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„
redetileg annyi mint a test
súlyegyenének megbillenése, félrebiczczenés, irányvesztés”, olvasható a Czuczor–Fogarasi szótárban, amelyet 1862-ben adtak
ki. Ma már azt is tudjuk, hogy szláv eredetű szó (chyba), tehát
tévesen állította a szerzőpáros, hogy „egyezik a sínai hoe, (error)
szóval; megvan a héber ib עיב, aram ejib, arab aib, ugyanazon
értelmü szókban”; ők ebben tévedtek, ha nem is hibáztak. A
nyelv – a mi nyelvünk, de annyi más is – elképesztően gazdag
a hiba, vétek, tévedés, bűn, gáncs, fogyatkozás, tökéletlenség,
melléfogás, mulasztás szavak kínálatában, ezer árnyalat, helyzet
és hagyomány határozza meg használatukat. És ma hajlunk rá,
hogy összekeverjük, összemossuk, tudatosan elkerüljük, netán
kisebbítsük vagy felnagyítsuk ezeket a jelentéseket. „Ma is bűnöztem”, mondja egy fogyókúrázó egy kocka csoki megevése
után. Egy gyermek megrontását, életre szóló sebeket ejtő lelki
megnyomorítását a felnőtt által elkövetett hibának nevezi valaki.
„A szülő hibázott a gyermekkel szemben”, amikor azt mondta
neki, hogy neked nincs tehetséged az íráshoz, inkább menj közgazdásznak. Sőt, olyan jó szülő, hogy ezt a hibát el is ismeri. Hiba
volt ez? Vagy inkább tévedés vagy egyenesen bűn úgy kezdeni
egy mondatot egy gyermek felé, hogy neked nincs tehetséged
valamihez? Hiba volt férjhez menni ehhez az emberhez – mondja egy nő. És odabent úgy érzi: bűnt követett el önmagával szemben, megölt magában valamit, amikor ahhoz az emberhez ment
hozzá, aki nem hagyta őt festeni, álmait álmodni, azzá válni, aki
szeretett volna lenni.
Mintha e szép nyelvi gyöngysort már nem tudnánk felfűzni
az elkövetett tettek jelentősége, súlyossága, az okozott kár szempontjából. Hogy az igazán jelentős dolgok összezsugorodnak a
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megnevezésben, mert ki akarna felelősséget vállalni azért, hogy
életre szóló sebeket ejtett, miközben az alig jelentős tetteinkért,
hogy valakinek a lábára léptünk a buszon vagy rosszkor hívtunk
fel, hamut szórunk a fejünkre és ruháinkat szaggatjuk.
Amikor testi hibáról beszélünk – és úgy tűnik, a hiba szavunk
ebből a testi fogalomkörből indul el fájdalmas útjára –, akkor
nem csak az a kérdés, hol és miben van a hiba, és mihez képest
nevezzük annak, de hogy ki, netán Ki követte el azt. Hiszen minden hiba mögött lenni kell valaminek, valakinek – természetnek,
géneknek, embernek, teremtésnek –, aki vagy ami létrehozta
azt. Vagyok, mint minden ember, elkövető és hibát vétő. De vagyok-e, amikor hibás gyermeket szülök, vagyok-e elkövető. Ki az
elkövető? Kit kéne felelősségre vonni? Hová kellene irányítani a
haragot? A haragom? Miért oda és akkor születtem, ahova?
Kamaszkoromban egy magyarországi rokonunk mesélt
Svájcról. Ő volt az első ember, aki elutazott egy olyan országba,
amiről úgy beszélt, mint egy álomról. Akkor már nagyon gyűlöltem a diktatúrát és a nyomort, amiben éltünk – nemcsak a
mi családunk, de mindenki, nagyjából egy egész ország (Románia). Egyre gyűlt bennem a harag, hogy akkor és oda születtem.
Nem a családomra haragudtam, őket vétlennek láttam ebben,
és ugyanolyan, ha nem nagyobb áldozatnak, elvégre szülőként
és felnőttként nekik kellett gondoskodni az én mindennapi
táplálásomról. Ki hibázott abban, hogy oda, akkor születtem?
Hiba volt ez egyáltalán? Vagy bűn? Kell gyermeket szülni egy
ilyen világra? Ez meggondolatlanság? Tudatosan elkövetett
(tehát bűn) vagy tudatlanul (akkor hiba)? Sért ez egyáltalán valakit? Tessék mondani, mit kezdjek ezzel a születési hibával?
Rosszkor, rossz helyre.
A hibától a bűnig, a vétektől a fogyatkozásig: minden vis�szavonhatatlan. Megtörtént, elkövették (ki?, az ég szerelmére!),
a rossz helyre címzett levelet elküldték, a gyermek megszületett agyvérzéssel, az újságban a cikk megjelent egy égbekiáltó
hejesirási hibával. Én pedig oda születtem, ahova. Sőt, az egyik
könyvem első kiadásában rettentő színháztörténeti hibát vétettem, a második kiadásban javítottam ugyan, de ami megtörtént,
visszavonhatatlan, ott éktelenkedik. Ég-telenkedik, az eget karmolja ocsmány tudatlanságával. A dolgok nem fordulnak vissza.
Felsértették a világ jóérzését, valakit megsértettek, a tökéletesség
ábrándját, amit senki teremtett lény nem képes végleg kiölni magából. Én biztosan nem. Itt állunk, bicebócán, ezzel az elkövetett
hibával, van bőven tehát életfeladat. Nem elkövetni újakat, elfogadni a meglévőket, tudomásul venni: ott vannak, az égre kiáltanak és az emberre.
A hiba visszavonhatatlan, vagyis kijavíthatatlan. Talán egyedül szemlélni lehet. Szemlélni, nézni, látni, vele lenni, megszokni, hogy ott van. Ott van, örökre ott lesz. Megszokni, sőt, mármár megszeretni, vagyis elképzelni, hogy másként nem lehetne.
Csakis így, hibásan. Hogy én miért éppen színháztörténeti hibát

felsért

5

vétettem? Mint színházi kötődésű, sőt, színházat egyetemi szinten tanító ember, igen foglalkoztatott kicsinynek vélt, ám idővel
óriásira nőtt hibám, miközben abban a könyvben olyan tudományokba ártottam magam, ahol végképp járatlan voltam, tehát
sokkal nagyobbat hibázhattam volna. Úgy tűnt aztán, éppen e
téren, színházban váltam oly magabiztossá és ezzel felületessé
és pökhendivé, hogy durr. Éppen Jászai Mari bütykére léptem.
Milyen könnyű meglátni a másokét. A hibákat, amelyeket
mások követnek el. Itt ordítanak a következmények. Hú, de fájnak. Viszont mennyire vak vagyok a sajátomra. A fenti könyvbéli hibát nyilvánvalóan nem én találtam; egy színháztörténész
ismerősöm írta kedvesen: tetszett a könyvem, ám XY nem játszhatta akkor és ott az Élektrát, mert tizenkét éves volt. Micsoda lelepleződés és bukás és szégyen. Ha ezt nem tudom, akkor persze
semmit sem tudok, átverem az olvasót, minden csak porhintés.
Vétem a számomra láthatatlan hibát, és teljesen érzéketlen
vagyok a következményekre. Vak, tehát hibás. Nem látó. Magamra rá nem látó. Hogyan válhatnék látóvá? Hogy ne csak úgy
általában érezzem magam bűnösnek, hibát hibára halmozónak,
mint teremtett lény, az absztrakciók és a teóriák szintjén tudjam
magamról, hanem abban a tényleges, életszagú mindennapokban, amiben sokat (gondolatban, szóval, cselekedettel és mulasztással), minden áldott nap – felsértem valaki arcát, a teremtés
arcát. Hiszen bizonyára mindennap hibázok. Nem a tökéletesség ábrándjával lenne jó meglátni azt a magunkat, aki hibázik
(ó, immár mindent tudok és látok magamról, hibáimat is, tehát
tökéletes vagyok), hanem a valóságunk iránti szeretettel. Ezt a
valóságot szeretni, ami vagyunk: a hibás magunkat. Nemcsak
elmondani vigasztaló ezt a gyónást, de komolyan gondolni, átérezni, megfontolni, valódi jelenléttel és akarással. És végül talán
valami elhatározásra jutni. Mi volna, ha új szerződést kötnék magammal? Kevesebbet tenni, kevesebbet beszélni, jobban átgondolni, megfontoltabbnak lenni, számolni a következményekkel.
Egyszóval kevesebbet mulasztani. Ha mondjuk napi egy levelet
írok, azt bizonyára nem fogom sem rossz helyre küldeni, sem sietős szavakkal fájdalmat okozni a címzettnek. Ha napi egyetlen
fontos feladatot választok, arról nem fogok megfeledkezni. És
lehet, hogy a másokét is könnyebb, sokkal könnyebb lesz szemlélni. Nincs más út, mint végül valahogy együtt lenni velük, a hibákkal, a visszavonhatatlanokkal. És végül megbocsátani a létüket. A tökéletesség iránti ábrándunk megsértését megbocsátani.

Kurt Koch

Legyünk a megtérés és a kiengesztelődés
ökumenikus követeivé!

