 
lassan levonult, az erdőn azonban 
a súlyos, egyre ritkásabb, 
ritmustalan esőcseppek még 
sokáig hulltak, mintha a fák is 
sírnának. 

És akkor megtörtént. Amikor 
már végleg lemondott róla, mégis 
megkapta. Ajándékként. 
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A vihar után megérkezett a 
csend. Olyan teljes volt, és vég-
telenül ragyogó, amilyet talán 
születése előtt, az anyja hasában, 
a nagy, boldog, zúgó vízben érez-
hetett. Mély volt, áradó, parttalan, 
vigasztaló. Megérkezése össze-
rendezte a kuszaságot, bevilá-
gította és megszelídítette a zűr-
zavart. A csendben megjelentek 
szótlan elődei és szóltak hozzá. 
Elbeszélték fájdalmukat és szé-
gyenüket. Megosztották vele örö-
müket. 

Végül a nagy, adományként 
megkapott csendben a távolból 
hangfoszlányok, kiáltások értek 
el hozzá. Hogy az emberek vagy 
az állatok, jókedvükben vagy bá-
natukban kiáltottak, nem tudta 
kivenni. Az övéi kiáltottak, azok, 
akik tudtak már kiáltani, és a 
csend adományát is megkapták 
kiáltásuk mellé. Elindult feléjük. 
(Elhangzott 2019. március 21-én 
Pannonhalmán, a kiállítás megnyi-
tóján.)

Tompa Andrea

„Létfontosságú a szerepünk 
a világ kibontakozó 
végzetében”

Jordan B. Peterson: 12 
szabály az élethez (Így kerüld 
el a káoszt)

A megtévesztő cím alapján „ta-
nácsadó” könyvnek látszik, pedig 
nem az: a kanadai pszichológus 
munkájának fő vonulatát tudo-
mányos és személyes felismeré-
sek képezik; ezeket saját élettörté-
netének példái, személyes körben 
és praxisában szerzett tapasztala-
tai és az az ezekből leszűrt, ritka 
bölcsességről tanúskodó megálla-
pítások szövik át. A könyv alcíme 
a káosz elkerülését ajánlja, és a 

könyv egyik szálát a rendhez és a 
rendezetlenséghez való viszonyu-
lás lehetőségei képezik. Ehhez ké-
pest eléggé meglepő, hogy az első 
fejezet a homárok viselkedésének 
leírásával kezdődik. Ám a sok 
millió éve élő lények dominan-
cia-küzdelmeinek története még-
is összefügg az életünkkel, lévén 
előtörténetünk szó szerint szerves 
része. Úgy tűnik, a nagy időtávok 
nemcsak a történelemben, de a 
személyes történeteink megérté-
sében is egyre nagyobb jelentő-
séget kapnak. A homárok hierar-
chiaviszonyainak és agyműködé-
seinek tanulmányozása ugyanis 
az emberi viszonyok alakulása 
szempontjából is tanulságos: sze-
rotonin-termelésük összefügg 
társas helyzetük alakulásával; „az 
alacsony rangú homárok viszony-
lag kevesebb szerotonint termel-
nek. Ez alacsony rangú emberek-
re is igaz. […] Az alacsony szero-
tonin-szint egyenlő a csökkentett 
magabiztossággal.” 

A társadalmi hierarchiában el-
foglalt helyünk érzékelése agyunk 
legrégebbi képességeinek egyike. 
Ennek hatása, az önmegítélés mi-
lyensége ma meghökkentő ada-
tokban is megmutatkozik: „Száz 
ember közül a számukra felírt 
gyógyszert egyharmaduk nem 
váltja ki, a maradék hatvanhét fele 
kiváltja, de nem szedi rendesen.” 
A kutyáknak és macskáknak felír-
takat viszont rendesebben váltják 
ki, s ez Peterson szerint arra utal, 
hogy „az emberek mintha jobban 
szeretnék a kutyájukat, a macská-
jukat, a vadászgörényüket […], 
mint saját magukat”.

Úgy tűnik, más téren 
is évmilliók alatt kialakult 
adottságok határoznak meg ben-
nünket: „Elménk sokkal öregebb 
az emberiségnél. A kategóriáink 
sokkal öregebbek a fajunknál. A 
legalapvetőbb kategóriánk – mely 
bizonyos értelemben a szexuális 
aktussal egyidős – a nemi kategó-
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ria: férfi és nő.” Ennek nyilvánva-
ló voltát ugyan szeretik manapság 
kétségbe vonni, holott hétköznapi 
evidenciák. Olyan jelenségekben 
és tevékenységekben is megmu-
tatkozik, ami bárki számára meg-
figyelhető: „A fiúk inkább a dol-
gok iránt érdeklődnek; a lányok 
az emberek iránt.”

Bár munkásságát feminista 
ideológusok részéről heves tá-
madások érték, nála szó sincs 
valamiféle maszkulin felsőbb-
rendűségről; ellenkezőleg: „A 
nők az idők kezdete óta zavarba 
hozzák a férfiakat. Elsősorban 
a visszautasítással – de a meg-
szégyenítéssel is szokták, ha a 
férfiak nem vállalnak felelősséget. 
Mivel a nők viselik a szaporodás 
elsődleges terhét, ezért ez nem 
csoda. Nehéz elképzelni, hogyan 
lehetne másképp. De a nők azon 
képessége, hogy megszégyenítsék 
és feszélyezzék a férfiakat, még 
mindig egy természeti erő.” Ada-
tai ezen a téren is meglepők: „A 
legtöbb férfi nem üti meg a nők 
mércéjét. Ezért van az, hogy a 
randioldalakon a nők a férfi-
ak nyolcvanöt százalékát átla-
gon alulinak ítélik. Ezért van 
mindannyiunknak kétszer annyi 
női felmenője, mint férfi…” Ennek 
ellenére „egész tudományterüle-
tek vannak az egyetemeken, ame-
lyek nyíltan ellenségesek a férfi-
akkal. Ezek arra a posztmodern 
neomarxista állításra épülnek, 
hogy a nyugati kultúra egy kü-
lönösen elnyomó rendszer, ame-
lyet fehér férfiak úgy építettek fel, 
hogy uralják és kizsákmányolják 
a nőket.”

Peterson legmélyebb szemé-
lyes kérdéseinkre közelít rá, de 
ezenközben nem marad meg a 
lélektan jól körülhatárolt, diskur-
zusokkal és intézményekkel öve-
zett területén, tágasabb térségeket 
is tekintetbe vesz; hivatkozásai 
az antropológiától az etológiáig 
át az agykutatásig terjednek. A 

társadalomtudományokat épp-
úgy bevonja értelmezésébe, mint 
a kor más gondolkodásformá-
it; tekintettel van a széles körben 
dívó hiedelmekre, a valláspótló 
ideológiákra és szellemi divatok-
ra. Számot vet velük – és szembe-
állítja személyes, továbbá klinikai 
tapasztalataival, saját elgondolá-
saival és más forrásokból eredő 
érvekkel egyaránt.

Határozottan szembeszáll – az 
értelmiségi közegekben különö-
sen virulens – széplelkűséggel, 
„humanista” hiedelmeken ala-
puló valóságtagadással. Ezekben 
a romantika ábrándos képeinek 
hosszú távú hatása érvényesül: 
irodalmi idillek, édeni színezetű 
ökológiai utópiák, bevándorló 
nemes vademberek… – amint 
ezt Marteen Doorman A roman-
tikus rend című könyvében meg-
győzően kimutatta. Peterson 
adatok és példák sorával cáfolja 
azt a Rousseau nyomán elterjedt 
elképzelést, miszerint az ember 
eredendően jó, csak a társadalom 
hatására romlik el. A született tu-
lajdonságok és tanult képességek 
tekintetében is meglepő adatot 
közöl: „Statisztikailag a kétévesek 
a legerőszakosabb emberek.”

A naivitás e világában „az 
emberek alapvetően jók; valójá-
ban senki sem akar bántani má-
sokat; a testi vagy másfajta erő-
vel fenyegetés (és persze annak 
használata) helytelen. Ezek az 
alapigazságok az őszintén rossz-
indulatú emberek jelenlétében 
összeomlanak…” Pedig a realitás 
érzékeléséhez elengedhetetlen 
a veszélyekkel való számvetés. 
Ezt a filozófus Helmuth Plessner 
a nagy kollektív képzelgések 
korszakában, az 1920-as években 
példás éleslátással összegezte: 
„A valósággal számolni annyit 
jelent, mint az ördöggel számol-
ni.” Peterson is osztozik ebben a 
belátásban, de szélesebb antropo-
lógiai adottságainkkal is számol: 
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„mivel sebezhetők és halandók 
vagyunk, a fájdalom és szorongás 
az emberi lét szerves része”.

Az emberi viselkedés jelensé-
geinek értelmezése során gyakran 
fordul irodalmi és vallási szöve-
gekhez; Milton és Goethe, A le-
gyek ura és a Gulag szigetcsoport, 
Buddha tanításai, a Tao és a Biblia 
egyaránt referencia számára. Eze-
ket mai kontextusokban gondolja 
tovább, így a kígyó kísértésének 
paradicsomi ősképét korántsem 
bevett módon értelmezi; herme-
neutikája a hagyományos teoló-
giai horizontnál szélesebb, több 
tudományterület felismeréséből 
merít. Eredettörténetünk százezer 
évei alatt a ragadozó állatok 
közül emelkedtünk ki, az ölés 
őstörténete organikusan örök-
lődött tovább. A Genezisnek az 
ember bukásáról szóló fejezetei-
ről megjegyzi, hogy „a narratíva 
mélysége szinte elviselhetetlen”. 

Az eredendő ártatlanság el-
képzeléséhez képest Peterson ab-
ból indul ki, hogy „az emberi lé-
nyek egyszerre jók és gonoszak, és 
lelkünkben megbújó sötétség nem 
kis részben már fiatalkorunkban 
bennünk van”. Ennek evolúciós 
eredetét etológiai és antropológi-
ai megfigyelések példáin mutatja 
be, és magyarázatát a bibliai el-
beszélés értelmezésével mélyíti 
el. „Csakis az ember okoz szen-
vedést a szenvedés kedvéért. Ez 
a gonosz legjobb definíciója, amit 
meg tudtam fogalmazni. Az álla-
tok erre nem képesek, ám az em-
ber a maga félisteni képességeivel 
határozottan képes rá. És ezzel a 
felismeréssel majdnem teljesen 
igazoltuk a modern értelmiségi 
körökben rendkívül népszerűtlen 
eszmét, az eredendő bűnt. […] És 
ki tagadná az emberi tapasztalatot 
átjáró egzisztenciális bűntudatot? 
És ki ne méltatná említésre, hogy 
eme bűntudat nélkül – a velünk 
született romlottságra és rossz-
ra való hajlam tudata nélkül – az 

embert csupán egyetlen lépés vá-
lasztja el a pszichopátiától?”

Tanácsai között alapvető, 
hogy ne becsüljük túl a tudásunkat. 
Érvelése a tudományos referenci-
áktól a leghétköznapibb helyzete-
kig terjed: egyrészt mi vagyunk a 
legbonyolultabb lények az egész 
univerzumban, másrészt pedig 
még az órát sem tudjuk beállíta-
ni a mikrón. Ezért ajánlja a figyel-
mes tanulást: „Túl bonyolultak 
vagyunk ahhoz, hogy megértsük 
önmagunkat. […] Gondos meg-
figyelés, tanulás, önvizsgálat és 
a másokkal való kommunikáció 
kell ahhoz, hogy egyáltalán meg-
karcoljuk a felszínt. Minden, amit 
értékelünk, elképzelhetetlenül 
hosszú, perszonális, kulturális 
és biológiai fejlődési folyamatok 
eredménye.”

Stabil és megbízható szoká-
sokat kell kialakítanunk, hogy a 
napi élet teendői „elveszítsék bo-
nyolultságukat, és kiszámítható-
vá, egyszerűvé váljanak”. Ezt a 
kisgyerekek példájával támasztja 
alá: „akik elbűvölők, viccesek és 
játékosak, ha az alvási és étkezé-
si ritmusuk stabil, és szörnyűek, 
nyafkák, bosszantók, ha nem”. 
Úgy látja, hogy „a mai szülők ret-
tegnek a gyerekeiktől, nem utolsó-
sorban azért, mert ezeket az anyá-
kat és apákat okolják az úgyneve-
zett társadalmi zsarnokságért, és 
egyszersmind nem ismerik el jó 
szándékú és szükséges szerepvál-
lalásukat a fegyelem, a rend és a 
hagyomány terén”. Ám mégsem a 
fegyelem, a rend és a hagyomány kor-
látolt konzervativizmusának kür-
töse, sokkal inkább diagnoszta és 
terapeuta, aki tisztában van azzal, 
hogy „a múlt bölcsessége elérték-
telenedik vagy elavul a jelen és a 
jövő feltételeinek valóságos kü-
lönbségével arányosan”.

Különösen hangsúlyos aján-
lása, hogy tegyük rendbe a saját 
portánkat, mielőtt a világ bírála-
tába bocsátkoznánk. A különfé-
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le szociális elméletek és szocio-
lógiai értelmezések térhódítása 
nyomán széleskörűen a „társa-
dalom” elvont képe vált minden 
bajok forrásává. Az ilyen teóriák 
által sugallt vagy hirdetett általá-
nos, s még inkább a „forradalmi” 
megoldásoknak nem híve: „Nem 
lehet minden egyes személy pri-
vát problémáit társadalmi forra-
dalommal megoldani.” Már csak 
azért sem, mert „kiszámíthatatla-
nok és veszélyesek” – amint ezt 
a múlt századi megvalósulásai, 
a nemzeti és nemzetközi szoci-
alizmusok elég egyértelműen 
megmutatták. A különféle mai 
kollektivizmusok, a közösségi el-
várások és kényszerek ellenében 
állítja, hogy „lehetséges túllépni a 
csoport és doktrínái iránti szolgai 
hűségünkön, és egyúttal elkerülni 
a másik szélsőség, a nihilizmus 
csapdáját”.

Tanácsait, ahogy világszem-
léletét, mély moralitás jellemzi: 
„mindenkinek a lehető legna-
gyobb felelősséget kell vállalnia 
saját életéért, a társadalomért, 
a világért”. De könyve mégsem 
merül ki ilyen általánosságok-
ban, ellenkezőleg: leginkább a fi-
lozófiai életművészet gyakorlati 
irányultságához és reflektáltsá-
gához áll közel. Bár idéz olykor 
filozófusokat is (főként Nietzschét 
és Heideggert), az ars vitae antik 
mestereit nem említi. Ennek elle-
nére gondolatai olykor szinte szó 
szerint egybeesnek azok tanácsa-
ival: „Nem számít, kik vagyunk, 
a Kalahári-sivatag lakosai vagy 
Wall Street-i bankárok, bizonyos 
dolgokat tudunk irányítani, má-
sokat meg nem” – írja. Epiktétosz 
Kézikönyvecskéjének elején pedig 
ez áll: „Bizonyos dolgok tőlünk 
függenek, más dolgok meg nem.”

Paterson a közös célokért vég-
zendő tevékenységet az önkultú-
ra (Michel Foucault) művelésé-
vel összefüggésben ajánlja: „Lét-
fontosságú a szerepünk a világ 

kibontakozó végzetében. Ezért 
erkölcsi kötelességünk gondos-
kodni magunkról.” Az alakítást 
a magunk háza táján kezdjük. 
„Ne a kapitalizmust, a radiká-
lis baloldalt vagy saját ellensé-
geink gonoszságát okoljuk! Ne 
akarjuk átformálni az államot, 
amíg a saját életünkben rendet 
nem tettünk! […] Néhány havi 
és évi szorgos erőfeszítés után az 
életünk egyszerűbb és kevésbé 
bonyolult lesz. […] Talán elmúlik 
a szorongásunk, a reménytelensé-
günk […]. Talán ekkor rájövünk, 
hogy ha mindenki így cselekedne 
a saját életében, a világ többé nem 
lenne gonosz hely.” (21. Század Ki-
adó, Budapest, 2018)

Tillmann J. A.

Avantgárd alulnézetből

Párhuzamos különidők, 
párhuzamos kiállítások

A Magyar Nemzeti Galéria Korniss 
Dezső-életműkiállításával párhu-
zamosan a Kiscelli Múzeum belső 
udvarát, az azt körbefogó barokk 
épülethez meglepő mértékben il-
leszkedve – mintha egy sövényla-
birintus alaprajzát jelölné – Kaszás 
Tamás Korniss Térrács című szo-
bortervének 1:1-es rekonstrukció-
kezdete tölti ki. A Térrács tervraj-
zát a művész Beke László 1971-es 
Elképzelés című felhívására küldte 
be: ez a „csupán gondolatban re-
alizálódó”, harmincegy művész 
dokumentum-műveit tartalmazó 
mappa-kiállítás, amely a magyar 
konceptművészet szimbolikus 
kezdetét jelöli, alkotja 1971 egyik 
„különidejét”. Az 1971. Párhuza-
mos különidők részeként létrejött 
installáció paradox módon úgy 
volt képes materiális formát adni 
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a csak elképzelendő szobornak, 
hogy az még imagináriusabb lett: 
Kaszás falapokból és tetőlécekből 
építette meg az udvar teljes 
hosszában kígyózó zsaluzatot és 
benne a betonacél rácsszerkezetet, 
amely csak az emeletről letekintve 
áll össze egésszé, ugyanakkor a 
vasbetonforma, vagyis maga a 
szobor, illetve annak felállítása 
jelenlegi fekvő helyzetéből 
továbbra is elképzelés tárgya 
marad. Ahogy a megvalósult Tér-
rács maga is, például Brâncuși 
Végtelen oszlopához hasonlóan, 
részben virtuális, elképzelen-
dő munka lenne: a látható anyag 
csupán indikálja potenciálisan az 
egész eget tagoló kiterjedését. Ha 
kelet felé nézünk, akkor a szocia-
lista országokban felhúzott monu-
mentális absztrakt emlékművekre 
emlékeztet, ha nyugat felé, akkor 
Claes Oldenburg, Wolf Vostell, 
Richard Hamilton, Ellsworth 
Kelly és mások ezzel egy időben 
készült, elképzelt városi interven-
ciói, gigantikus szobrai sorába il-
lik, melyek az 1970-es Fantastic 
Architecture kötetben lettek 
összegyűjtve (az Elképzelés egyik 
távoli társdarabjaként).1 Az abszt-
rakt, kapura emlékeztető alapfor-
mából szétágazó rácsstruktúra az 
Elképzelésre szintén beadott Szobor-
épület antropomorf alakzataival 
szemben szokatlan Korniss élet-
művében – alighanem a tervezés-
nél használt kockás papír alapfelü-
lete késztette erre a szögletes for-
makészletre. Míg Korniss az ötve-
nes években sehol sem jelenhetett 
meg festőként, köztéri és belsőépí-
tészeti munkák sűrűn foglalkoz-
tatott iparművésze lett:2 a Térrács 
első változata egy ilyen meg nem 
valósult belsőépítészeti pályázat 
részeként tervezett kerámiarács 
lehetett, amelyet tíz év múlva már 
gigantikus szobortervként küldött 
el Bekének. Kaszás installációja a 
Kiscelli udvarán nem a kiállításon 
kívül helyezkedik el, hanem annak 

két „különideje”, a támogatott és 
az tűrt művészet, a különböző ge-
nerációk párhuzamos paradigmái 
között, térben is kijelölve a 
„különutas” Korniss pozícióját, 
aki bizonyos értelemben mind-
egyikhez, ugyanakkor egyikhez 
sem tartozott.

A Párhuzamos különidők kon-
textusában megjelenő Térrács-
installáció – szándékán kívül – 
szimbolikus ellenpontját képezi 
az MNG-tárlatból kiolvasható 
egydimenziós Korniss-képnek. A 
Keletet és Nyugatot szintetizáló 
szentendrei program és a „bar-
tóki példa” jegyében „tiszta for-
rásként” szolgáló népművészet 
hiába volt valóban Korniss mun-
kásságának egyik sarokpontja, a 
kiállítás korántsem mindig meg-
győző analógiákra építő, egysíkú, 
ám totális rendezői elve3 nyomán 
az avatatlan nézők számára egy, a 
valódinál jelentősen neutrálisabb, 
homogénebb és ahistorikusabb 
életmű rajzolódik ki. Akit ugyanis 
a kopjafák, szökrönyök és korpu-
szok eltakarnak, az a modernség 
és a neoavantgárd között aktívan 
közvetítő „örök avantgárd” Kor-
niss. Az a Korniss, aki nem csu-
pán generációjából egyedüliként 
vett részt az Elképzelésben, illetve a 
legendás „R” és az Új szenzibilitás 
kiállításokon, hanem az úgyneve-
zett Iparterv-generáció jelentős 
részének – Bak Imre, Nádler Ist-
ván, Keserü Ilona, Hencze Tamás, 
de Frey Krisztián vagy az abszt-
rakt expresszionistaként induló 
Tót Endre – morális és művészi 
orientációs pontja, nem hivatalos 
mestere is volt. Aki az avantgárd 
festészet szinte valamennyi inno-
vációját magáévá tette és ötvözte, 
a többé-kevésbé mindvégig jelen-
lévő szürrealizmustól és konst-
ruktivizmustól, az ’58-tól mintegy 
tíz éven át domináló absztrakt 
expresszionizmuson át az utolsó 
időszakban kibontakozó de stilj 
és szuprematizmus-átiratokig. 
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Aki ugyanúgy kívülálló tudott 
maradni a Horthy-, mint a Kádár-
rendszerben; mindegyik hatalom 
szemében lázadó volt. Noha élet-
művek egy kiemelt fókuszon ke-
resztüli, koncentrált bemutatása 
és ennek megfelelő kontextusba 
helyezése alapvető kurátori mód-
szer, ez esetben mégis komoly 
kérdés, hogy miért volt szükség a 
gyűjteményes formában mindösz-
sze harmadszorra látható, egyéb-
iránt Korniss művészetének teljes 
spektrumát felvonultató kiállítás-
nak efféle kontextuális szűkítés-
re, amely ettől óhatatlanul úgy 
jelenik meg, mint az egész életmű 
„tolvajkulcsa”.4 