N

„
incs igazi ökumenizmus a
szív megtérése nélkül. Ugyanis az elme megújulásából, az önmegtagadásból és az őszinte szeretetből ered és érlelődik az egység vágya.” (Unitatis redintegratio, 7.) A II. vatikáni zsinat Unitatis
redintegratio kezdetű, az ökumenizmusról szóló dekrétumának
ez a középponti kijelentése – az egység gyakorlati megvalósítását tárgyaló második rész elején – a megtérést a valódi ökumené életelixírjének, s az ökumenikus mozgalmat a megtérés mozgalmának tekinti. Hiszen aki megtérésről, azaz megfordulásról
beszél, abból indul ki, hogy letért az útról, sőt, talán rossz útra
tévedt, ezért hát meg kell fordulnia, és vissza kell találnia a helyes útra. Aki pedig megtérésről beszél, annak tekintete jól látható célra irányul, amely felé, ha megfordult, el kell indulnia. Ez a
cél nem más, mint a kiengesztelődés.
A kiengesztelődés Isten ajándéka
Az ökumené útja a megtérés és a kiengesztelődés, mégpedig
azért, mert e kettő általánosságban is a keresztény élet útja.
Együtt alkotják a feltámadt Úr első húsvéti ajándékát, és egyúttal azt a megbízatást, amelyet a keletkező egyháznak ad, miként
arról János evangélista tudósít: a hét első napján este a feltámadt
Krisztus eljött tanítványaihoz, akik félelmükben zárt ajtók mögött gyűltek össze, megállt középen, békét hirdetve köszöntötte
őket, rájuk lehelt és így szólt hozzájuk: „Vegyétek a Szentlelket!
Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, és
Elhangzott Pannonhalmán, az ökumenikus vesperáson, 2021. június 8-án.
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akiknek megtartjátok, azok bűnben maradnak” (Jn 20,22–23). A
kiengesztelődésnek ezt a felszabadító üzenetét Pál apostol nyomatékosan bontja majd ki a korintusi gyülekezethez írt második
levelében. Ebből szeretnék most főként három olyan szempontot
kiemelni, amely gazdagíthatja ökumenikus küldetésünkről való
közös gondolkodásunkat.
Kezdjük a legelemibb és a legmélyebb kijelentéssel: „Isten
volt az, aki Krisztusban kiengesztelte önmagával a világot, nem
tartván számon az emberek vétkeit.” (2Kor 5,19) A reformátorok, közülük is főként Luther, újra emlékezetünkbe idézték ezt
a mélységes páli bölcsességet, hangsúlyozva, hogy nem nekünk,
embereknek kell odamennünk Istenhez, hogy jóvátételképpen
ajándékot vigyünk neki és így megbékítsük. Isten ugyanis nem
várja meg, hogy eljöjjünk és kiengesztelődjünk vele. Minden emberi – túlontúl emberi – tapasztalat azt mutatja, hogy jó sokáig
kellene várakoznia. Nem, hanem Isten az, aki elénk siet, aki eljön
az emberhez, hogy kiengesztelje, mint a tékozló fiúról szóló példabeszédben az apa, aki nem vár fiától semmilyen előzetes teljesítményt vagy elégtételt, hanem sietős léptekkel elébe megy, és
felkínálja neki a megbékélést. A kiengesztelődés Isten ok és előzmény nélküli kezdeményezése, minden embernek és az egész világmindenségnek adott ajándéka.
Ebben az üzenetben ragadható meg a keresztény hit hallatlan újdonsága, mondhatni az a fordulat, amelyet a kereszténység
hozott a vallások történetében, és amelyet a reformáció a 16. században ismét éles fénybe állított. Az ökumené mai helyzetében is
lehetőségünk van rá, hogy meghalljuk és felfogjuk a keresztény
hitnek ezt a hallatlan újdonságát, amikor visszatekintünk a történelemre, a megannyi békétlenségre, sőt háborúságra köztünk,
keresztények között, és amikor meghívást kapunk a kiengesztelődésre. Mindeközben azt sem árt tudatosítanunk a hitben, hogy
mi, keresztények csak akkor engesztelődhetünk ki egymással, ha
előbb engedjük, hogy Isten megajándékozzon bennünket kiengesztelődésével.
A kiengesztelődés ára
Ezzel elérkeztünk a második szemponthoz, amelyre Pál rávilágít: Isten „azt, aki bűntelen volt, értünk bűnné tette, hogy mi Isten
igazsága legyünk őbenne” (2Kor 5,21). Isten Jézus Krisztusban
véghez vitt kiengesztelő tettének nagy ára van: a kiengesztelődés
kemény munka, vagy másként – Dietrich Bonhoefferrel, a keresztény vértanúval szólva – nem olcsó, hanem drága kegyelem.
Isten kiengesztelődése nem kevesebb, mint az a következetes
ellenségszeretet, amely legmélyebb valójában Jézus keresztjén
mutatkozott meg. Emberi logikánk szerint ugyanis Jézus kereszthalálának kegyetlensége végletes bosszút kellett volna hogy
szüljön, így állhatott volna helyre a világrend. Csakhogy Isten a
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kereszten félreérthetetlenül véget vetett a hatalom és a megtorlás
logikájának. Isten csupán egyféle „bosszút” ismer: megalkuvás
nélkül nemet mond a megtorlásra, és mindvégig kitart a kiengesztelődés mellett. Krisztus keresztje Isten szeretetének legradikálisabb megnyilvánulása, úgyszólván Isten nagy engesztelésnapja, maga az egyetemes Jom Kippur.
A reformátorok joggal állították igehirdetésük középpontjába
Jézus keresztjének üzenetét. Ezzel arra szólítanak fel bennünket,
hogy ismerjük fel Jézus Krisztusban Isten kiengesztelődésének
komolyságát – ami csakis akkor lehetséges, ha megfontoljuk,
hogy Istent Jézus, a Bárány engesztelte ki a világgal. Isten ekként
úgy áll előttünk, ahogy soha nem gondoltuk volna: nem azt várnánk tőle, hogy bárány legyen, hanem hogy oroszlán, amely hatalmas erejével kifordítja sarkából a világot és a világ struktúráit,
hogy új világot teremtsen. Nem véletlen, hogy e világ uralkodói
egyre-másra oroszlánnak tüntették fel magukat, hogy mindenkinek ünnepélyesen tudtára adják hatalmukat és uralmukat. A
keresztény hit azonban azt hirdeti, hogy a kiengesztelődést nem
hatalmas és nagy erejű állatok hozzák el világunknak, hanem ellenkezőleg, Jézus bárányként jön el hozzánk, emberekhez – védtelen szeretetének erejével, amely ugyanakkor hatalmának nagyon is kézzelfogható működésmódja.
Ha Jézus Krisztusra, a Bárányra tekintünk, a keresztények
kölcsönös kiengesztelődésének feladatát illetően is tudatára ébredünk annak, hogy a megbékélés lehetősége nem az oroszlán
uralkodói magatartásában, hanem a bárány alázatának tapintatos gesztusában rejlik, s hogy kiengesztelődés csak ott történik,
ahol valakinek van bátorsága – amint Istennek is volt –, hogy
megtegye az első lépést, és épp ezért másokat is meghív ugyanarra az útra.
Legyünk a kiengesztelődés követei!
Ha mi, keresztények, megkaptuk Istentől a kiengesztelődés ajándékát, és engedjük, hogy Isten kiengesztelődjék velünk Jézus
Krisztusban, akkor nekünk is hivatásunk és kötelességünk, hogy
hirdessük Isten kiengesztelő tettét, a kiengesztelődés munkásai
legyünk, s a kiengesztelődés követeiként éljünk és tevékenykedjünk. Ez a harmadik szempont, amely a hit logikája szerint
úgyszólván egyenesen következik Isten kiengesztelő művéből:
„Tehát Krisztus követei vagyunk, azaz mintha maga Isten kérne
általunk. Krisztus nevében könyörgünk: engesztelődjetek ki Istennel!” (2Kor 5,20)
Az emberek egymás közti kiengesztelődésén persze csak akkor munkálkodhatunk keresztényekként hitelesen, ha mi is kiengesztelődünk egymással, és visszatalálunk ahhoz az egységhez,
amely az egyházszakadások következtében megsebződött és
veszendőbe ment. Az ökumené – fáradozásunk a keresztények
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egységének helyreállításáért – lényege szerint a kiengesztelődésért végzett munka, mégpedig „a konfliktustól a közösséghez”
vezető úton. A nyugati kereszténység fájdalmas kettészakadása,
amely a 16. században következett be, szükségessé teszi a kiengesztelődést. A nagy reformátorok, mindenekelőtt Luther Márton, nem szétszakítani akarták az egyházat, hanem megújítani
a keresztény evangélium szellemében. Ezért a reformáció legfőképpen az egyház megújulását jelenti; azt a folyamatot, melynek
során újra felfedezzük Isten kiérdemelhetetlen kegyelméből való
megigazulásunk örömhírét. Ám az ekként kitűzött cél, az egész
egyház megújulása, annak idején nem teljesült. Helyette egyházszakadás következett be, melynek nyomán a 16. és a 17. században ádáz vallásháborúk törtek ki. E háborúkban katolikusok és
protestánsok véres harcot vívtak egymással – első helyen említhetjük a harmincéves háborút, amely vértengerré változtatta a
korabeli Európát.
A reformációnak ezért két oldala van: egyfelől hálásak vagyunk mindazokért az adományokért, amelyeket a reformáció
adott nekünk. Másfelől viszont minden okunk megvan rá, hogy
a szomorú történet láttán, amely sebeket ejtett Krisztus testén, és
amelynek szereplőiként mi, keresztények a hit nevében erőszakot alkalmaztunk egymással szemben, megvalljuk vétkeinket,
bűnbánatot tartsunk, és Isten kiengesztelő művének fényében
egymással is kiengesztelődjünk. Ehhez azonban meg kell tisztítanunk történelmi emlékezetünket, úgy, ahogy erre Ferenc pápa
a reformációról megemlékezve figyelmeztetett: „Nem törölhetjük el, ami megtörtént, de nem hagyhatjuk, hogy a múltbeli bűn
megterhelje és tovább mérgezze kapcsolatainkat. Isten irgalmassága megújítja majd a kötelékeket, amelyek összekötnek bennünket.” (Prédikáció Pál apostol megtérése főünnepének vesperásán, a
falakon kívüli Szent Pál bazilikában, 2016. január 16-án)
Az ökumené útjának irányadó távlatait az irgalmasságnak és
a kiengesztelődésnek kell kirajzolniuk. Ez annál inkább sikerülni
fog, minél elhatározottabban követjük annak az Istennek az útmutatását, akit a mai olvasmány állít elénk – ha tehát a határtalan kiengesztelődés Istenéhez igazodunk, akit mi, keresztények
csakis együtt és kiengesztelődve közösségben hirdethetünk hitelesen a mai világban. A legfontosabb feladat, amelyre nekünk,
keresztényeknek ma feltétlenül vállalkoznunk kell – mégpedig
egymással ökumenikus közösségben –, nem más, mint hogy
ezt az Istent állítsuk ismét a középpontba nagymértékben szekularizált jelenkori társadalmunkban, ahol Istent gyakorta a
tartalékjátékosok kispadjára ültetik. Ha így teszünk, a világ ma
is képes lesz felismerni, hogy a kiengesztelődés a keresztény hit
igazgyöngye, egyszersmind az emberi életet és együttélést szolgáló, nagyszerű ajánlat.
„Kiengesztelődés, Istennek legyen hála!” – ez a hitbeli felismerés és ez a hitvallás vezérelje ökumenikus erőfeszítéseiteket
itt, Pannonhalmán és egész Magyarországon. Hiszen a kiengesz-
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telődés elsősorban nem követelmény – amellyel szemben hamar
erőtlennek bizonyulnánk –, hanem a felszabadító hit következménye, egyúttal pedig hitbeli válaszunk arra a kiengesztelődésre, amelyet Isten ajándékoz nekünk. Kegyelemből, tehát ingyenesen. Ámen.
(Mártonffy Marcell fordítása)

Khrisztosz Jannarasz

A Krisztusért eszelősök

1. A világ kelepcéjében
Az Egyház életében fellelhető egy történeti példa, amely az egyéni morál evangéliumi kifordításához és visszautasításához való
hűség legszélsőségesebb és lehető legmeglepőbb megnyilvánulását kínálja: a „Krisztusért balgatag” szentek példájáról van szó.
E szentek életében és magatartásában az Egyház a Szentlélek
egyfajta sajátos kegyelmének kifejeződését és megnyilatkozását
látta: a prófétai szó talán legkiélezettebb formáinak egyikét.
Ezek a „balgák” általában szerzetesek, akik kilépnek a „világba”, a városokba, a „keresztény” társadalomba, s ott visszás, esztelen dolgokat művelnek, bolondságokat, amelyekben mindig
rejlik valami mélyebb: mindig annak a valóságnak és igazságnak
a megnyilvánulását szolgálják, ami ennek a világnak a felszíne
alatt húzódik meg. Az eszelős kocsmákban, lebujokban, rosszhírű környékeken forgolódik. Afféle városi csavargó ő, törvényen
kívüli figurák, utcanők, csibészek társa. Mintha alkalmazkodna
az ő életvitelükhöz: és mégis ő az, aki megmutatja nekik az üdvösség igazságát, olyan módon, amely befogadható az ő lelki nívójukon, paradox tettek, tréfák és abszurditások segítségével.
Tisztelettel viseltetik a bűnösök iránt; nemegyszer azért tesz
csodát, hogy elejét vegye a még nagyobb bukásnak. Minthogy
sokszor rendelkezik a tisztánlátás adományával, amely kegyelmi
ajándék révén képes olvasni az emberi lélek mélységeiben, nyilvánosan gúnyt űz a rejtegetett vétkekből, de úgy, hogy a bírálatot
csak a vétkes értse. Ő maga igencsak bűnös léleknek tűnik: kihívóan fittyet hány az egyházi böjtre az emberek előtt, míg a valóJelen írás a szerző Az erkölcs szabadsága című könyvének 4. fejezeteként jelent
meg. A fordítás forrása: Γιανναράς, Χρίστος, Η Ελευθερία του Ήθους, Ίκαρος,
2011, 60–70.
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ságban szigorú aszkézisben él. Törzsvendégnek számít az örömtanyákon, minthogy ott törődik a szajhákkal, tanáccsal és pénzzel
látva el őket, hogy a romlottságból kiutat leljenek. Éjjelente pedig
visszatér a szentek közösségébe, imádságának magányába, Isten
arcának szemléléséhez, hogy aztán reggel újfent magára öltse a
bolondság álarcát, „kigúnyolva a hívságos és ördögi világot”. Valójában gúnyt űz a világból, az aszkézis legszélsőségesebb formáját művelve, a végső önmegtagadást, a világ feltételrendszerének
teljes elutasítását, az én tökéletes levetkőzését.
Az eszelősök azért jelennek meg, hogy emlékezetünkbe idézzék az evangéliumi üzenet „bolondságát”: hogy ugyanis az
üdvösség és szentség összebékíthetetlen a társadalmi megbecsüléssel és a tisztesség objektív elismerésével. A keresztények
„elvilágiasodásának” időszakaiban jelennek meg, amikor a keresztény identitás mintha a világ konvencionális kritériumaitól
és elképzeléseitől függne, amely is az élet igazságát és az emberi
erényt a szociális megfelelés és elismertség mértékével méri.
A balga olyan karizmatikus, aki közvetlen tapasztalattal rendelkezik az Isten Országáról, és felvállalta, hogy profetikusan
megjeleníti az ellentétet „e jelen kor” és az örök Ország között: a
kettő mértékének és feltételeinek radikális különbségét. Ami őt
illeti, lemond az erényesség és ájtatosság külsődleges ismérveiről, radikálisan hárítja az emberek elismerését és nagyrabecsülését. Tudván tudja, hogy az egyéni erény válaszfalat von az ember és Isten közé, mivel önelégültséghez vezet, ráadásul a többi
embertől is eltávolít, minthogy azok sem merik előtte felvállalni
hiányosságaikat és erőtlenségüket.
A Krisztusért bolond nem egy monostor biztonságot nyújtó lelki környezetében gyakorolja az aszkézist, hanem a világban, magányosan – test-test elleni küzdelemben a világgal és az
ördöggel, vállára véve az Egyház keresztjét, a megkínzottak és
bűnösök keresztjét. Egy másfajta apokaliptikus „tragédia” ez:
szándékos felöltése a balgaság maszkjának – e groteszk álarcnak – azért, hogy láthatóvá válhasson a személyes arc igazsága, szemben a konvencionális tisztesség ékes mesterkéltségével,
amely mögött eltűnik a személyes sokféleség és szabadság. A
világ mesterséges valóságában, ahol a jó rosszra változik, és a
rossz jóra fordul, ahol „e világ fejedelme” őrködik azon, hogy
fennmaradjon e mesterkéltség, a bolond vállalkozik arra, hogy
beszökjön az erősnek hajlékába, és elorozza tőle vagyonát (vö.
Mt 12,29). Ennek az ugrásnak pedig az egyetlen módja az, hogy
a szent az esztelenség maszkját viselve jusson be a világba, társadalmi felelőtlenséget tanúsítva, így bontva ki az emberek szeme láttára az igazi valóságot; foszlányokra tépve a hagyományos
erkölcs, a mindennapi stílus, a csalóka értékítéletek rongyait. S
ez nem valamiféle ironikus, szókratészi megnyilvánulás, hanem személyes felébredés, az éberség cselekvő erőszakossága.
A Krisztusért balgatagok nem maguk választják aszketikus gyakorlatként a balgaságot, hanem Isten az, aki kiválasztja őket erre.
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„Akaratlanul” művelik azt. Útjuk ide vezetett. Az igazság, és a
kockázatos szabadság megízleléséhez.
2. Mások vétkét felvállalni
Nyugaton ismeretlen fogalom a balgák aszkézise. „Nyugaton hiányoztak a feltételek ahhoz, hogy a szentség ilyen radikális formája megjelenhessen” – írja Ernst Benz, a Krisztusért eszelősök
egy nyugati kutatója.1 A keleti keresztény balgatagokkal párhuzamba állítható, ám elszigetelt esetek csak Szent Ulphiashoz (8.
sz.), Kolumbán Szent Jánoshoz (+1367) és Jó Jánoshoz (+1550)
köthetők. Keletről jó néhány Krisztusért balga neve fennmaradt,
még ha nem is mindnyájukról áll rendelkezésre történeti adat.
Ismerjük Emeszai Szt. Simeont (Justinianus korából, 527 és 567
között), Konstantinápolyi Szt. Andrást (880–946), Krisztusért
Balgatag Szt. Tamást (???), valamint Efezusi Szt. Lukácsot (11.
sz.).2 Az orosz és szerb egyház hagyományában említik Balga Jánost (+1490, a Moszkvai Szinódus 1674-ben kanonizálta), Eszelős
Vaszilijt (+1552) és Moszkvai Szt. Jánost (1589).
Azonban a Historia Lausiaca, Létrás Szent János és más szerzők
aszketikus és egyháztörténeti művének lapjain gyakorta találkozhatunk olyan egyedi tettekkel és esetekkel, amelyek hasonlóak a
balgákéhoz. Egyiptomi Szt. Makárioszról például azt olvassuk,
hogy amikor egy falu melletti kunyhóban élt magányosan, egy
leány szülei azzal vádolták meg, hogy teherbe ejtette gyermeküket. Nyakára kötelet kötve hurcolták körbe a faluban, miközben
azt kiáltozták: „Ehun a remete, aki megerőszakolta a lányunkat!”
Fájdalomdíjat fizetettek vele, és kényszerítették, hogy vállalja
magára a születendő gyermek élelmezésének költségeit. A szent
védekezés nélkül elfogadta a megaláztatást, és visszatért a kunyhójába. Kétszerte annyit dolgozott, mint annak előtte, gyékényszőnyegeket és kosarakat font, így szólva magában: „Makáriosz,
most már feleséged van, többet kell dolgoznod, hogy enni adj
neki!” Amit keresett, minden egyes nap elvitte a lány házához,
ahol sértéseket és ütlegelést kellett elszenvednie, egészen addig
a napig, míg a szülés kínjai közepette a leányzó meg nem vallotta
az aszkéta ártatlanságát. Akkor azonban Makáriosz a sivatagba
távozott, nehogy szentként kezdjék tisztelni őt.3
Ugyanilyen történet esett meg Caesareai Euszthátiosszal,
amikor még az úgynevezett „alsóbb klérus” tagja volt, egyszerű
felolvasó. Ugyanez történt Sínai Szt. Nikonnal.4 Egy másik szerzetest, Messinai Andrást, a későbbi apátot lopással gyanúsították
meg, s ő is ellenállás nélkül fogadta az ítéletet, míg be nem bizonyosodott az ártatlansága.5
1
2
3
4
5

Benz, Ernst: Heilige Narrheit, Kyrios 3 (1935), 3.
Emeszai Simeonhoz: PG 93, 1669–1748.
Ld. Historia Lausaica 70.
PG 65,310.
PG 74, 178–179.
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A másik vétkének ez a tudatos és minden ellenállást nélkülöző felvállalása a szerzetesek részéről nem csupán alkalom volt
az alázat gyakorlására, hanem gyakorlatra váltott bizonyosság,
hogy ami a bűnt illeti, közösségben vagyunk; magától értetődő
részvétel az Egyház közös keresztjében, az ember általános bukott és kudarcra ítélt állapotában. A szerzetes, aki „mindenkitől külön” ámde „mindenekkel összeköttetésben” van, mások
vétkét önnön vétkének tekinti, az emberi természet közös vétkének, melynek mindannyian részesei vagyunk. Az egyéni vétek megkülönböztetésének lényegi jelentősége nincs, ahogyan
az egyéni erényeknek sem. Ami kárhozatra vagy üdvösségre vezet bennünket, az vagy abbéli ellenállásunk, vagy pedig az arra
irányuló igyekezetünk, hogy közös természetünk lázadását „átváltoztassuk” a megtérés és közösség személyes kapcsolatává.
Hogy az ember Krisztus önkiüresítésének (kenószisz) mintájára
lemondjon az egyéni megigazulás bármiféle igényéről, önként
felvállalva a közös létkudarcot, és azt Isten elé tárva személyében testesítse meg Pál apostol szavát, mely szerint „kiegészítem
testemben azt, ami hiányzik Krisztus szenvedéseiből, testének
javára, amely az egyház” (Kol1,24). A szentháromságos létmódot élő szentek kizárólag így lépnek túl a természet bűn általi
megosztottságán, a bűnt a természetes elesettség alázatos elfogadásává, a közösség és szeretet eseményévé változtatva át.
Jellemző történet Theofilosz és Mária története (540 k.), amelyet Efezusi János beszél el. Két, jó házból származó, igen csinos
antiochiai fiatalról van szó, akik, miután eljegyezték őket egymással, szerették volna életükre alkalmazni az Evangélium tanítását, mely szerint „aki nem ismert bűnt, bűnné tette miértünk”
(2Kor 5,21). Theofilosz a csepűrágó bőrébe bújt, Mária utcanőnek
öltözött. Így járták a városok utcáit, komédiások módjára, tréfákat és zagyvaságokat hordva össze – az emberek hol nevettek,
hol elnáspángolták őket. Az emberi megvetést igyekeztek kivívni: egójuk radikális felszámolását annak érdekében, hogy elérjék
azt a kimondhatatlan szabadságot és az életnek azt a zamatát,
amely csak akkor adatik meg, amikor az önközpontú egyéniség
ellenállásának utolsó szikrája is kihuny. Amikor egy asszony azt
kérdezte Máriától: „Leányom, miért fetrengsz a bűnben?”, ő így
felelt: „Imádkozz, asszonyság, hogy az Isten kiemeljen engem a
bűn mocsarából!”6
3. Az én végső elhagyása
Azonban a legtöbb és legmegdöbbentőbb, két teljes életrajzra
rúgó történeti anyag Emeszai Szent Simeonról és Konstantinápolyi Szent Andrásról maradt fenn. Ennek a két szentnek a személyében teljes képet kapunk a balgatagok kegyelmi ajándékairól
és az általuk megtestesített profetikus hithirdetésről.
6