A Párhuzamos különidők kon-
cepciója, melynek témája legtá-
gabban a szocialista (kultúr)po-
litika és a képzőművészet viszo-
nya, egy még szűkebb fókuszon 
alapul: szorosabban egy év, 1971, 
illetve azon belül két-két kitünte-
tett kiállítás(anyag) (az Elképzelés 
és a tervben maradt Elképzelések 
a székesfehérvári István Király 
Múzeumban, illetve Hincz Gyula, 
Somogyi József és Domanovszky 
Endre reprezentatív kiállításai a 
Budapesti Történeti Múzeumban). 
Ez azonban, az előbbiek kontextu-
saként kitágul az 1968 és 1973 kö-
zötti rendhagyó, átmeneti évekre. 
Mint az a kiállítás végére össze-
áll, azért esett a kurátorok (Hegyi 
Dóra, László Zsuzsa, Leposa Zsó-
ka, Róka Enikő és Százados Lász-
ló) választása erre az időszakra, 
mert talán ekkor voltak a legkevés-
bé tisztázottak a kulturális mező 
lehetőségei és szabályai, a belülről 
is megosztott hivatalos kultúrpo-
litika úgy tartotta fenn az addigi 
kereteket, hogy azok folyamatosan 
mozogtak és mozgathatók voltak. 
Azaz talán ekkor rajzolódtak ki 
legmarkánsabban azok az ellent-
mondások, hullámzó kategóriák 
és szürke zónák, amelyek a máig 
élő, berögzült és leegyszerűsítő 
fogalmainkkal, mint a 3T vagy a 

falak, leírhatatlanok.5 A Párhuza-
mos különidők legfontosabb ambí-
ciója pedig éppen ez: a megkövült 
absztrakciók és sarkos szembeállí-
tások helyett alulnézetből, mélyfú-
rásokon keresztül az eddigi narra-
tívát kikezdő művek, események 
és életutak felől egy szükségszerű-
en bonyolultabb és árnyaltabb ké-
pet adni a Kádár-korszak kultúr-
politikájáról. 

1968 nemcsak az Iparterv-ge-
neráció színrelépése, hanem az 
ekkor induló új gazdasági mecha-
nizmus miatt is korszakhatárt je-
löl, amely nemcsak a tervgazdál-
kodást lazította fel, hanem többek 
között a kultúrpolitikát is. Ehhez 
jelentősen hozzájárult az országi-
mázs javítása érdekében elindí-
tott nyugati nyitás politikája: en-
nek jegyében Aczél György eleve 
egyre kevésbé rögzült három T-je 
mellé átmenetileg egy negyedik, 
a Tájékoztatás is meghonosodni 
látszott, amely a legfrissebb nyu-
gati tendenciákkal párbeszédbe 
lépő művészeket is hajlandó volt 
ismertető jelleggel bemutatni. Így, 
míg az Iparterv-kiállításokat ’68-
ban és ’69-ben néhány nap után 
bezáratták, annak absztrakt szár-
nyának egy része – Hencze Ta-
más, Keserü Ilona, Molnár Sán-
dor, Nádler István – néhány év 
alatt szalonképessé tudott válni, 
olyannyira, hogy ők dominálják a 
Műcsarnok 1971-es Új Művek ki-
állítását. Ez a talán csak az 1957-es 
Tavaszi Tárlattal összemérhető ese-
mény jelzi a legélesebben, hogy a 
visszatekintve egységesnek tűnő 
hatalom egyes kulturális szakem-
berei és politikusai között milyen 
éles ellentétek húzódtak. Ugyan-
akkor a hatvanas évek végére, 
amikor a kultúrpolitika végül elfo-
gadja a szürrealizmus és az abszt-
rakció, a Szentendrei és az Európai 
Iskola újraértékelését, betör a pop-
art, a konceptualizmus, a média-
művészet és a performatív esemé-
nyek, amelyek már értelmezhetet-
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lenek az absztrakció és realizmus 
régi ellentéte felől, és egyértelmű-
en kimutatnak a kitágult keretek-
ből is. Az „ötödik T”, a „Türelem 
bumerángja”6 nem maradt sokáig 
életben: 1973 már konzervatív for-
dulatot hozott, amelyet szimboli-
kusan a Balatonboglári Kápolna-
műterem felszámolása vagy a filo-
zófus-per fémjelez.

Az 1971-ben kijelölt két 
„különidő” többek között azt de-
monstrálja, hogy a reprezentatív 
és underground kiállítások csak 
első látásra állnak szemben egy-
mással, valójában egyazon rend-
szer gravitációs erői, „eresztései 
és húzásai”, illetve „szelepei”7 
határozták meg. Nemcsak abban 
az elsődleges értelemben párhu-
zamosak, hogy egy időben érvé-
nyesültek, hanem abban is, hogy 
mindkét szinten ugyanaz a tágabb 
kulturális-politikai folyamat tük-
röződik bennük. A két „különidő” 
ráadásul nagyon hasonlóan reagál 
a maga pozíciójából: az Elképzelés 
és az Iparterv-generáció munkái 
a tűrés és a tiltás, a szocialista 
realizmusból óvatosan továbblé-
pő művészek pedig a támogatás 
kategóriáinak hullámzásában 
keresték a kitörési pontokat. A 
szocreál munkáival befutott és a 
rendszer reprezentatív művészei 
közé tartozó Domanovszky End-
re, Hinczcel és Somogyival együtt 
a hatvanas évekre fokozatosan 
modernizálni, sőt az absztrak-
ció határáig tudta eltolni stílusát, 
anélkül, hogy elvesztette vol-
na a párt támogatását. Kaszás 
másik, saját műveire is jellem-
ző barkács-esztétika és „DIY”-
konstruktivizmus jegyében fogant 
KABINET ’71 című installációja 
(El Liszickij hannoveri Absztrakt 
kabinetje nyomán), amely egyúttal 
a támogatott művek bemutatótere 
is, „kiállítás a kiállításban”, ezeket 
a „hivatalos”, mégis ambivalens 
műveket keretezi, helyezi zárójel-
be. A leleplezett patyomkin-falak 

felfedik a reprezentatív és állan-
dónak tűnő színfalak mögötti át-
menetiség időszakát, a szinte ki-
számíthatatlan döntéseket és al-
kukat, kultúrpolitikai szereplők és 
művészek hirtelen felemelkedését 
vagy bukását. Nem véletlenül ke-
rült a kabinet mellé Harasztÿ Ist-
ván Egy piros gomb / Húzd meg, 
ereszd meg (1972–1987) című kine-
tikus szobra, amely a pop-artosan 
hatalmasra nagyított és folyama-
tos mozgásban lévő drugattyúval 
képezi le rendkívül érzékenyen a 
kultúrpolitika sajátos „húzd meg, 
ereszd meg” módszerét.

A neoavantgárd számára az 
elképzelés a koncept arttal nem 
csak művészeti formává válik („A 
mű = az elképzelés dokumentá-
ciója”), hanem felszabadító, ha-
talomellenes eszközzé, amellyel 
meg lehet teremteni egy imagi-
nárius, felügyelet nélküli teret. 
A Beke-féle mappa-kiállítás sem 
pusztán kísérleti forma, hanem 
az intézményes és az ideológiai-
szellemi korlátok kijátszása, egy 
észrevétlen lázadás fegyvere. A 
Térrácshoz hasonlóan maga az El-
képzelés, illetve az előkészítés so-
rán felfedezett Elképzelések8 című 
kiállításterv is köztes státuszba 
kerül: az egyes munkák plexi-la-
pok közé szorítva, sorokba és osz-
lopokba rendeződve függenek az 
Oratórium terében, félúton a do-
kumentum és a kiállított műtárgy 
között.9 Gulyás Gyula saját abszt-
rakt szobrához írt egysoros leírá-
sa („Végletes feszültség egy eleve 
adott téri formában”) az egész 
kiállítás mottója lehetne. Éppúgy 
érvényes Domanovszky gobelin-
jeire, mint az udvarba szorított 
Térrács-zsaluzatra és az Elképzelés 
formanyomtatványokon kibonta-
kozó avantgárd univerzumára.

A Párhuzamos különidők mind-
ezzel nemcsak az MNG, de a Lud-
wig Múzeum párhuzamosan futó 
Iparterv-kiállításának is szimbo-
likus ellenpontja lett. Az Iparterv 
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50+, amely mintha huszárvágás-
sal akarná megoldani az avant-
gárd muzealizálódását, meg sem 
kíséreli a kiállítások fennmaradt 
anyagának összegyűjtését vagy a 
Párhuzamos különidőkhöz hasonló 
tágabb művészeti-társadalmi kon-
textus rekonstrukcióját, ehelyett 
az alkotók utolsó tíz évéből mutat 
be többé-kevésbé ad hoc szelekci-
ókat – és így lesz mindennél mu-
zeálisabb. A koncepciót részben 
minden bizonnyal kényszer szülte: 
a még létező és elérhető munkák 
egy része – Baranyai, Bak, Keserü, 
Nádler, Hencze – éppen a másik 
két kiállításon található, de még 
ezekkel együtt sem lehetett volna 
reprezentatív anyagot összeállíta-
ni. A kurátorok (Készman József, 
Popovics Viktória) ehelyett időkí-
mélő, kutatásmentes és költségha-
tékony megoldást választva olyan 
tárlatot hoztak létre, melynek üze-
nete finoman szólva bizonytalan. 
A neoavantgárd legemblematiku-
sabb eseményének évfordulóján 
a kortárs kontextushoz, de még 
az alkotók egykori önmagához 
képest sem progresszív munkák 
pőre kiállítása ugyanis inkább 
gyászszertartást, mint ünnepet 
idéz: a (neo)avantgárd halálának 
nyomasztó, gigantikus demonst-
rációját. 