Patrologia Orientalis, vol. XIX., pp. 164–179.
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Simeon a Jordánon túli területen élt aszkétaként, amikor elfogadta Isten meghívását, hogy eszelősként éljen tovább. Aszkétatársának azt mondta: „Krisztus erejével kigúnyolom a világot!”7
Lement Emesza városába és „ott csodákat cselekedett, de Isten
kedvéért eljátszotta a bolondot”: erényét elfedezve rossz hírbe
hozta önmagát, így kerülve el mindennemű megbecsülést vagy
tiszteletet az emberek részéről. Mindezt azért, mert a szentség
kegyelmi ajándékai oly nyilvánvalóak voltak benne: rendelkezett a gyógyítás, az előrelátás, a tisztánlátás, a tiszta imádság és a
könnyek adományával.
Egy napon – amint azt életrajza elbeszéli –, „amikor vasárnap
volt, magához vett néhány diót és elment a templomba a liturgia kezdetére, diókat törve és a mécseseket kioltogatva. Amikor
megfogták, hogy kivezessék, felmászott a szószékre, és onnan az
asszonyokat kezdte hajigálni a dióval. Miután nagy nehézségek
árán kidobták, kint felborogatta a cukrászok bódéit, akik ezért
csaknem halálra verték.”8
Az ehhez hasonló esetek tanúskodnak róla, hogy mindenáron igyekezett elhárítani a szentnek kijáró elismerést és hírnevet. Inkább tekintsék félbolond szerzetesnek, a legelemibb társadalmi megbecsülésnek is híján, mert az csak körülbástyázza és
fenntartja az egót.
Máskor egy borkereskedő segédjeként dolgozott, ám a híre elkezdett terjedni, és tömegeket vonzott a boltba, akik látni akarták
őt, az igaz ember objektivált képének igazolása gyanánt. Simeon
abba pedig, elkerülendő az emberek tiszteletét és megbecsülését,
úgy tett, mintha testi vágy kerítette volna hatalmába a kereskedő
felesége iránt, és le akarná teperni őt, szenvedélye kielégítése végett. Az életrajzban ez áll: „Amíg a feleség aludt, a kereskedő pedig bort mért, Simeon felment az asszonyhoz, és úgy tett, mintha
le akarna vetkőzni. A nő kiáltozni kezdett, és amikor a boltos
belépett, azt mondta neki: Dobd ki ezt az átkozott fickót, meg
akart erőszakolni! Ököllel verték, és kidobták őt a hidegbe.”9 A
kereskedő pedig városszerte elhíresztelte, hogy „házasságtörésre akarta rábírni a feleségemet, ha lett volna módja rá”.
Ugyanez okból forgolódott Szent Simeon a város örömlányai között, táncot lejtett velük az utcán – az Egyház szerzeteseként! –, elviselve szemérmetlen gesztusaikat. „A tisztaság és a
szenvedélymentesség olyan fokát érte el, hogy sokszor ugrált és
táncolt mindkét oldalán egy-egy táncosnővel, együtt mutatkozott és játszott velük nyilvánosan, és azok a szégyentelenek néha
mellkasára tették a kezüket, provokálták és paskolgatták őt. De
az agg atya, miként a tiszta arany, nem mocskolódott be tőlük
szemernyit sem.”10
7
8
9
10
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Az emberek szemében Simeon nem átallotta még az Egyház
kanonikus rendjét sem áthágni, megszegve a böjt legelemibb szabályait is: „Ez az igaz ember gyakran evett húst, miközben egész
héten nem vett magához még kenyeret sem. Ami a böjtjét illeti,
arról senki sem szerzett tudomást: ámde húst nagy nyilvánosság
előtt evett, hogy megtévessze őket.”11 „Nagyböjtben nem evett
semmit egészen Nagycsütörtökig. Akkor viszont reggel nekiült
süteményt enni, hogy akik látják, megbotránkozva azt mondhassák, hogy lám, még Nagycsütörtökön sem böjtöl.”12
Ez a vallásosak meghökkentését szolgáló kihívó viselkedés Krisztuséra emlékeztet, a szombatnap „kihívó” megtörésére: ahogy az inaszakadt esetében magára veszi a felelősséget
a „fogd az ágyadat”-ért (Jn 5, 1–16), ahogy felmenti a tanítványokat, amikor azok kalászokat tépnek és esznek (Mt 12, 1-8), és
amikor mosdatlan kézzel nyúlnak a kenyerekhez (Mk 7, 1–16).
Krisztus a törvényt nem eltörli, csak megmutatja, hogy az Ország élete felülmúlja a Törvényt. Szent Simeon pedig az Ország
polgára, személyében testesítve meg a felülemelkedést, ami csak
a mi szemünkben jelent botrányt: aki még abban élünk, hogy
törvényre van szükség, engedelmességre, vagy azért, mert még
nem értünk el odáig, vagy azért, mert figyelmen kívül hagyjuk
a törvény „végét”, ami nem más, mint a szentek szabadsága.
Emeszában Simeon mintha keresné is a botrányt: egyszer a nők
nyilvános fürdőjébe ment be – „mintha az Úr dicsőségére”, jegyzi meg életrajzírója, Leontiosz, a ciprusi Neapolisz püspöke –,
„ahol mindenki megrohanta, és ütlegelések közepette vezették ki
onnét”.13 A fennálló morális és társadalmi tilalmak azokra vonatkoznak, akikben szenvedélyek munkálnak; de a szentek „szenvedélymentessége” is valóság, és ez nyilatkozik meg Simeonban,
felszabadítva a szellemi látást a törvény árnyéka és szűkkeblűsége alól.
Ennek az ellentmondásos taktikának a lényegi mondanivalója mellett azonban megvolt a maga társadalmi vonatkozása
is, ahogy azt Simeon életrajzírója is tanúsítja: a szentnek sikerült elnyernie a bűnösök, elesettek, lenézettek szimpátiáját és
bizalmát.14 Prostitúcióra kényszerült nőket mentett meg, pénzbeli támogatással megszabadítva őket a fertőből, törvényes házassághoz vagy akár szerzetesi élethez segítve őket.15 Megnyerte
magának a hitetleneket és eretnekeket, és segítségükre volt abban, hogy visszataláljanak a helyes hithez. „Egyetlen célja ebben
állt: először is, hogy lelkeket mentsen meg, akár úgy, hogy rájuk támadt, akár tréfálkozva, akár fortéllyal vagy a csodákkal,
amelyeket esztelenségben vitt véghez, vagy figyelmeztetésekkel,
amelyeket bolond módjára közölt velük; másodszor, hogy meg11
12
13
14
15
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a krisztusért eszelősök

17

őrizze erényét attól, hogy kitudódjon, maga pedig megbecsülést
és tiszteletet kapjon az emberektől.”16 A város fődiakónusának
ezt tanácsolta: „Kérve kérlek, soha egyetlen lelket se nézz le, különösen ha szerzetes, avagy szegény az illető, ahogy az megesett.
Mert tudja a szeretet, hogy a szegények, különösen a vakok között vannak emberek, akik tisztán fénylenek, akár a nap, minthogy megtisztultak a türelmük és mostoha sorsuk által”.17
Simeon boldog véget ért: „Az Úr átvitte őt [testben] dicsőítve
meg. Akkor mindenki, mintha álomból ébredne, magához tért,
és elmondták egymásnak a csodákat, amiket cselekedett velük;
és hogy Istenért tettette az eszelőst.”18
A Krisztusért Balgatag Szent András története egészen hasonló mindehhez. Születésére nézvést szkíta volt, és egy bizonyos Theognosztosz szolgájaként érkezett Konstantinápolyba, aki Bölcs Leó császár (886–911) protoszpathariosz-a volt.19
Theognosztosz görög neveltetést biztosított neki, és házának intézőjévé tette őt. András engedett a szerzetesi elhívásnak, és balgaként élte életét vagy harminc éven át. Hatvanhat esztendősen
hunyt el, 946 körül. Erős lelki kötelék fűzte őt Nikifóroszhoz, a
Hagia Szophia egyik papjához: vele osztotta meg szigorú aszkézisét, Nikifórosz pedig támogatta őt. De életrajzírója is beszámol
róla, hogy látta az eszelős Andrást cellájának magányában átváltozni, sugározva az isteni dicsőség fényét, amiként Krisztus is
egykor a Thábor hegyén.
4. A határtalan szabadság
Úgy tetszik, mintha a Krisztusért balgatagok figyelmen kívül
hagynák Pál apostol arra vonatkozó intelmét, hogy kerülni
kell a hívők megbotránkoztatását minden személyes lemondás
vagy áldozat árán is (1Kor 8,13). De miféle botrányról beszél
Pál? Olyasvalamiről, amely az igazságot érintő összeütközéssel
fenyeget, ezáltal pedig megfoszthat másokat attól, hogy részesüljenek az igazságból, ami nem más, mint az üdv. Ha eszel a
bálványoknak felajánlott ételből, testvéred „gyöngélkedő lelkiismerete” számára pedig ez alapul szolgál annak feltételezéséhez,
hogy valamelyes kapcsolat van a bálványok kultusza és az egyházi kultikus élet, az igazság között, úgy a felelősség, ami a zavar
nyomán keletkezik, valóban számottevő.
A balgák támasztotta kihívás azonban nem zavarja össze az
emberek hitét, ahogy az egyház igazságát sem homályosítja el.
Mindössze döbbenettel tölti el azokat, akik a hitet és igazságot
16
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19
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az erkölcsi tisztaság és konvencionális magaviselet szekularizált
felfogásával azonosították. Az eszelősökben megvan a kegyelem
és merészség ahhoz, hogy nyíltan felszínre hozzák a mindnyájunkat jellemző emberi bukást és bűnt, amely természetünk sajátja, s amelyet az egyéni kondíciók semmiféle „fejlődése” nem
tüntethet el létezésünkből, mint ahogy a társadalom színfalai
mögé sem rejthető.
Ebben az értelemben az ortodoxia minden szerzetese afféle
„Krisztusért balgatag”, minthogy a gyász öltözékét viseli, leplezetlenül hirdetve közös bukásunk és vétkünk belátását, és
visszahúzódva az aszkézisbe, harcba szállva mindannyiunkért
e bukás és bűn ellenében. Az Egyház minden egyes tagjának is
szól ez a hívás. Ha továbbra sem veszünk tudomást az üdvösség örömhíréről, és behelyettesítjük az ember újjászületését az
egyéni erkölcs társadalmi jóváhagyásával, az individuális morál
tekintélyének világi elismerésével, az csakis a mi hibánk – olyan
hiba, amely kizár bennünket az igazságból és az életből.
A minta, amelyre az Egyház mindig is tekintett, nem az egyén
erkölcsi önmagára-hagyatkozása volt, hanem a szerzetesek bűnbánatának gyászéneke, a végtére is „örömre hangoló” gyászdal,
ami a vétket Krisztus elfogadásának mértékévé változtatja át. Az
ember csak akkor válik képessé gyászra és sírásra, amikor már
tisztában van azzal, mit veszített, a veszteséget pedig személyes
megfosztottságként és szomjúságként érzékeli. Ezért a bűnbánatból fakadó megtérés – az Istentől való megfosztottság személyes belátása – egyúttal az Ő Személyének egyfajta első kinyilatkoztatása és felismerése is: ráébredés szeretetének mértékére.
A „Krisztusért balgák” esetében a rájuk jellemző, semmiféle
törvényt, szabályt, korlátot és kényszert nem ismerő döbbenetes
szabadság nem csupán didaktikus eszköze annak, hogy emlékezetünkbe idézze azt a veszélyt, hogy az erényt és szentséget konvencionális társadalmi magatartásként és egocentrikus erkölcsi
következetességként értsük. Senki sem taníthat csupán csak úgy,
hogy megkérdőjelezi az élet helytelen felfogását és megközelítését, hacsak egyszersmind nem testesíti meg önmagában a megváltó igazság egészét is. Az eszelősök sokkoló mértékű szabadsága mindenekelőtt a halál végletes aktusa: az élet valamennyi
önközpontú vonásának halálra adása. Ez a halál az a szabadság,
amely össze tudja zúzni és fel tudja oldani a megszokás valamennyi berögzült sémáját; feltámadás ez a személyes sokféleség
életére, a szeretet életére, amely nem ismer sem határokat, sem
korlátozást.
A Krisztusért balgák példája tehát egyáltalán nem olyan szélsőséges vagy érthetetlen, amilyennek sokak szemében tűnik.
Nem egyéb, mint az alapvető evangéliumi üzenet testetöltése,
melynek értelmében az ember hiánytalanul megtarthatja a Törvényt anélkül, hogy valaha is fel tudna szabadulni a kényszerek
alól, amelyeket biológiai és pszichológiai énje diktál neki; vagyis
a romlástól és haláltól. Holott elég lenne alázattal belátnia bűnös
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és bukott mivoltát úgy, hogy közben nem különül el a többiek
bűnös és bukott mivoltától – bizalmát Krisztusba helyezve, aki
ezt a belátást személyes, élő közösséggé változtatja át, romolhatatlan, és halált nem ismerő életté.
(Nacsinák Gergely András fordítása)