Az eredeti Iparterv jellegze-
tesen heterogén anyagát (a hard 
edge-től a pop-artig, a koncepttől 
a hiperrealizmusig) az tette egy-
ségessé, hogy a résztvevők – Sin-
kovits Péter, a kiállítások szerve-
zőjének szavaival – „a világ mű-
vészetének jelenlegi állapotában 
próbáltak tájékozódni, a legha-
ladóbb avantgárd törekvésekkel 
együttlépni”. A jelenlegi kiállítá-
son ennek tükörképeként az az-
óta még inkább széttartó pozíciók 
egyetlen közös pontja az avant-
gárd szellemiség lassú és kímélet-
len megdermedése lett. Egyrészt 
ott vannak a nagyobb törések nél-
küli, következetesen és az évtize-

dek alatt avantgárdból klasszikus-
sá szelídült életművek, mint Bak, 
Nádler, Keserü, Lakner vagy Tót 
Endre egymástól független szige-
tei, másrészt a zsákutcákba jutot-
tak: Kemény György és Ludmil 
Siskov harmadrangú digitális 
pop-art montázsai, Méhes Lász-
ló megfoghatatlan, Afrika-témájú 
bazárfestmények világát variáló 
képei, Szentjóby Tamás „ellen-ki-
állításának” kellemetlenül kiüre-
sedett játékossága és a tárlat talán 
legkínosabb momentumát jelen-
tő Kurátornők-sorozat (Konkoly 
Gyula) öreguras szexizmusa.

Nem javít a helyzeten az sem, 
hogy a kontinuitást a kurátorok 
részben tanítványi alapon kíván-
ták érzékeltetni. Jellemző, hogy 
Kaszás Tamás itt is megjelenik, de 
mint Pauer-tanítvány, irreleváns 
művekkel. Meglehetősen nehéz 
elhinni, hogy az ezek mellé kitett, 
bántóan kevés reflexív mű – Bor-
sos Lőrinc Bak Imre „cenzúrája” 
és Tót Endre „fényezése”, Sugár 
János és Horváth Tibor Erdély 
egy-egy, az Ipartervtől tökélete-
sen független munkájának para-
frázisa, a Kis Varsó Fogyóeszköz, 
illetve Andreas Fogarasi Vasarely 
Go Home című Major-hommage-a 
– volna mindaz, ami az előbbi-
ek által kijelölt laza értelemben 
kapcsolódik az Ipartervhez. A 
kiállításban szétszórva megjelen-
nek még a résztvevők egymás-
ra reflektáló művei is (Baranyai 
András: Részletek (Major János) 
I–IV, 1973; Jovánovics György: 
Önarckép Ipartervesekkel, 2003; Tót 
Endre: Az Iparterv-csoport színre 
lép, 1999), amelyek kibővítve egy 
méltóbb kiállítás izgalmas szekci-
óját alkothatták volna.

A párhuzamos különidők az 
MNG és a Ludwig kiállításaival 
szemben azért volt képes teljesí-
teni mindazt, amit vállalt, mert 
abból a felismerésből indult ki, 
amely többek közt épp a Kaszás 
által megidézett El Liszickijhez 



köthető – hogy az avantgárd 
kiállítása akkor nem lesz egyúttal 
muzealizálás és domesztikáció, ha 
az a lehetőségeihez mérten szintén 
avantgárd: képes innovatív tereket 
létrehozni, a műveket új összefüg-
gésekben megmutatni és hozzá-
kapcsolni a jelen művészeti és tár-
sadalmi kérdéseihez. (1971. Párhu-
zamos különidők, Kiscelli Múzeum, 
Budapest, 2018. október 13. – 2019. 
március 24.; Csak tiszta forrásból. 
Hagyomány és absztrakció Korniss 
Dezső [1908–1984] művészetében, 
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 
2018. december 19. – 2019. április 7.; 
Iparterv 50+, Ludwig Múzeum, Bu-
dapest, 2019. február 1. – március 24.)
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A perlekedő

Leonard Bernstein: A három 
szimfónia

(Marie-Nicole Lemieux – 
mezzoszoprán,  
Beatrice Rana – zongora, 
Nadine Sierra – szoprán, 
Josephine Barstow – beszélő, 
Alessandro Carbonare – 
klarinét;  
az Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia Énekkara és 
Gyermekkara, karigazgató 
Ciro Visco;  
az Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia Zenekara, 
vezényel Antonio Pappano)

Leonard Bernstein (1918–1990) 
életművében fontos szerepet ját-
szik a szimfónia műfaja. Nem írt 
száznál is több szimfóniát, mint 
Haydn, még kilencet sem, mint 
Beethoven, csak hármat – de ez 
a három mű világosan jelzi, hogy 
számára a szimfónia súlypon-
ti műfaj: olyan kifejezési forma, 
amely alkalmas arra, hogy benne 
a zeneszerző alapvető gondolato-
kat fogalmazzon meg önmagáról, 
életszemléletéről, a világhoz való 
viszonyáról.

Bernstein 1. szimfóniája háborús 
évek szülötte: 1942-ben keletkezett. 
A kompozíció nem tartalmaz erre 
vonatkozó közvetlen utalást, de a 
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zenehallgató nemigen háríthatja el 
a gondolatot, mely szerint a hitleri 
népirtás kora és a mű gondolatvi-
lága összefügg egymással. A darab 
programatikus tartalmú. Három 
tételének címe van: I. Prófécia; II. 
Megszentségtelenítés; III. Lamentá-
ció – ez utóbbi héber nyelven ze-
nésíti meg Jeremiás siralmainak egy 
részletét, amelyet a műben mezzo-
szoprán szólista énekel. A 2. szim-
fónia ihletője Wystan Hugh Auden 
sokat kommentált, dicsért és bírált 
verse, A nyugtalanság kora. Bern-
stein ebben az esetben nem hasz-
nál énekhangot, a mű nem zenésít 
meg szöveget, csupán reflektál az 
inspirációra. Az 1948/49-ben ke-
letkezett alkotás (amelyből később 
balett is készült) két nagy részre s 
ezen belül huszonegy rövid tételre 
tagolódik. A mű jelentős szerepet 
juttat a szólózongorának, a szim-
fónia és a zongoraverseny sajátos 
műfaji fúziójának is tekinthetjük. 
Végül az 1963-ban szopránszólóra, 
beszélőre, fiúkórusra, vegyes karra 
és zenekarra komponált, három-
tételes 3. szimfónia, a Kaddish in-
kább speciális oratórium, mintsem 
szimfónia: valójában a melodráma 
és az oratórium keveréke. Bern-
stein feldolgozza az ősi zsidó imát, 
a kádist, de legalább ilyen fontos a 
beszélő szövege, amely a lélek – az 
Ember – Istennel folytatott párbe-
szédét jeleníti meg.

Mindhárom mű mögött erő-
teljesen ott érezhetjük a kort. Az 
1. szimfónia mögött a II. világhá-
borút, a 2. szimfónia hátterében a 
kezdődő hidegháború éveit (bár 
az inspirációval szolgáló Auden-
vers még a II. világháború vége 
előtt, 1944-ben keletkezett), a 3. 
szimfóniát létrehozó művészi köz-
érzetben pedig a holokauszt és az 
atombomba kettős bűnbeesésé-
nek lélekre nehezedő súlyát. Alig-
ha lehet véletlen, hogy amikor 
Bernstein 1985-ben, Hirosima és 
Nagaszaki 40. évfordulóján úgy-
nevezett béketurnéra indult, ép-

pen ezt a művét, a 3. szimfóniát ve-
zényelte mindenütt – többek közt 
Magyarországon is, egy emléke-
zetes koncerten, a később leégett 
Budapest Sportcsarnokban.

Vegyük sorra, az említetteken 
kívül mi meghatározó még ezek-
ben a művekben!

Nem szabad elfelejtenünk, 
hogy Bernstein karmester-zene-
szerző volt; olyan muzsikus, aki 
emlékezetében őrizte Bachtól Bar-
tókig az egész koncertrepertoárt. 
Ezen belül számára az egyik leg-
személyesebb inspiráló terület 
Gustav Mahler zenéje volt. Mah-
ler életműve a zeneszerző halála 
(1911) és a hatvanas évek között 
elhanyagolt fejezete volt a zenetör-
ténetnek, korántsem élvezte azt a 
figyelmet és érdeklődést, amelyet 
ezt követően, fokról fokra sikerült 
elnyernie, s hogy ez megtörténhe-
tett, abban rendkívül fontos szere-
pet játszott Bernstein, a század má-
sodik felében kibontakozó Mah-
ler-reneszánsz egyik fő mozgatója 
és kulcsfigurája. Mahler Bernstein 
számára életre szóló, meghatá-
rozó élmény. Okkal érezhetjük, 
hogy ez a karmesteri tapasztalat 
zeneszerzői fejlődésére is befolyást 
gyakorolt, s hogy ez a befolyás leg-
erősebben a szimfóniákban érhető 
tetten. Bernstein ilyen vagy olyan 
módon, de mindhárom szimfóni-
ában kísérletezik a műfajjal, Mah-
lerhez hasonlóan megreformálja 
a hagyományos szimfóniaszerke-
zetet, az egyik esetben a zenekari 
kantáta, a másikban a zongoraver-
seny, a harmadikban az oratórium 
és a zenés színpad felé mozdulva 
el, illetve e műfajok és a szimfónia 
fúzióját hozva létre. 

A szimfóniák további fontos, 
közös mozzanata a modernség ki-
hívásának vállalása. Bernsteinnek 
nem volt egységes zeneszerzői stí-
lusa, mert művei nagyon sokféle 
befogadott hatást feldolgozva jöt-
tek létre, s ennek megfelelően ma-
guk is igen sokfélék voltak. Más 
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a West Side Story, más a Chichester 
Psalms, más a Platón Lakomája nyo-
mán keletkezett hegedűverseny, 
amely a Szerenád címet és műfaj-
megjelölést viseli, és más a Diver-
timento. Minden Bernstein-műben 
más és más kerül előtérbe: egyszer 
a musical stílusvilága, máskor a 
jazz, megint máskor különféle ha-
gyományos klasszikus zenei ins-
pirációk Schuberttől Rossinin át 
Bartókig, és akad olyan műve is, 
amelyben a markánsan modern 
idióma uralkodik. A washingto-
ni Kennedy Center megnyitására 
komponált és 1971-ben bemuta-
tott Mise egyetlen műbe sűríti a 
bernsteini szivárványszínű eklek-
tika minden összetevőjét. A szim-
fóniák érzékelhetően legnagyobb 
alkotói ambícióval írt művei, ezek-
ben egyértelműen az „ércnél ma-
radóbb” létrehozása a cél, ennek 
megfelelően a zeneszerző itt nem 
keresi a népszerű hangot, amellyel 
sok emberhez szólhat, hanem ko-
rának progresszív irányzataihoz 
kapcsolódik. A szimfóniák ennél-
fogva a leginkább kortársi hangú 
művei – ezek Bernsteint mint a 
modern zene képviselőjét állítják 
elénk. Más alkotásaiban, amelyek-
ben könnyed szeretne lenni, nem 
ezt az utat járja – ezekben a tételek-
ben azonban vállalja az elvontság, 
a súly, a komplexitás kihívását, és 
felsőfokon meg is felel ennek kihí-
vásnak.

Bernstein számára rendkívül 
fontos volt zsidósága. Charles 
Ives és George Gershwin mellett 
ő az egyik olyan amerikai zene-
szerző, aki zenéjének hangjával, 
az általa közvetített magatartás-
formákkal és életérzéssel legmar-
kánsabban képviseli az „ameri-
kaiságot” – ám ne feledjük, hogy 
akárcsak Gershwin, ő is beván-
dorló apa gyermeke, első generá-
ciós amerikai, akinek zsidó szülei 
Ukrajnából érkeztek az Újvilágba, 
alig néhány évvel Lenny születé-
se előtt. A zsidó azonosságtudat 

Bernstein számára életre szóló él-
mény, ennek szellemében neveli 
gyermekeit, ennek szellemében 
él, ez határozza meg művészi és 
emberi kapcsolatait is (ennek pél-
dája szoros együttműködése az 
Izraeli Filharmonikus Zenekar-
ral), és ennek legerősebb lenyo-
mata értelemszerűen azokban a 
műveiben fedezhető fel, amelyek 
filozofikus és vallomástevő jelle-
gűek: a szimfóniákban. Nem vé-
letlen, hogy a három közül kettő 
konkrétan is a zsidó hagyomány-
ból merít, Jeremiás siralmait, illetve 
a kádist dolgozva fel.

Végül, de inkább első-, mint 
utolsósorban: a szimfóniák, akár-
csak a Mahleréi, az Istennel való 
kapcsolat, az istenkeresés doku-
mentumai. Bernstein hívő volt, 
de nem olyan szabálykövető és 
fegyelmezett módon, ahogyan az 
egy felekezethez tartozó személy-
től elvárható. Istenkereső, de egy-
szersmind szabadgondolkodó és 
lázadó lélekként folyamatos töp-
rengésben, kérdések és kétségek 
belső viharában élte életét, és ezek 
a kérdések és kétségek megfogal-
mazódnak a szimfóniákban is. A 
hívő lélek az 1. szimfónia Lamen-
tációjában a panasz szavával szól 
Istenhez, a 3. szimfóniában pedig 
olykor perlekedve, olykor vá-
dolva, csalódottan, máskor mint 
elesettet és beteget biztatva és tá-
mogatva Istent. Jellegzetesen 20. 
századi, viharvert és megtépázott, 
szenvedő hit az, amelyet szim-
fóniáiban Bernstein kifejez, sok 
„eretnek” gondolattal, nem min-
dig a tisztelet és az alázat hangján, 
néha inkább büszkén, feleselve 
vagy dacosan – de mindig önma-
gát vállalva, mindig tiszta lélekkel 
és mindig őszintén.

Bernstein szimfóniáiról a ze-
neszerző születésének centená-
riumán készült új, teljes felvétel 
korunk egyik jelentős karmes-
tere, az angol–olasz Antonio 
Pappano vezényletével. Pappano 
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rendkívül érzékeny és kifejező 
muzsikálása azt a komplexitást 
és ellentmondásosságot juttatja 
érvényre, amely Bernstein zené-
jének és a zenéjében kifejeződő 
művészi magatartásnak egyik 
legfontosabb vonása. Színes, erős, 
kontrasztgazdag előadásmód ez, 
amely felmutatja az 1. szimfónia 
súlyát, sötét tónusait és erejét, a 
2. szimfónia töprengő karakterét 
és élénk tagoltságát, intellektua-
lizmusát és ennek némiképp el-
lentmondó pátoszát, valamint a 
3. szimfónia szenvedésben fogant 
közösségi gesztusait és humánu-
mát. A római Santa Cecilia Aka-
démia Zenekara perfekt kidolgo-
zású produkciókat nyújt a kar-
mester betanításában, a Jeremiah 
szimfónia mezzoszopránszóló-
ját szenvedélyesen tolmácsolja 
Marie-Nicole Lemieux. A 2. szim-

fónia versenymű-szólamát korunk 
egyik lenyűgöző felkészültségű 
fiatal pianistája, Beatrice Rana 
tolmácsolja kifinomultan és vir-
tuózan, a Kaddishban megraga-
dó Nadine Sierra szopránjának 
átszellemültsége éppúgy, mint a 
beszélő, Josephine Barstow indu-
lata és megrendültsége. A három 
szimfónia mellett a két CD-t tar-
talmazó kiadvány programjában 
megszólal a Prelűd, fúga és riffek 
(Prelude, Fugue & Riffs) című, jazz-
hatásokat feldolgozó kompozíció, 
Alessandro Carbonare briliáns 
klarinétszólójával. A kétlemezes 
album elgondolkodtató, tartal-
mas találkozás a száz éve szüle-
tett Leo nard Bernstein szuggesz-
tív alkotóművészetének egyik 
legfontosabb fejezetével. (Warner 
Classics, 2 CD)

Csengery Kristóf
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Néhány szerzőnkről

Görföl Tibor – a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola oktatója, a 
Vigilia folyóirat főszerkesztő-helyettese. Írásaiban főként a katolikus 
dogmatika kérdéseivel, a keresztény lelkiségtörténet jelenségeivel és 
a kortárs kultúra teológiai vonatkozásaival foglalkozik. Számos te-
ológiai és vallásfilozófiai mű fordítója; legutóbbi könyve: A kritika 
hangja és a valóság szeretete. A kereszténység korunk európai kultúrájában 
(Gondolat, Budapest, 2018).

Hajnóczy Csaba – a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem tanára; zenész, 
zene- és hangkutató. Szakterülete az ökológiai akusztika.

Kocsi György – teológiai tanár és prefektus, Veszprém; plébános, Za-
márdi és Balatonendréd. Teológiai tanulmányait Győrben, Budapes-
ten és Tübingenben végezte, ahol orientalisztikát és egyiptológiát is 
tanult. Oktat a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán, Szegeden 
a Gál Ferenc Főiskolán, valamint a Kaposvári Egyetem Pedagógiai 
Főiskolai Karán.

Máté-Tóth András – teológus, valláskutató, tanszékvezető egyetemi ta-
nár (SZTE), az MTA doktora, a Bécsi Egyetem magántanára.

Nacsinák Gergely András – ortodox pap, vallástörténész. Vallásböl-
cseletet a Tan Kapuja Buddhista Főiskolán, teológiát a Thesszaloniki 
Egyetem Teológiai karán tanult. 

Schell Gergely – tanácsadó szakpszichológus, családterapeuta. A Pécsi 
Tudományegyetemen pszichológiai tanácsadást oktat.

Tóth Sára – a Károli Gáspár Református Egyetem Anglisztika Intézeté-
nek docense, a Harmat kiadó alapító szerkesztője. Fő kutatási terü-
lete a teológia/vallás és az irodalom kapcsolata. Legutóbb megjelent 
kötete: Táncol a por. Írások hitről, spiritualitásról, kultúráról (Harmat, 
Budapest, 2015).
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Halgass és...

Tegyük meg, amit a próféta mond: 

„Szóltam, vigyázok utamra, hogy ne vétkezzem nyelvemmel. Őrizet alá 
vettem számat. Elnémultam, megalázkodtam és hallgattam a jókról” 
(Zsolt 38, 2-3). Ezzel megmutatja a próféta, hogy a hallgatás kedvé-

ért néha még a jó beszédektől is tartózkodnunk kell, mennyivel inkább 
kell a bűnnek büntetése miatt a rossz szavakkal felhagynunk. Tehát a 
hallgatás fontossága miatt a tökéletes tanítványok is ritkán kapjanak 
engedélyt még a jó, szent és épületes beszédre is, mert írva van: „A 

sok beszédben nem kerülöd ki a bűnt” (Péld 10, 19). És másutt: „Halál 
és élet van a nyelv kezében” (Péld 18, 21). Mert szólni és tanítani a 
mester dolga, a tanítványokhoz a hallgatás és az odafigyelés illik. Ha 
tehát valami kérdeznivalójuk van, azt teljes alázattal és az alárendeltek 
tiszteletadásával kérjék. Az illetlen tréfálkozást pedig és a haszontalan, 

nevetésre ingerlő szavakat mindenünnen örökre száműzzük, és nem en-

gedjük meg, hogy a tanítvány ilyen beszédekre nyissa száját (RB 6). 

A pannonhalmi barokk ebédlő ajtaja felett őrködő, mutatóuj-
ját a szájára tevő Benedek képe hűen idézi fel a Regula 6. fejezetét 
a hallgatásról. Az a fajta szikárság, szigorúság, amivel ez a szö-
veg a taciturnitas parancsát a tanítványok elé tárja, nem ébreszt 
azonnali rokonszenvet, számomra értelmezésre szorul.
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A beszédet, a gondolatok, vélemények, érzések hangos sza-
vakba öltését gyanakodva nézi, kevesek kiváltságának tartja, 
mert „szólni és tanítani a mester dolga”. Nem emlékezik meg 
a korban pedig szívesen művelt beszélgetés, dialógus értékeiről 
(bár olvastatja a Beszélgetéseket a kompletórium előtti üres idő-
ben). Még a „jó beszédektől” is óva inti az olvasót, nemhogy a 
rosszaktól. Az általunk oly szívesen művelt, néha ártatlan, néha 
csípős nyelvű anekdotázgatásnál pedig semmi nem áll tőle tá-
volabb.

Hogy a hallgatásnak mi a gyümölcse, hogy a beszédtől való 
megtartóztatás aszketikus parancsa, a nyelv féken tartására tett 
erőfeszítés hová vezet, mire nyit meg, arra pedig nem igazán 
vesztegeti a szót Benedek, pusztán azt látjuk, mitől óv. És mintha 
figyelmen kívül hagyná a beszéd sok-sok regiszterét, amiken az 
ember megszólalni képes, és amivel annyi jót is tehet – magának 
és másoknak.