Hannes Böhringer

Hiba hiba hátán

M

i hiányzik? Pénz van a tárcában. Vásárolnom kell. Van elég kenyér, de nem nálam. Elég
pénzem van, de e pillanatban nincs nálam. Hol van a legközelebbi pénzautomata? A bankkártyám! Észreveszem, hogy valami hiányzik. Hiányt érzek. Jól vagyok, nem hiányzik semmi. Ki
tudja, lehet hogy már beteg vagyok, és csak akkor veszem észre,
ha már késő. Ameddig észreveszem, hogy valami hiányzik, a hiányzó még itt van, jóllehet hiányként távoli. Hogyan jutok a hiány nyomára, ha nem érzem már, ha már elfelejtettem? De nem
is akarom bebeszélni magamnak, hogy valami hiányzik.
A fák kiszáradnak. Hiányzik nekik az eső. Elég esik, de nem
itt, ahol azok a fák állnak, amelyekre gondolok. Datívban van
a dolog, amikor valami hiányzik. A hiányt korlátozzák. Elég a
pénz, de nekem most hiányzik. Datívban van az észlelés, érzékelés és megítélés. Valami hiányzik számomra a levesből, és nem
tudom mi; valami, egy fűszer. Az íze még megvan.
Nincs pénz a tárcámban. Az én hibám. A hiányból hiba lesz,
amit egy személynek rónak föl, egy tárgynak, egy képződménynek. Ki csinálta? Ki a felelős? Ki hibázott? Mindig ugyanaz, túl
hanyag vagyok, feledékeny, pazarló. Mindenkinek vannak erősségei és gyengeségei. Mindenkinek vannak hibái és mindenki
hibázik. Nem nagy dolog, gondolja az ember. Olykor azonban
mégis az. Olykor hiányzik a legfontosabb, az együttérzés, segítőkészség, kímélet, felelősség. Még szerencse, hogy sok tévedésnek nincs következménye! Ám gyakran egyáltalán nem vagyok
képes jól csinálni; ennek vagy annak a lábára kell lépjek. Akárhogy is döntök, rossz, téves. Szorongatott helyzetben vagyok és a
kisebbik rosszat kell megtalálnom. Melyik az? Hibát hibára halmozni, futólagos, végzetes, észrevétlen hibákat. Egyik túlzással
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a másikat egyenlítem ki. Képesek vajon a hibák arra, hogy kölcsönösen megszűntessék egymást?
Sok minden hiányzik, bátorság, jóakarat, megértés, hajlandóság, jóság, türelem, jóérzés, belátás. Nem mintha nem lennének. De
a megfelelő pillanatban hiányzanak. Elmulasztom, nem figyelek,
és aztán megesik. Tévedek, tévedések csapdájába esem, nem tudok
kiszabadulni, és dühös leszek. Meg kell fordulnom, mert az ellenkező irányba mentem. A helyes nem feltétlenül a helytelen megfordítása. Tévedni annyit jelent, mint valamit helytelenül tenni. Egy
apróság, egy téves mozdulat, egy buta szó, és mindennek vége.
Az igaz is lehet a hamis ellentéte. Hamis pénzzel fizetek. Úgy
néz ki, mint az igazi. Az eladónő elfogadja. Gyakran az ember
maga sem tudja, hogy hamis pénzzel fizet. Amikor felváltották,
észrevétlenül maradt, mint egy vélemény, amit osztottunk, mert
helyesnek tartottuk. És most már nem gondolkodunk róla.
Hamisítok, másolok valamit és eredetiként adom el a kópiát.
A másolat olcsó. Nagy tömegben (copia) állítható elő. Az eredeti egyszeri. A hamisítás ártatlanul mint másolás kezdődik. Még
mielőtt az emberek tudnák, mit tesznek, már el is kezdték a másolást. Te megversz engem, én megverlek téged. Továbbadom,
amit eltanultam. A kicsik a nagyokat utánozzák. Az utánzás során keletkező hibák gondoskodnak arról, hogy ne ismétlődjék
meg minden. Kezdetben nem az eredeti van, hanem egy másolat másolata. Csak fokozatosan jutunk a magunkhoz hasonlók és
a magunk nyomára, és vesszük észre, mi eredeti, és mi hamis.
Mindenütt másolatok vannak. Miről ismerek fel egy eredetit?
Hagyom magam megtéveszteni. Így megtanulom a megtévesztést, és nem is kell a csapdájába esnem. Áltatok, mert a többiek is áltatnak. Aztán észreveszem, hogy becsaptak, és magam
is elkezdek becsapni másokat. Különben vesztes lennék. Utánzok másokat, továbbadom a hamis pénzt, amit nekem adtak. Hogyan veszem észre az önbecsapást, ha magamat hamisítom? Becsapott becsapó vagyok. Amikor felismerem, hogy mit csináltam
hamisan, már mindig késő, már kiszökött a hamis szó. Nem tudom visszatartani és nem tudom visszacsinálni. Megesett. Utána
az ember okosabb. Vajon felhagy ezért a becsapással?
Ami megtörtént, megtörtént. Sem bocsánatkérés, se kárpótlás
vagy szégyen, sem az ígéret arra, hogy nem történik meg többször, nem teszi meg nem történtté a hibát. Nincs visszaút. Az
idő előre halad. Ha valamit rosszul írtam, ki tudom javítani. Így
legszívesebben az elkövetett hibákat áthúznám, kiradíroznám,
annulálnám, és onnan kezdeném újra. De áthúzva, „cancelled”,
a hiba még mindig ott van. Az áthúzás során még egyszer végig csinálom, kínosan megismétlem azt, amit tévesen tettem, és
felülbírálva kitörlöm (cancel culture). Ez nem esik nehezemre.
Most már jobban tudom. De a javítás sem lesz hibátlan.
Hibázok és ingadozom az önáltatás és önvád között. Meglehet,
hogy már a kérkedő önvád is az önáltatás egy formája, mintha
ettől kezdve nem vétenék hibát. Hogyan tudom józanul látni ma-
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gamat? Úgy tűnik, nekem jobban áll a datív, mint az akkuzatív.
A részes eset „vádol”. Miért akarok hibátlan, makulátlan lenni?
Mindenki hibázik. Hibázni emberi dolog. Ez azonban nem ment
fel a hibázás alól. Ferdén visz minden a szerencséhez és a szerencsétlenséghez. Hibával kell a hibát korrigálni. De nem akarok hibázni. Ezek így is gyakran már elég súlyosak. Az idő rövidre szabott. Kevés annak kiderítéséhez, hogy most mi a helyénvaló és mi
a jó megoldás. De lehet, hogy nem érnék a megfontolásaim végére.
Hogy ne lássunk túl sok szerencsétlen véletlent, elmulasztott
alkalmat és súlyos hibát, meghamisítjuk a történetet, a sajátunkat és a nagy közöset, legendákká, olyan történetek másolatává,
amelyeket már ismerünk. Így válnak hasonlóvá. Reményről és
csalódásról, megtévesztésről és csábításról, összeesküvésről és
árulásról, elnyomásról és felszabadításról szólnak. A vereségből
győzelem lesz, a kudarcból diadal, a balszerencséből hősies lemondás, a szerencséből érdem. A hibák törléséből végül firkák
lesznek, amelyekből régről ismert mintázatok rajzolódnak ki,
példaképek nyomán készült képek.
Minden téves, el vele! A firkálás kaparászássá fokozódik.
Ami téves, azt törölni kell. A hibáknak el kell tűnniük. A megnevezésből megszüntetés lesz. Abolicionizmus. El a hamissággal,
még ha semmi sem marad utána! Akkor végre újra elölről lehet
kezdeni. Mi hiányzik ebből? Nem számol az új hibákkal, az önáltatással, az ember elégtelenségeivel.
A 19. századi abolicionisták a rabszolgaságot akarták eltörölni. De a rabszolgaság nem tűnik el, csak az észlelés szélére söprik, ahol más formákat ölt. A szabadsághiányhoz nem szükséges
az ínség, nem kell külső kényszer; önkéntességként és önáltatásként rejtőzik az utánzás hatalma alatt. Mi hiányzik? A szabadság, az igazi, a hamisítatlan. Azt teszem, amit akarok, és nem
mást. De kényszer nélkül sem azt teszem, amit akarok. Mi gátol
meg? Mit akarok egyáltalán? Be vagyok zárva az elképzelésekbe,
előképekbe, kívánságokba, illúziókba, hamisításokba.
Nietzsche szilárdan kitartott amellett, hogy rabszolgaságra
szükség van, elengedhetetlen egy kultúra létrejöttéhez. A többségnek, akár akarnak, akár nem, keményen kell dolgoznia, hogy
ezáltal némely kevesek játszhassanak, azt tehessék vagy hagyhassák el, amit akarnak. Csak kevesek, az „előkelők” képesek
valamit kezdeni a szabad, múzsai idővel. A többieket foglalkoztatni kell, különben ostoba gondolatokra jutnak.
Ez már magában is a munka megszüntetése ellen szól. Ám
közben – így Nietzsche – becsúszik egy hiba. Az ember elkezdi becsülni a munkát, túlbecsülni. A keresztények vezekléssé és
erénnyé tették a munkát, rabszolgamorált hoztak létre. A munka
így elengedhetetlen és termékeny lett, s végül mindenkit elragad. Mindenkinek dolgozni kell és hasznossá kell tennie magát.
Legalábbis úgy kell tenniük.
A „rabszolgafelkelés a morálban” (Nietzsche) a „minden érték átértékelése”, az antikvitás keresztény átfordítása. A munka-
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morál a múzsai kultúrát váltja le. Az önteltségből alázat lesz, a
múzsai tevékenységből szolgálat. Az új fizetőeszköz az egyszerű
népnek kedvező, nem az előkelők számára. A népnek dolgoznia kell, és ez elhalasztja az előkelők elleni bosszúját. Nem küzd,
hanem meghamisítja a pénznemet, mondja Nietzsche. A maguk
javára hamisítanak egy istent, aki a napok végezetén büntet és
jutalmaz. A régi görögök hamisítása jobb volt.
Melyik hamisítvány iránt nagyobb a kereslet, melyiket utánozzák, hiszik el? Ez a döntő a világtörténelem piacán. Itt kereskednek, itt cselekszenek. Szavakat, fogalmakat, véleményeket,
értékeket mint árucikkeket vetnek latra, ruháznak fel új jelentéssel – régiek tűnnek el –, föl- és leértékelnek és cserélnek. Különböző pénznemek versengenek egymással. Melyik pénznemet
tartják többre. Itt történik meg minden érték átértékelése. Ebben
jutott érvényre a keresztény alázat az antik-arisztokratikus önteltséggel szemben. És ezt akarja Nietzsche visszafordítani.
Az alázat fogalmát Szt. Pál levelei hozzák forgalomba. Az alázat emberi utánzása annak, amit Isten vitt végbe, a fentről szolgatestbe történő leereszkedést, az emberi világ lapályaiba, egészen a méltatlan halálig a kereszten, az önzetlen szolgálatot (Fil
2,5–11). Isten szolgálata az emberek „kiváltása” (Mt 20,28; Mk