Pedig a hallgatásnak is van nagyon sok regisztere, ezt ma-
gamról tudom. Van büszke, gőgös, cinikus, sértődött, manipula-
tív vagy gyáva hallgatás. Meg biztosan sok másféle is, a magam 
praxisából, abból a fajtából, amelyet erényesnek biztosan nem 
neveznék, nagy hirtelen ennyit sikerült összeszednem. Ez a fajta 
hallgatás nem csöndbe visz, hanem hosszas belső monológok, 
képzelt dialógusok útvesztőjébe vezet. Zsákutcának tartom. Ha 
gyakorlom is. Ez gyakran egyébként a hatalomgyakorlás kifino-
mult módja lehet, vagy egy romboló, kimondatlan, talán végig 
sem gondolt, de valami miatt mégis hasznos status quo fenntartá-
sára is irányulhat. Abban talán biztosak lehetünk, hogy nem ezt 
a fajta dacos elnémulást tartja szem előtt a Regula. 

Benedek számára ez a hallgatás (taciturnitas), a szavakról – le-
gyenek azok jók vagy haszontalanok – való lemondás az aláza-
tosság tizenkét fokú létráján a kilencedik, ahol szinte szó szerint 
megismétli a 6. fejezetben foglaltakat. Ehhez jön a következő kettő: 

Az alázatosság tizedik foka, ha nem hajlandó és kész a nevetésre 

könnyen, hiszen írva van: „A bolond fölemeli hangját a nevetésben” 

(Sir 21, 23). Az alázatosság tizenegyedik foka, ha a szerzetes beszéd köz-
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ben szelíden és nevetés nélkül, alázatosan és komolyan keveset és okosat 

szól, és nem lármás a hangja, amint az egyik írás tartja: Kevés szavából 

ismerhető föl a bölcs. (RB 7,56-60). 

A szavakhoz, a hangos megnyilvánulásokhoz való viszony 
alkotja az égig érő létra utolsó fokait, amelyek a létra két oldala, 
testünk és lelkünk között húzódnak (vö. RB 7,7-8). Ha alaposan 
utánajárunk a 7. fejezetnek, akkor látjuk, hogy az alázat itt nem 
elsősorban tornagyakorlat, teljesítmény, bár kétségtelenül tarto-
zik hozzá gyakorlat és olyan „fölfelé törekvő cselekedetek, ame-
lyekkel ezt a létrát felállítjuk” (RB 7,7). De főleg nem póz, amit 
kívülről vesz magára a szerzetes. Amivel meg akarna mutatni 
magáról valamit. Nem eljátszható, megjátszható. Épp a jócseleke-

detek eszközei közt sorolja fel: „Ne kívánd, hogy szentnek mond-
janak mielőtt az lennél.” (RB 4,62) De ha nem teljesítmény és nem 
póz a hallgatás, akkor micsoda?

Ennek megértésében segítségemre siet egy apoftegma. Egy 
hozzá forduló testvérnek, aki másokkal élt együtt, ezt tanácsol-
ja Bésszarión atya: „Hallgass, és ne másokhoz mérd magad!” 
(Apoftegmák, Bésszarión 10). A Benedek által parancsba adott hall-
gatás és a belőle fakadó csend az önmagában megálló, önazonos 
ember mércéje itt. Az, aki a hallgatásban tapasztalja meg, hogy 
„ami kijön az emberből, az teszi tisztátalanná. Mert belülről, az 
ember szívéből jön elő a rossz szándék, a paráznaság, a lopás, 
a gyilkosság, a házasságtörés, a kapzsiság, a gonoszság, a csa-
lás, a kicsapongás, az irigység, a rágalmazás, a gőg s a balgaság. 
Mindez a gonoszság belülről jön, s ezek teszik tisztátalanná az 
embert.” (Mk 7,20–23)

De miközben ezek sűrűjén átverekszi magát a csendben 
imádkozó ember, megtapasztalja azt is, hogy „megkapta a fo-
gadott fiúság Lelkét, aki által kiáltjuk: »Abba, Atya!« Maga ez 
a Lélek tesz tanúságot lelkünknek arról, hogy Isten gyermekei 
vagyunk… Ugyanígy a Lélek is erőtlenségünk segítségére siet. 
Mert nem tudjuk, hogy valójában mit is kell kérnünk, de maga 
a Lélek esedezik értünk szavakba nem foglalható sóhajtozás-
sal.” (Vö. Róm 8, 14–15.26)
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Mindezzel a hallgatást választó ember tud érdemben talál-
kozni. Megnyílik evvel számomra egy olyan terület, ahol a be-
nedeki önkéntes elhallgatásról szóló szavakat jól tudom haszno-
sítani. A meditációs csoportomban szerzett tapasztalataimban 
– hetente leülünk és közösen másfél órát teljes csendben töltünk 
– új hangsúlyt kap számomra ez a sokadik olvasásra is némileg 
elidegenítő hatású szöveg. Amikor nekiállunk meditálni, az a re-
mény, hit hajt bennünket, hogy az észlelésben kitartva, ahhoz 
újra és újra visszatérve, Isten jelenlétében időzünk. Az ima elején 
tudatosan úgy döntünk, hogy a hallgatást, elhallgatást választ-
juk: lemondunk a szavakról és a képekről, az aktivitásról és az 
eredményekről; nem a gondolatainkkal és érzéseinkkel foglal-
kozunk. Mindezt annak érdekében, hogy ebben az eszköztelen, 
kiszolgáltatott létezésben hagyjuk Istent Istennek lenni, a Lelket 
pedig sóhajtozni bennünk, itt és most. Ez így nagyon szép. Ez a 
vegytiszta cél lebeg a szemünk előtt, amikor a meditációs másfél 
óra előtt az imádság szándékát megkeressük magunkban és sza-
vakba is öltjük: „Azért ülök itt, mert…”

Ami viszont ezután következik, az általában sem vegytisz-
tának, sem eszköztelen kiszolgáltatottságnak nem nevezhető. 
Sokszor zavaros, szétszálazhatatlan képek, gondolatok, érzé-
sek, érzetek jönnek, és ezek köszönőviszonyban sem látszanak 
lenni a céllal, mintha Jézus előbb idézett szavai színházszerűen 
megelevenednének bennünk. Sok erőlködés, küzdelem, próbál-
kozás, hányattatás juthat ki ezekben a másfél órákban, és persze 
ajándékszerűen és megmagyarázhatatlanul békés pillanatok is, 
több-kevesebb. Ha valaki benézne a kápolnába, nyugalomban és 
mozdulatlanságban ülő embereket látna, megérintené az az egy-
ség, az a mély csend, amit körükben megtapasztalna. De hogy 
mi minden látogatja meg az ott ülőt, mivel kénytelen elidőzni, 
miközben a légzésére, a tenyerére és Jézus nevének belső meg-
pendülésére próbál figyelni, az az ő titka.

A szavaktól való megtartóztatás, amit Benedek olyan erőtel-
jesen köt a lelkünkre, pusztán előszoba egy olyan helyzetbe, álla-
potba, ahol nem mi mondjuk meg, mi történik, nem mi mondjuk 
el a történeteinket, nem mi diktáljuk a játékszabályokat, hanem 
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jön, aminek jönnie kell. Ezen keresztül vezethet az út az ajándék-
csendbe, ahol a békét, bár megküzdöttünk érte, nem mi hozzuk 
létre, ahol az imádságot, bár mindent megtettünk érte, mégsem 
mi végezzük.

Jó az imádság másfél órájában szerzett tapasztalatainkat nem 
szétbeszélni, nem mindent szavakba ölteni, hanem ennek az ere-
jét inkább magunkban magunkkal vinni. Ha ilyenkor megoszt-
juk is élményeinket, jó, ha nem végeláthatatlan beszámolókkal 
engedjük ki annak az energiáját, amit átéltünk; nem okos és jól 
megformált szavakba öltve vesszük el a velünk történtek élét. 
A legjobb ilyenkor talán néhány ítéletmentes szóval arra reflek-
tálni, hol jártam én a közösen gyakorolt meditáció végtelenül 
egyszerű cövekjeihez képest – légzés és a tenyér észlelése, Jézus 
nevének belső megpendülése. És talán az is jó, ha a meditációs 
hallgatásunk minőségét nem a siker és sikertelenség mércéivel 
mérjük, hanem arra bízzuk, aki megküzdött hallgatásunk idején, 
akár észrevétlenül is dolgozik bennünk.

Fehérváry Jákó
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Az apátság védőszentjének ünnepéhez közeledve november 
5–11. között tartottuk a Szent Márton-hetet, amelynek tema-
tikája idén az árvaság volt. Mottóként az Istenhez forduló 
zsoltár-verset választottuk: „Rád hagyatkozik az elhagyott, az 
árvának Te vagy oltalma.” (Zsolt 9,35) A jótékonysági gyűjtés-
sel az erdélyi Havadtői Gyermekotthont támogattuk. Már két 
héttel korábban diákjaink egy csoportja Juhász-Laczik Albin 
és Ontko Henrik atya vezetésével testvériskolánk, a Segítő 
Mária Római Katolikus Gimnázium meghívására Csíkszere-
dán járt. A személyes élmények alapján tudták idehaza be-
mutatni az ott élő árva gyerekek helyzetét. A tematikus hé-
ten diákjaink másik csoportja látogatást tett a kőszegi SOS 
Gyermekfaluba, egy következő csoport pedig Sopronba, 
Hegykőre és Harkára látogatott (a szociális és gyermekvé-
delmi ellátórendszer három intézményébe). Havadtőről és a 
kőszegi SOS Gyermekfaluból vendégeket is fogadtunk. Az ő 
jelenlétükben került sor kerekasztal-beszélgetésre a Díszte-
remben Árvák Magyarországon és Erdélyben – árvaság és szoci-
ális gondoskodás címmel, amelynek résztvevői Halmágyi Il-
dikó református lelkésznő, a havadtői árvaház vezetője, dr. 
Szopka Zsolt, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kirendeltség igazgatója, vala-
mint Tóth Zsuzsanna, az SOS Gyermekfaluban Kőszegen 
a nevelőszülői hálózat vezetője voltak. Diákjaink árva gyer-
meket befogadó családokkal is találkoztak, közöttük Tihanyi 
Gáborral és Judittal. Az elfogadásról szóló beszélgetéseknek 
ezt a címet adtuk: Szívből született gyermekek – Ha világra jöt-
tünk, hol vagyunk otthon. Takács Karolina (Szociális és Gyer-
mekvédelmi Főigazgatóság) Ki vagyok én? címmel tartott 