10,45; Róm 3,24), akik a „bűn szolgaságában” (Róm 6,6), hibákba, tévedésekbe bonyolódtak, amelyekből önmaguk nem képesek kiszabadulni. Talán azért is vált sikeressé az alázatnak ez a
fogalma, mert magában szünteti meg az önhittséget. Az alázat
a nemeslelkűség és emelkedettség legmagasabb formája. A rabszolga (servus) szolgál. A szolgálat (servire) azonban megóvás
és megtartás (servare). Ki szolgál kinek? A szolgálat (service) a
fentet és a lentet, a vezetést, ráhallgatást és követést cserekapcsolatban hozza össze egymással. Ezért képes az uralom arra, hogy
szolgálatként kasírozza magát. Mindent el lehet hibázni.
Nem mindenről döntenek a fegyverek. A világ nemcsak egy
csatamező, hanem egy piac is. Itt eladók és vevők, áruk és rabszolgák vannak. Az emberek adnak, vesznek és embereket is
áruba bocsátanak. Vesznek és őket is eladják. Magukat adják el,
hogy szabaddá váljanak, dolgoznak, pénzt keresnek, hogy kiváltsák magukat. Ezzel valahová el szeretnének jutni, ahol szabadságot ígérnek, részt akarnak venni benne, utánozni akarják.
Az eszközök azonban szűkösek. Csak olcsó másolatokat engedhetnek meg maguknak a múzsai időből és luxusból, amelyeket
túl drágán adnak. Annyi minden hiányzik. Az ember megerőlteti
magát. Hitel kell! Hol a hitelkártyám. Eladósodtam. A hitelezők
elvesztik a bizalmat. Itt már csak a hamisítás és önbecsapás segít.
Megszépítik a helyzetet, meghamisítják a mérleget. A vége csőd,
fizetésképtelenség, adósrabszolgaság. A nehézségeket az ember
már nem képes a maga erejéből „oldani”. A felhalmozott adósság ledolgozása nem akar véget érni. Olykor elengedik a tartozást. Mert ugyan mi haszna van egy hitelezőnek az elkeseredett
szolgákból? A tartozásokat, a hibákat eltörlik.
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Az adósságelengedés azt jelenti, hogy nem kell előteremteni
a tartozás eszközeit. A hibák, tévedések törölve vannak. A görög
bűn, hamartia szó az Új Testamentumban eredendően hibát, a részesedés elvétését (merosz) jelenti. A részesedés (meiromai) a latin nyelvben mint mereo (kiérdemelni, megszolgálni, megkeresni), merx (áru, ár, fizetség, „rész”), mercatus (kereskedés, piac) és
commercium (kereskedelem, csere, elosztás) jelenik meg. A piac a
csere és kereskedés színhelye. Valaki odaad valamit, és ezért kap
valamit, ami hiányzik neki. Az ember azért cserél és kereskedik,
hogy valami haszna legyen. Részesedni akarok belőle. Ehhez
szabadnak kell lennem, hogy kereskedésre jogosult, üzletképes
legyek. Ámde áru vagyok a rabszolgapiacon, s egyik illúzió a
másik után vesz meg és ad el, mígnem valaki kivált.
Ez az a „csodálatos csere” (admirabile commercium), amit a keresztények ünnepelnek, felix culpa, boldog bűn, felfoghatatlan
szeretet! „[H]ogy a szolgát megmentsed, Fiadat sem kímélted
érte.” Exultet! Így hangzik Húsvét éjjelén az ujjongás. O beata
nox. Isten és ember megismertetnek, magukat kölcsönös cserébe adják. Ebben Isten a szolgálatkész, az emberek alig képesek
követni. A kezdetet az isteni váltságdíj képezi. Isten emberré
lesz és „szolgatestet” ölt. Csak így nyernek az emberek részesedést az isteni természetből, válnak Isten gyermekeivé és Krisztus társörököseivé. (Róm 8,17; 2Kor 17–19). Ez a csere (katallagé,
commercium), a kiengesztelődés (reconciliatio, „újraösszegyűlés”)
Istennel – Istentől indíttatva, és folytatódik zsidók és a „népek”
(Róm 3,27), keresztények és nemkeresztények, gazdagok és szegények, erősek és gyengék, az ember és világ közti csereként. A
kereszténységnek küldetése, hogy magán túlnőjön. A csodálatos
csere szétrobbantja egy vallás zárt formáját. A vallási forma nem
határozza meg a csodálatos cserét. Az megtörténik. A csodát ünnepli. A csere, miként az elhibázása, végighúzódik a kereszténységen. Ebben az át- és keresztülhúzottságban él.
A kiváltás egyelőre csak tulajdonváltás. A rabszolga új uralom alá kerül. „Legyen nekem a te beszéded szerint” – mondja
(Lk 1,38). Az én datívba vált át, és az „adottságban” megtalálja
szubjektivitását és szabadságát. Többé már nem tárgy, hanem
körülmény. Ezt inkább ki tudom bírni és meg tudom változtatni; könnyebben mellőzni tudom a hamisítást és önbecsapást. A
datív a valóság iránti érzékenységgel és felfogóképességgel ajándékoz meg. Az adottság kívánja és meghatározza cselekvésemet.
A heteronómia és az az autonómia már nem ellentétek. Az önkéntes szolgaság a filozófusok számára árulás, a keresztényeknek beteljesedés.
A gyermekek és örökösök datívban vannak. Az egyik ajándékba kapta az életet, a másiknak örökség jutott. Az örökhagyó
elhunyt, az örökös árva maradt. A szavak több nyelvben is közös eredetűek (Erbe, orphan). Isten halott, a Golgotán halt meg.
„Mi öltük meg őt”, írja Nietzsche (Boldog tudomány 3,125). Isten
a Felvilágosodás keresztjén halt meg, áthúzva mint hamisítás és
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önáltatás, egy meghiúsított bosszú elképzelése, egy kitaláció az
élet véletleneinek elviselésére, a nép kábítására, egy hasznos és
káros fikció, ami gátolja a haladást és a szabadságot. Hiányzik
Isten, amikor nekem hiányzik? És ha nem érzem hiányát: mégis
itt van? Fikció vagy valóság, az utamban áll.
Mintha Isten egy atyai rabszolgatartó volna, aki fia alakjában
saját magát cseréli be! Elkerülhetetlenül emberi módon analógiákban és hasonlóságokban gondolkodunk. Ezért kell az emberek
Istenről szóló beszédét áthúzni, törölni. Minden ember és Isten
közti hasonlóság ellenére messze túlnyomó a hasonlíthatatlanság, állapította meg már a negyedik Lateráni zsinat. Ezért vannak
ezekben a kijelentésekben korrektúrák a korrektúrákon, javítások, értelmezések, amelyeket megint csak áthúznak és javítanak;
kiegészítések, melyeket újra ki kell egészíteni, anélkül hogy valamikor is az egészet fel lehetne fogni. Valamikor elfogy a türelem,
az alázat már rég hiányzik. Ezért az egész törlésre kerül. El vele!
Az egész hamis. Eltávolítani! Abolicionizmus. (A kormányfők
bizottságokat hoznak létre: el a műanyagzacskókkal!)
Az, hogy a hibák megszüntethetők, az accusativus illúziója.
Nem lesznek megsemmisítve, csak kikerülnek a látómezőből,
„eltávolítják“ őket, és megváltoztatják kinézetüket. Az elnyomás, rabságba döntés és kapzsiság nem tűnnek el, csak alámerülnek és más helyen bukkannak újra fel. A kitörölt helyek megtévesztőek. Egyáltalán nem maradnak üresen, megtelnek azzal,
ami hiányzani látszik és nem talál más helyet. Csak nem tudni,
mi volt ott előtte; milyen hibák lettek lecserélve újakra. Mi hiányzik? – a történet, a menet, a keresztülmenés mindazon és áthúzása mindannak, ami megtörtént, önbecsapás és önvád nélkül,
a történelem mint adottság és esemény, datív és nem akkuzatív
történetek, hogy még kibetűzhető legyen az, ami ki lett húzva.
Minden kizökken a kerékvágásból, kisiklik, mert valami mindig közbejön. Ezért nincs hirtelenjében pénz a zsebben. Lenne,
ha nem történt volna valami előre nem látott. Ezért kell adósságot adóssággal törlesztenem, és remélnem, hogy ez egyszer még
jól megy. Adósságot adóssággal törleszteni annyit tesz, mint
hibát hibával javítani. Valami mindig hiányzik. Minden elhibázott és félresiklik. Gyakran szerencsénkre. Mert már a célok is
tévesek voltak. A hibák megestek. Nem tudom őket magamtól
visszacsinálni úgy (rákmenet, cancer, cancel), hogy törlöm őket.
Számomra csak töröltethetnek. A múlt törlése csak így kerülheti
el az önbecsapást és az önváddal való kérkedést. Így azonban
minden jelen van, a hiba és a hiányzó – a hiány nyomaiban.
Ami továbbra is hiányzik: miért vannak bonyolult történetek
hibákról, adósságról, „bűnről” és isteni váltságról? „Csodálatos”
(admirabile) jelzővel illetik és dicsőítik, mint egy éjszakai csodát.
Hogy is lehetne egy csodát másként érthetővé tenni, mint az elhibázásával.
(Tillmann J. A. fordítása)
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yerekkoromban nagyon megérintett a perzsaszőnyegek készítésének menete. A kézi csomózású alkotások elkészültekor az alkotó a kész műbe egy-egy hibás elemet rejt, mert tökéleteset csak Allah alkothat. Így lesz az ő
szőnyegük értékes, egyedi és különleges.
Sokszor jut eszembe ez a történet a pszichoterápiában – és
úgy általában az életben – elkövethető hibák kapcsán, és a mai
napig újabb színeket kap, ahogy bennem is formálódik a hibázáshoz való viszonyom. Kétféle érzést is kelt bennem ez a motívum. Egyrészt némi irigység ébred bennem arra a gondolatra,
hogy hibázni ennyire kontrolláltan is lehet, másrészt felszabadító az a szemlélet, hogy a hibázás az élet természetes része, nem
megkerülhető. A tökéletes nem része a hétköznapi valóságnak.
Mégis számos alkalmat fel tudok idézni, amikor a hibázástól
való félelem, a tévedés lehetősége bénító szorongással töltött el.
S azt hiszem, nem vagyok ezzel egyedül. Kezdő terapeutaként
még inkább így volt ez, folyton minél többet akartam tudni abban a reményben, hogy elkerülhetem a hibát, megóvhatom magam annak szégyenétől – dacára annak, hogy a fenti történet végig ott motoszkált a fejemben.
Szorongás, szégyen, elkerülés: a hibázáshoz kapcsolódó leggyakoribb érzések és viszonyulási módok. Ezekről később még
ejtek néhány szót. A múlt idő azonban sejteti, mára változott viszonyom e kérdéshez.

A cím idézet Petri György Mosoly című verséből. (Petri 2003, 425)
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A hiba mibenléte
Elsőként illene meghatározni, mit is jelent a hiba a pszichoterápiában, egyáltalán a gyógyításban, illetve azt is, mitől van egyáltalán jelentősége a kérdésnek.
Hiba, tévedés, károkozás, inkompetencia, mulasztás. Ezek
a kifejezések akár szinonimaként is használhatók, bár kétségtelen, mindegyikük jelentése kismértékben eltér a többitől. Az értelmező szótár meghatározása szerint a hiba „gondatlanságból,
tudatlanságból, lustaságból, feledékenységből, tévedésből eredő
kifogásolható tett, eljárás, magatartás, amely rendszerint káros
következményekkel jár. Védelmi hiba; hiba terhel vkit; vkinek
a hibája vmi; vmiért okolni, vádolni lehet vkit; vki hibás, bűnös
vmiben” (Bárczi–Országh 2016). Látható, hogy a meghatározás
egyoldalú: valaki valami miatt téved, ez azonban csak felületesen szemlélve igaz a valóságos helyzetekre, ahol hibák történnek.
Amikor a hiba lényegét próbáljuk megragadni, árnyaltabb
lesz a kép, különösen a pszichoterápiára gondolva, ahol a gyógyítás forrása a páciens és terapeuta között alakuló kapcsolat.
A Ne árts! elve természetesen az egyik alapvető fontosságú vezérelv, tartalommal való megtöltése azonban bonyolultabb, mint
gondolnánk. Fontos a páciensek – és a terapeuták – biztonsága,
s ennek megteremtése érdekében keressük, hogyan kerülhetjük
el a hibákat.
Az egészségügyi emberi mulasztások és balesetek hosszú
ideje folyó vizsgálatai alapján megállapítható, hogy a hiba meghatározásával kezdeni a vizsgálódást valójában zsákutca, nem
hoz hasznot, sokkal inkább az utolsó lépés ebben a folyamatban
(Woods–Cook 2012).
Amikor általában hibázásról beszélünk, a szó többféle jelentése sűrűsödik egybe. Egyrészt mögötte áll az a szemlélet, hogy
van helyes és helytelen, jó és rossz, másrészt tekinthetünk a hibára a kudarcok eredőjeként is. Sokszor húzódik mögötte az a
gondolat, hogy a rossz emberek hibáznak, s ha jók vagyunk, elkerülhetjük a hibázást (Woods–Cook 2012). Vagyis ebben a tekintetben a hiba rossz dolog, a normalitástól való eltérés, nem
pedig szükségszerű része a valóságnak.
Woods és Cook vizsgálati eredményei egybecsengenek a szociálpszichológia zárt és nyílt gondolkodással (mindset) kapcsolatos megállapításaival, amelyek szintén kísérleti igazolást nyertek (Dweck 2007). Ha a hibát a kudarc okaként definiáljuk, az
lebénítja a tanulási folyamatokat, rontja a teljesítményt, passzívvá tesz, mely akár újabb hibázás forrása is lehet, mert akadályozza a helyzetek megértéséhez szükséges pontos feltárást. Fiatal
pszichoanalitikusokkal végzett vizsgálatok egyébként szintén
alátámasztják ezt a meglátást (Casement 2002).
Érdemes még néhány gondolatot szentelnünk a hibával kapcsolatos attribúcióinknak.
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Ha a hibát következményként fogjuk fel, az éppen azt a szemléletet tükrözi, hogy valami elkerülhető, például a balesetek:
csak el kell kerülni bizonyos meghatározott tényezőket, és nem
lesz baj. Sokszor, amikor valódi történéseket vizsgálunk, látható,
hogy az elkerülhetőség nem más, mint vágyfantázia, az ember
kontrollálhatatlantól, kiszámíthatatlantól való félelmének csökkentésére szőtt meggyőződés.
Annak is megvannak a korlátai, amikor a hibát a normától
való eltérésnek tekintjük. Ez például azt jelentené, hogy ha egy
pszichoterápiás módszer akár pontokba szedhető technikai követelményeit betartjuk, biztosak lehetünk benne, hogy nem
történik semmi baj. Nos, bármennyire egybecseng is ez kezdő
pszichoterapeutai énem vágyaival, saját és szupervíziós tapasztalatból is mondhatom, hogy sokszor éppen a szabályokhoz való
merev ragaszkodás tud megakasztani egy-egy gyógyulási folyamatot.
Ahhoz, hogy minél pontosabb képet kaphassunk a valóságról
és annak működéséről, érdemesebb a hibára a kudarcra adott reakciók egyik adatforrásaként tekinteni, amely segít meghatározni, mely összetevők játszottak fontos szerepet egy-egy helyzet
létrejöttében (Woods–Cook 2012). Ez a fajta gondolkodásmód,
amelyet a fentebb is emlegetett szerzők a kopernikuszi világlátáshoz hasonlítanak, érezhetően paradigmaváltást hordoz. Eszerint nem az adja a biztonságot, ha elkerüljük a rosszat. A biztonság sokkal inkább megteremthető az emberek által. Abban
tudjuk megtalálni, ha ráébredünk arra, milyen szerepet vállaltunk, hogyan járultunk hozzá egy helyzetben valamennyien a
kudarchoz. Ennek feltétele, ha felismerjük, hogy minden helyzetre igaz, hogy nem pusztán emberi gyengeség, hanem összetett tényezők eredménye a kudarc.
A gondolat nagyon is összhangban van saját hiba-koncepciómmal. Magam csoportanalitikus tapasztalatában számos élmény átélése igazolta, hogy bármennyire is vonzó vagy ijesztő
egy-egy történést kizárólag a magam felelősségének tekinteni, az
sosem kontextus nélküli. Egy csoportban könnyebben átélhető,
hogy még akkor is, ha én követem el a hibát, a többiek is kellettek
a létrejöttéhez.
Bár könnyű azonosulni a gondolattal, hogy nem lehet feketén-fehéren értékelni egy-egy történést, és hogy mindez a terápia
kapcsolati kontextusában sokkal színesebb értelmezést kaphat,
ugyanakkor az effajta gondolkodást nemcsak saját tűrőképességünk, hanem a nyelv korlátai is nehezítik. Ha nem sikerként,
kudarcként, illetve ezek szinonimáiként utalunk egy-egy történésre, csak hosszú körülírásokkal, kissé körmönfontnak tűnő
megfogalmazással tudjuk visszaadni pontosan, hogyan is gondolkodunk erről (Ben-Sharar–Shalit 2016).
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A hibák keltette érzelmek
Ezen a ponton el is érkeztünk ahhoz, milyen érzelmek és gondolatok is keltődnek abban a helyzetben, amikor azt éljük át, hibáztunk. Az egyik – talán legkínzóbb – gondolat, hogy tévedésünk
jóvátehetetlen kárt okoz másokban. Ehhez gyötrő bűntudat és
erőteljes szégyen társulhat, mely érzelmek talán a leginkább fenyegetik az identitást, ezáltal pedig a kapcsolat biztonságát is.
A jóvátehetetlenség bűntudatát az okozza, hogy a sérülés nem
megosztható, reflektálható a kapcsolatban, űr, rombolás, bizonytalanság, düh marad utána.
Ha a terapeuta ezen érzésektől való félelmében mindenképpen el akarja kerülni a hibázást, az sokszor olyan távolságot
teremt közte és páciense között, ahonnan nehezen tud valódi
gyógyító kapcsolat alakulni kettejük között. A terapeuta, tanulmányaiból tudva, hogy a keretek nagyon fontosak, minden alkalommal pontosan 45 perc leteltével befejezi az órát, tekintet
nélkül arra, hogy éppen egy gondolatmenet közepén tart-e páciense, egy-két percet sem hagyva a lekerekítésre. Természetesen nem azért van ez, mert rideg és érdektelen, hanem mert a
szorongás, hogy rosszul csinál valamit, megköti a szabad reflexióban. (E rövid helyzet magyarázata sem ennyire egyoldalú, hiszen most a jelenség demonstrálása kedvéért kimaradt belőle a
részletesebb vizsgálódás: annak megértése, a páciens és a kettejük kapcsolata milyen hatással van a példabeli terapeutára.)
Bár a hibák nem mindig járnak visszafordíthatatlan sérüléssel, a szégyen még egy banális helyzetből fakadóan is erőteljes
lehet. Példaként az a jelenet jut eszembe, amikor egyik páciensemnél teljes meggyőződéssel kérdeztem, milyen az új munkahelye, mire ő kissé értetlenül kijavított, hogy ő már évek óta nem
váltott, bár nagyon szeretne, amiről többször beszélt is nekem.
(A tanulmányban szereplő esetek mindegyikének konkrét történéseit megváltoztattam, kizárólag az általam átélt érzések bemutatása került változtatás nélkül a leírásba.) Az érzések pillanatok alatt tudnak megjelenni bennünk, ezért most megpróbálom,
mint egy mozifilmet, lelassítani a képkockákat, végigkövetni a
bennem alakuló érzéseket. A tévedésemet abban a pillanatban,
hogy páciensem kijavított, nagyon szégyelltem. Annyira, hogy
néhány perc kellett, mire belül tényleg elhittem, nem történt meg
a munkahelyváltás. Ennyire nehéz volt átélnem azt az érzést,
hogy „rosszul emlékeztem” páciensem életeseményére, a köztünk zajló beszélgetésekre. Ebben a röpke pillanatban a szégyen
hatására megkérdőjeleződött bennem terapeutaságom: nem vagyok elég empatikus, rosszul ítélem meg a helyzeteket stb. Talán
ebből látható, hogyan hat a szégyen érzése az identitásra, kérdőjelezi meg, és bizonytalaníthatja el terapeuta és páciense között a
kapcsolatot, fenyegetve annak biztonságát.
A félelem, hogy valamit rosszul csinál a terápiában, nem
csak a terapeuta sajátja: a kapcsolat másik résztvevője, a páci-
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ens ugyanúgy tart ettől. Az ő esetében ezt evidensebben kezeljük
„terápiás anyagként”, vagyis olyan érzésként, amelynek oldására szövetkeztünk, amellyel elnézők vagyunk és minél inkább a
megértés tárgyává szeretnénk tenni, ha bekövetkezik. Ilyen lehet például, amikor elfelejt eljönni a megbeszélt időpontra, vagy
következetesen másik néven szólít, nem csinálja meg a házi feladatként megbeszélteket stb. Ilyenkor erőfeszítéseket teszünk
arra, hogy páciensünk ne maradjon egyedül a „hibája” mentén
keletkező érzéseivel, s együtt tudjuk megérteni, mi zajlik éppen
benne és a köztünk alakuló kapcsolatban.
Tapasztalataim szerint ha ehhez hasonló helyzetek a terapeutával történnek, inkább hajlamosak vagyunk az ő felelősségének
gondolni a történteket, és ez alapján ítéletet alkotni.
Már az előző példában is szerepelt a harag érzése, amely a
hibázáskor születik. És nemcsak a hiba miatt, de könnyen előfordulhat, hogy egy hiba olyan erőteljes haragot vált ki a másikból,
hogy annak mély csalódás a következménye, és a kapcsolat megszakadásával jár. Ha nem sikerül érzékelnünk, min megy keresztül páciensünk – vagy csoportterápiára gondolva akár a csoport
maga –, nem tudjuk megóvni, az korábbi traumákat eleveníthet
fel, amelyek az én sérüléséhez vezettek és vezethetnek a jelenben is (Rutan 2020). Mindennek következménye lehet például a
váratlan, azonnali, akár magyarázat nélküli kilépés a terápiából.
Ilyenkor közös feldolgozás hiányában magára marad páciens és
terapeuta a magyarázat-keresésben: ez esetben adódik hogy kiki maga vagy a másik „hibájaként” gondoljanak az eseményre.
A magány, egyedülmaradás lehet a következménye a fentebb
számbavett érzéseknek: a félelemtől, szégyentől, haragtól nem
tudjuk elmondani a másiknak, mi minden zajlik bennünk; igyekszünk minél inkább eltüntetni, bensőkbe zárni – legyünk páciensek, de akár terapeuták –, eljelentékteleníteni vagy elfeledkezni
róla. A megoszthatóság viszont nemcsak pillanatnyi megkön�nyebbülést, hanem lehetőségeket is hordoz.
Mielőtt azonban még a lehetséges meg- és feloldások felé fordítanánk figyelmünket, essen néhány szó arról is, milyen hibák
képzelhetők el egy terápiában.
Hibák a terápiában – a kapcsolat zökkenései
Ha a hibákról tehát kapcsolati jelenségként gondolkodunk, akkor természetesen nincs értelme annak a szempontnak, hogy mit
véthet el a terapeuta. Az viszont már megállja a helyét, hogy a
jelenségek alakulhatnak úgy, hogy a terapeuta személye körül
ragadható meg a kapcsolati zökkenő. Néhány ilyen témakört a
teljesség igénye nélkül, példák mentén veszek most sorra, nemcsak egyéni, hanem csoportos helyzeteket is vizsgálva.
Casement (2006) megállapítása szerint a terapeuták egyik
csapdája, hogy túlságosan biztossá válhatnak mások megértésé-