a témáról előadást. Sorsokról és reményekről volt szó – az 
életre készülve – a jelenlévő vendégekkel. Esténként filmek 
segítették felkészülésünket (Twist Olivér, 1993 nyara), míg az 
utolsó nap délutánján bolhapiac és tombola segítette az ado-
mánygyűjtést, amelyen több mint 1 300 000 Ft gyűlt össze. 
Szent Márton ünnepén (11-én) délelőtt diákjaink találkoztak 
Varga László kaposvári püspökkel a Díszteremben, ahol a fi-
atalságáról, a papságra való meghívásáról, mai működéséről, 
életének VARGA-betűiről mesélt (segédmunka, politikai in-
cidensek, budapesti kitiltás után, 1982-ben mégiscsak eljutott 
a pappá szentelésig), majd a rövid bevezetés után kérdésekre 
válaszolt. Az első az ellenségszeretetre vonatkozott. A püspök 
atya hangsúlyozta: nem kell valamit éreznünk is ahhoz, hogy 
megszabaduljunk a gyűlölettől vagy a haragtól. Elég akar-
nunk és kimondanunk, s a másik „adósságát” nagylelkűen 
elengednünk. Püspöki „jelmondata” valójában nem mondat, 
csupán egyetlen szó: irgalom. Szent Márton ünnepi miséjén a 
homíliában különösen aktuális volt visszatekintenie arra, mire 
tanították a szegények. Isten jót tesz velünk általuk, ha megnyit-
juk előttük a szívünket és az ajtónkat. Az evangélium tanításához 
hűségesen, válaszolva az idők jeleire, fel kell ismernünk, hogy egyet-
len dolog van az életünkben, amely nem tűri a határokat: a szeretet.  
Ugyanakkor alázattal be kell ismernünk, hogy van egy dolog az éle-
tünkben, amely határok nélkül nem működik, és ez a szeretet. Az 
igazi feladatunk a szegényekkel kapcsolatban nem a sajnálatból fa-
kadó jótékonykodás, hanem az, hogy helyet adjunk nekik az életünk-
ben. Hogy belássuk: mi magunk is szegények, rászorulók, sérültek 
vagyunk, az ő szeretetükre szorulók. A szegények szeretetére, akik-
nek bizalmán keresztül Isten ajándékai érkeznek hozzánk. A szegény 
mindig többet: több szeretetet, figyelmet, odaadást kíván. Az ő és 
a magunk érdekében azonban egyaránt fontos a határok kijelölése. 
Az ünnepi ebéden munkatársaink, tanár kollégáink voltak a 
vendégeink, a vacsorán pedig a Márton nevű diákjaink. Az 
ünnepet a Dés András Trió koncertje zárta a Díszteremben. 
A Pannonhalmi Főapátság 2000 óta hívja az MKB Bank, a 
Herendi Porcelánmanufaktúra és a Bábolna Nemzeti Mé-
nesbirtok belső munkatársait, barátait és partnereit a Szent 
Márton-napra, amelynek keretében az arra érdemesnek át-
adják a Szent Márton-díjat. Az elismerést olyan személyiség-
nek adományozzák, aki az előző években a legtöbbet tette a 
valamikori Pannónia területén lévő kulturális és turisztikai, 
valamint térségfejlesztő programok megvalósításáért. Idén 
az alapítók egyhangú döntéssel Rolla János Kossuth-díjas 
magyar hegedűművésznek, a Liszt Ferenc Kamarazenekar 
koncertmesterének ítélték a Szent Márton-díjat. A díjazott 
laudációjában Hortobágyi Cirill főapát úr kiemelte: Rolla Já-
nos személyében nemcsak egy világhírű művésszel, hanem 
igaz baráttal is gazdagodott a főapátság. Ünnepi beszédében 
főapát úr arra emlékeztette a jelenlévőket, hogy 1996-ban 
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ezen a helyen a következőket mondta II. János Pál pápa: Le-
gyen a ti apátságotok mindig nyitott otthon a testvérek gondjai előtt; 
kötelezzétek el magatokat a dialógusra, a másik fél meghallgatására 
és a közeledésre! A főapátság kulturális-spirituális küldetésé-
nek középpontjában évek óta a dialógus áll – hangsúlyozta 
Cirill főapát úr. Arról is szólt, hogy Szent Márton szülőhe-
lyén fontosnak tartja hitelesen megélni az osztozás örömét, 
és erre meghívni másokat is. Aki valaha is részt vett valamilyen 
rászorulókat támogató akcióban, az az osztozás örömét tapasztal-
hatta meg; és azt is, hogy a másik embernek leginkább a személyes 
szeretetre van szüksége az emberhez méltó ellátáson túl. A köpenyét 
a koldussal megosztó Szent Márton spontán, a konkrét ember hely-
zetében a legfontosabbat nyújtó jótette hiteles emberi, keresztény, 
bibliai lelkületből fakadt. És amikor álmában Krisztust látta, vállán 
a fél köpenyével, Márton öröme, békéje teljessé vált. Azt kívánom 
mindannyiunknak, hogy ne adjuk alább: legyenek Szent Mártoné-
hoz hasonló élményeink! Az osztozás örömének konkrét pillanatai, 
amikor is a minket adományaival elhalmozó Istenhez kerülünk kö-
zelebb. Legyen a mi közös Szent Márton Napunk egyszerre a kultu-
rális tapasztalat, a párbeszéd, a meghallgatás, az osztozás és az is-
tentapasztalat élménye! Az este ünnepi koncertjén felcsendült J. 
S. Bach Magnificatja az Anima Musicae Kamarazenekar és az 
Ars Longa Énekegyüttes előadásában (művészeti vezető: G. 
Horváth László és Dinyés Soma, hangversenymester: Rolla 
János). Az ünnepség hagyományos újbor-áldással és állófo-
gadásos vacsorával ért véget.

A filmklub keretében került bemutatásra a Díszteremben 14-én 
az Egy nap című, Cannes-ban a Kritikusok Hete kategóriában 
indult, és a filmkritikusok FIPERSCI-díját elnyert film. Vetítés 
után vendégünk volt Szilágyi Zsófia filmrendező. Jelen volt 
az egyik gyermek-szereplő, Barcza István tanár úr Ambrus 
fia is.

A Gimnázium Galériájában 16-án Verba Andrea művészettörté-
nész nyitotta meg Orosz István grafikusművész (a Nemzet 
Művésze) Dürer az erdőben című kiállítását. 

Kiállítás-záró beszélgetésre, finisszázsra került sor 19-én a Ki-
békülés kurátorával és művészeivel, Mélyi Józseffel, illetve 
Szikra Renátával, Siposs Zoltánnal, Erhard Miklóssal, Ester-
házy Marcellel, Imre Mariannal és Nemes Csabával. Először a 
kiállítótérben a bencés szerzetesek voltak a beszélgetőtársak, 
ők reflektáltak a művekre, majd a Gimnázium Dísztermében: 
Bagyura Dávid, Babják András, Bodnár László, Gyenese Do-
monkos, Szabó Simon, Báró Márton, Borka Vince diákok és 
Dejcsics Konrád atya. Mélyi József így összegezte az eszme-
cserét: Vajon milyen értelemben lehet nyitott a mindennapjaiban 
egy csaknem másfél évezredes regula elveire épülő közeg a kortárs 
képzőművészet megközelítésmódjaira? Vagy a másik irányból: va-
jon mennyire képes kitárulkozni a gyakran önnön korlátlannak lát-
szó nyitottságával küzdő művészeti világ, ha egy zártabb közösség 
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múltjával és jelenével kerül szembe? A Kibékülés című tárlat – már 
maga a szó is egyszerre köthető a nyitáshoz és a feltáráshoz – nem 
feltétlenül a kérdésekre közösen adható válaszokat keresi, hanem a 
nyitásra alkalmas felületeket. Nem a kibékülés receptjét adja meg, 
csupán a hozzá vezető utak létezésének lehetőségét mutatja fel.

A Pannonhalmi Területi Apátsághoz tartozó plébániák hívei 
idén Ravazdon rendezték meg a hagyományos Szent Erzsé-
bet-ünnepet 19-én, ahol közös szentmise és agapé alkalmával 
a Karitász céljaira gyűjtést is tartottak.

A Díszteremben tartott előadást Horváth Gyula (1998-ban vég-
zett diákunk) A Masat-1-től az űridőjárásig címmel. Előadá-
sában mesélt a Masat-1 fejlesztéséről és üzemeltetéséről, s 
bemutatta az általa vezetett űripari céget olyan projekteken 
keresztül, mint a REDCUBE, amelynek elsődleges célja az űr-
időjárás monitorozása. 2012. február 13-án startolt Francia-
Guyuns-ról Magyarország első műholdja, a Masat-1. A kis 
maszat minden várakozást felülmúlóan hibátlanul működött, 
és jelentős nemzetközi visszhangot keltve kimagasló teljesít-
ményt ért el. Az előadó a Budapesti Műszaki Egyetem oktató-
jaként a műholdat kifejlesztő csapat projektmenedzsere volt.

Cirill főapát úr és bencés közösségünk idén is meghívta vállal-
kozó kedvű 12. évfolyamos diákjainkat, hogy a monostorban 
a szerzetesközösséggel együtt töltsenek egy hétvégét. Részt 
vettek a közös imádságokon, étkezéseken, beszélgetéseken – 
sokféle módon találkozva az atyákkal és testvérekkel.

Advent első vasárnapja előtti szombaton, december 1-jén a mo-
nostor kapuja előtti feszületnél gyújtottuk meg az első adven-
ti gyertyát, Hortobágyi Cirill főapát úr elmélkedése után a 
bazilikában vettünk részt közösen a Vesperáson, majd a Dísz-
teremben adventi hangverseny következett. A diákok számá-
ra ennek a készületi időnek az egyik legfontosabb eleme az 
adventi vasárnap estéken tartott gyertyagyújtás, amely szinte 
minden pannonhalmi diák meghatározó élményévé válik. A 
gyertyagyújtáskor énekelt zsoltárok Isten dicséretére indíta-
nak, az izaiási prófécia a várakozás lelkületébe kapcsol be, az 
elmélkedés pedig a várakozás aktuális vonatkozásaira hívja 
fel a figyelmet.

A szerzetesközösség vacsoráján, 14-én találkoztunk II. Ignác 
Efrém szír ortodox pátriárkával, s ismertük meg problémá-
ikat. Ugyanezen az estén evangélikus testvéreink tartottak 
adventi áhítatot a Bazilikában. A Gimnázium Dísztermében 
pedig a Sárarany zenekar adott koncertet „Egy a madár a hang-
jával” címmel. A műsor a 19. század világát idézte meg zené-
vel, énekelt versekkel. Folklorizálódott versek hangzottak el a 
Szigetközből, Mezőségről és Moldvából.

Kézműves mesterek segítségével ajándékkészítéssel és az új 
Díszteremben a karácsonyváró közös énekléssel készültek 
diákjaink karácsony ünnepére.
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Advent negyedik vasárnapján a konventmisén a Siket és Na-
gyothalló testvéreink kisebb csoportja vett részt – jelnyelvi 
tolmács segítségével, amelyet agapé és beszélgetés követett.

A karácsony másnapján (26-án) a Bazilikában Kály-Kullai Rita 
orgonaművész adott hangversenyt (a nagy érdeklődésre való 
tekintettel két időpontban is).

Szent János napján (27-én) a Bazilikában ige-liturgia keretében 
áldotta meg Főapát úr a környékbeli borgazdák borait, akik Is-
ten áldását kérték munkájuk gyümölcsére.

Az esztendő utolsó estéjén Vesperás keretében adtunk hálát az 
elmúlt időszak ajándékaiért. Ezen már részt vettek azok, akik 
jelentkeztek a „csendes szilveszterre”. Ők az előző évekhez 
hasonlóan olyan 18–35 éves fiatalok voltak, akik Jézus meg-
testesülésének ünnepét követően szívesen időztek néhány 
napot Isten közelségében; akik az év utolsó napjait csendben 
és imádságban akarták eltölteni, de az asztalközösséget és a 
fiatalos társaságot is értékelik.

A bencés szerzetesközösség év eleji lelkigyakorlatát Michael 
Casey OCSO ausztrál (trappista) atya tartotta január 2–6. kö-
zött, amelyen a következő témák szerepeltek: a közösség mint 
egyház, az Ige hallgatói, személyes imádság, fogékonyság az 
emberekre, sem szolgák, sem gyermekek, munka, önmérsék-
let, testvériség. Az elmélkedések vízkereszt ünnepével (víz- 
és házszenteléssel) fejeződtek be.

A Díszteremben 10-én Fejérvári Zoltán adott zongorahangver-
senyt, a műsoron Schumann, Janáček és Bartók természeti 
zenéi szerepeltek. Fejérvári Zoltán, a Zeneakadémia Kama-
razene Tanszékének oktatója, több kamarazenei fesztiválon 
vett részt, többek közt a pannonhalmi Arcus Temporumon. 
2014-ben megkapta a Junior Prima Díjat, több nemzetközi 
zongoraversenyen is sikeresen szerepelt. 2017-ben megnyerte 
a Montréali Nemzetközi Zongoraversenyt.

A Krisztus-hívők egységéért imádkoztunk 17-től egy hétig. A 
bevezető este diákjainkkal együtt a Bazilikában ökumenikus 
Vesperás keretében Zalatnay István, az Erdélyi Református 
Gyülekezet vezető lelkésze tartott igehirdetést.

A szerdai filmklub alkalmával a Díszteremben Csuja Lász-
ló Foszfor című rövidfilmjét és Virágvölgy cínű nagyjáték-
filmjét tekintettük meg. A vetítésekhez kapcsolódóan 18-án 
Gelencsér Gábor filmesztéta beszélgetett a filmrendezővel és 
a film operatőrével, Vass Gergellyel, öregdiákunkkal. A bol-
dogságkeresés lehetetlen. Mindenkivel van ilyen, hogy ha elképzeled 
a jövődet, ahogy boldogan élsz, akkor mindenképpen hozzáképzelsz 
egy helyet is. Tulajdonképpen ez a Virágvölgy, ennek a keresése, és 
ennek a vállalkozásnak a lehetetlensége. Ez érdekelt igazán. Soha 
nem fogunk oda eljutni, vagy ha igen, akkor az egy roggyant istálló 
lesz – írta Csuja László filmjéről.

Urunk bemutatásának ünnepén, a szerzetesek napján, február 
2-án a közösen ünnepelt gyertyaszentelés után a homíliában 
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Cirill főapát úr a következőkre hívta fel a figyelmet: Ez a gyer-
mek a világosság és az üdvösség, akire a világ régóta vár! Mária és 
József ottani ámulata, csodálkozása olyan felismerés, ami az életet 
megújítja! Elindítja egy új cél felé! Egy ilyen ámulatban az em-
ber végtelenre irányuló vágya elindul a beteljesedés felé! Ebben az 
ámulatban nyílik fel a szemünk és ismerjük fel Isten tetteit az éle-
tünkben. Egy ilyen ámulatban alakul ki egyfajta érzék Isten nagy 
csodáira társainkban és a világban. Mária és József ámulata később 
is megmarad! A felnyílt szemük mindvégig lát, amikor Isten böl-
csessége megnyilvánul a gyermeken. Szerzeteséletünk lényege ez az 
ámulat, ez a meghívottság, ez a felnyílt szemünk! Őrizzük hát éle-
tünk minden napján!

Ugyancsak aznap este a Díszteremben Alpár Balázs tartott elő-
adást Mindenre KÉPes HANGhatások – avagy mit csinál egy film-
zeneszerző? címmel. Szó volt többek közt arról, merre halad 
ma a filmzene, mit kommunikálnak komoly- és könnyűzenei 
stílusok. Az előadó néhány szombati énekórának is vendége 
volt.

Február elején került sor a 10. osztályosok egyhetes művészeti 
kurzusára: a fotókurzust Philippe Brame, a színjátszó-kur-
zust Sophie-Marie Bouts, a film-kurzust pedig Hartyándi 
Mátyás és Halla Gábor vezette. A kurzus zárásaként a hé-
ten készült fotók megtekintése után az A osztályból a szín-
játszók Shakespeare néhány drámájának részletét, a B osztá-
lyosok pedig A vihar című drámájának részleteit adták elő. A 
legszebb fotókból kiállítás is nyílt az új Galériában, az elké-
szült kisfilmeket pedig a két osztály filmesei együtt mutatták 
be a Díszteremben.

Harminc évvel ezelőtt, 1989. február 11-én szentelte Várszegi 
Asztrik bencés szerzetest négy paptestvérével együtt püs-
pökké Paskai László bíboros Esztergomban. A pannonhalmi 
bencés szerzetesközösség február 15-én ünnepi szentmise 
keretében adott hálát Asztrik atya püspökké szenteléséért, 
ahol Matusz Hugó perjel mondott szentbeszédet. A jubile-
umát ünneplő így foglalta össze eddigi szolgálatát: A létből 
fakadó derű abból is fakad, hogy tudom, jó ügyet szolgáltam, Isten 
ügyét. Nem rang szerint, mert püspök, mert főapát vagyok vagy 
voltam, hanem elkötelezett felelősséggel szerzetesként, papként. Is-
ten országa bennünk és köztünk van, az Egyház nem önmagáért 
létezik, hanem a másikért, a meghívottakért és a meghívandókért. 
A szerzetespapi hivatásomat is ez határozta meg. És honnan fakad 
a derűm? Az egyértelmű elkötelezettségemből, a tudatosan vállalt 
reményemből, és abból, hogy még azokat is, akiket mindenki leír, 
azokat is szeretném segíteni, felemelni. Azt gondolom, hogy eddigi 
életemben, helyzetemben ez kötelességem volt. Egy olyan magyar 
társadalomban pedig, ahol hiányzik a másik tisztelete, keresztény 
kötelességem is volt.

A Gimnázium Díszteremében 15-én este Vassányi Miklós filo-
zófus, vallástörténész tartott előadást Kepler és az egyházak, 
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avagy egy felekezetek feletti a felekezetek között címmel. Kepler – 
aki matematikus mivolta mellett majdnem teljesen képzett teológus 
is volt – lutheránusnak született, és élete végéig tartotta magát az 
Ágostai Hitvalláshoz. A krisztusi test mindenütt-jelenvalóságának 
lutheri dogmáját azonban nem tudta elfogadni, ezért az evangélikus 
egyházból kizárták. A kálvinizmussal csupán az Úrvacsora-tan kap-
csán szimpatizált, míg a jezsuita rend szerette volna elérni Kepler 
áttérését a katolicizmusra. Ez a helyzet a reformáció és ellenreformá-
ció talán legküzdelmesebb időszakában, a 17. század első évtizede-
iben végül a legrosszabb kimenetelhez vezetett: Kepler nem lehetett 
a lutheránus egyház tagja, és a jezsuiták sem tudták katolikus hitre 
téríteni – így a kora újkor egyik nagy felekezetek feletti és az egyhá-
zak újraegyesítését szorgalmazó gondolkodója végül felekezet nélkül 
halt meg.

Idén tizenharmadik alkalommal találkozhattunk 16-án a Jóté-
konysági Bencés Bálon Budapesten a Groupama Aréna ren-
dezvénytermében. Bálunk rendi fővédnöke Cirill főapát úr, 
világi fővédnöke Ruprecht László kreatív séf, a Stílusos Vidéki 
Éttermiség (SVÉT) elnöke, háziasszonya pedig Borbás Marcsi, 
számos nagysikerű főzőműsor vezetője. A bál idei jótékony-
sági célja a pannonhalmi gimnáziumi konyha támogatása.

A kommunizmus áldozatainak témáját idén 20-án a történelem fa-
kultációra járó diákjaink kutatásai segítségével jártuk körül. 
Az ő fényképekkel illusztrált beszámolóit hallgattuk meg ki-
sebb csoportokban, majd Asztrik emeritus főapát úr és Dé-
nesi Tamás rövid előadása foglalta össze a tapasztalatokat.

A „pártok” felvonulásával kezdődött el diákjaink körében az idei 
farsang, aminek keretében szombaton „királyválasztásra” ke-
rült sor. Farsangvasárnap, március 3-án este a Díszteremben 
az Irish Coffee adott koncertet. Zenéjükhöz ír, skót, angol 
dallamok szolgálnak alapul; évenként egyszer állnak össze 
feleleveníteni a tengerészek és mások nevezetes történeteit.

Hamvazószerdán, 6-án a Bazilikában diákjainkkal és munkatár-
sainkkal együtt kezdte el bencés közösségünk a húsvéti elő-
készületi időt a hamvazással. Cirill főapát úr Joel próféta sza-
vaiból kiindulva adta nagyböjti buzdítását: Megtérésünk nem 
rekedhet meg külső formáknál. A szív a lényünk mélye, idáig kell 
lehatolnia megtérésünknek. A szív az, ahol döntéseink születnek, 
ahonnan szeretet vagy gyűlölet támad, ahol megnyílunk vagy bezá-
rulunk egymás felé. A szív az a hely, ahol Isten igéje jó talajra vagy 
kövekre talál bennem. A böjtidőnek a szívbe, lényünk mélyébe kell 
lehatolnia. Csak akkor van ma értelme homlokunkat hamuval meg-
jelölni, ha tudatosul bennünk, hogy egyedül Isten életünk ura, mi 
pedig hamu vagyunk. Megvonni magunktól ételt, italt csak akkor 
van értelme, ha akaratunkat a jóban erősítjük, hogy Isten akaratát 
megtegyük. Az imádságra több időt hagyni csak akkor van értelme, 
ha nyitottabbá válunk Isten hívására.

Hirka Antal
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