„a szépség / fűszere és forrása – a hiba ”

31

ben. Szinte mindent összefüggésbe tudunk hozni valami mással,
s különösen ha elméletekkel is megtámogatjuk, könnyű azt hinni, páciensünk „még nem ismeri olyan mélyen a lélek működését”, ezért tiltakozik a felvetett összefüggés ellen. Ha a terapeuta
nem tévedhet, akkor a mégis bekövetkező hiba összeomlással fenyeget, a biztonságérzet törékeny lesz. Ahogy azt a fentebb idézett Woods és Dweck kutatásai is megmutatták.
Hibák mutatkozhatnak a páciens megértésében, a terápia folyamatának kezelésében is akár.
Az elsőre lehet példa a terapeuta dogmatikus gondolkodása. Ez
azt a megnyugtató érzést kelti, hogy a terapeuta tudja, mi a baj,
de ugyanez fenyegetővé is válhat, amikor a páciens ellentmondana terapeutája véleményének. Ilyen helyzetekből adódhatnak
civakodások, akár nagy feszültségig fokozódó viták is. Megesik
velem, hogy páciensem állítja, én mondtam (vagy nem mondtam) valamit, én pedig határozottan az ellenkezőjére emlékszem.
Egyik ülésen ilyen civódás alakult ki, amikor páciensem határozottan azt mondta, nem jeleztem a közeledő szünetet, miközben
én még a konkrét párbeszédet is fel tudtam idézni magamban,
annyira meg voltam győződve arról, hogy igen. Hosszú percekig
volt érezhető a feszülés, hogy egyikünk sem tud engedni a bizonyosságából. Ilyenkor kitarthatok szilárdan saját álláspontom
mellett – és sokszor nehéz is feladni a pozíciót, hogy „én emlékszem jól” –, ugyanakkor a páciens megértése szempontjából
egy ponton túl ez a bizonyosság éppen a kapcsolat biztonságát,
a terápiás folyamatot rombolhatja, hiszen nem a megértésre, az
igazság kiharcolására törekszem. Vélhetően gyümölcsözőbb felismerésre jutunk, ha elkezdjük vizsgálni, vajon mitől vált ilyen
fontossá az érzés, hogy a valóság az, amit én tudok – és hogyan
szólhat mindez a páciens élményeiről, mit jelenítettünk meg e feszült csatában. Még szerencsésebb, ha a kimenetel nem ugyanaz,
ami korábbi tapasztalatait alátámasztja – például, hogy sosem
hittek neki, mindig fel kellett adnia álláspontját –, hanem sikerül
eljutni a kölcsönös elismerésig. Fenti példában fel tudtam ismerni: nagyon meg akarom óvni páciensemet attól, hogy rosszul érzékelje a valóságot, és féltésemben nem vettem észre, hogy épp
lenyomni próbálom őt.
A terapeuta bizonytalansága a tévedhetetlenségéről való meggyőződéshez hasonlóan mutathatja a kapcsolat zavarát, s talán
hasonlóak is a terapeutában zajló mechanizmusok, még ha merőben ellentétesen nyilvánulnak is meg. Kezdő terapeuták mindkét viselkedést felvehetik: túl határozottak, megingathatatlanok
vagy épp saját meggyőződésüket figyelmen kívül hagyják. Utóbbi jelzője a talán, lehet, esetleg kötőszavak túlzott használata.
A páciens kritikája, minősítése szintén olyan helyzet, amely a
kapcsolat sérüléséhez vezethet (Casement 2006). Természetesen
az ilyen kritika jó része nem közvetlen, sőt, sokszor nem is tudatos a terapeuta és a páciens részéről. Néha csak egy halvány
diszkomfort érzés jelzi megtörténtét.
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Sokszor pedig nem azonnaliak a hatásai, hanem a folyamat
egy későbbi pontján „ütnek vissza”, veszélyeztetve a folytatást.
Ahogy annak a tagnak az esete, akit a vezető viccesen a csoport
elégedetlenkedőjének nevezett az egyik ülésen, amin akkor a
többi taggal együtt az adott csoporttag is nevetett. Majd néhány
hónappal később, amikor a csoport a járványhelyzet hatására
úgy döntött, online folytatja a munkát, néhány ülés után kilépett
a csoportból, arra hivatkozva, nem tudja megoldani a bejelentkezést. Később a terapeuta által javasolt konzultáción elmondta,
milyen megalázva érezte magát azután az ülés után, amikor a
csoport rajta nevetett, s azóta kereste az alkalmat a kilépésre. Ez
esetben a csoporttag, a csoport egésze és a terapeuta is összejátszott abban, hogy ez a tag nem tudta rossz érzését elmondani a
csoporton. A szégyen és bűntudat erős érzései elhallgattatták, és
nem tudtak szavakká formálódni a csoport terében.
Az empátia kudarcai szintén megjelennek a terápiás kapcsolatban (Rutan 2020). Ez is megmutatkozhat mindkét oldalon. A
terapeuta találhatja idegesítőnek páciensét, annyira távolinak
érezheti a páciens világát az övétől, hogy nem tud hozzá kapcsolódni. Ilyenkor gyakran hallani, hogy megoldásként a terápia
lezárása mellett dönt valaki. A tapasztalat azt mutatja, hogy a
jelenség lényegi megértése és feldolgozhatósága – vagyis a kapcsolat folytatása – feloldja ezen ellenérzéseket. Ám sokszor a terapeuta saját bűntudata és szégyene, személyes kudarctól való
félelme megakadályozza abban, hogy közel engedje magához a
helyzetet és jobban megértse a folyamatot. Az üzleti és hódításokban elért sikereiről, a kisebb pénzűekről leértékelően beszélő páciens heves indulatokat váltott ki terapeutájából. Sokszor
érezte azt, hogy őt is értéktelennek, haszontalannak látja. Mármár felajánlotta volna páciensének, hogy nagyhírű kollégához
irányítja tovább, mikor az egyik ülésen egy nyelvbotlás kapcsán
összenevettek, és páciense elkezdett arról beszélni, milyen jó is
ez, hogy együtt tudtak nevetni, mert az ő élménye az, hogy a
tévedésekért szigorú reakció, szeretetmegvonás jár. E példában
az ellenérzés, továbbküldés szándéka az empátia hiánya, az ös�szenevetés az empátia meglétének pillanatnyi kifejeződése, ami
nyíltan is megmutatta a ráhangolódás és megértés fejlődési lehetőségét.
Az időzítés hibái, hasonlóan az előbbi példához, a kapcsolat
ritmusának zökkenőire világítanak rá (Rutan 2020). Az értelmezés, a megfigyelések, konfrontációk a terápia nagy hatású eszközei, amelyek nem megfelelő időzítése visszahúzódást, elcsendesedést válthat ki. A nem megfelelő időzítés persze nemcsak a
terapeután múlik, de tudatosan ő figyel rá. Nem abban a pillanatban közli megfigyelését, ahogy benne megfogalmazódik, hanem
empátiáját használva igyekszik ráhangolódni arra, mikor tudja
a másik fél befogadni. A kérdés a csoportban különösen összetett. Gyakori élményem tud lenni, hogy a magamban oly igaznak
tűnő felismerésem, amelyet megosztok a csoporttal, mély hallga-
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tást eredményez, és akár percekre is megakasztja az addig folyó
beszélgetést. Természetesen ez nem mindig a hiba jele, hiszen
sokszor ülésekkel később mutatkozik meg hatása egy-egy mondatnak, az aktuális érzés azonban sokszor az: „hibáztam”.
Fentebb már ejtettem szót az emlékezés hibáiról, amikor nem
vagy nem úgy emlékszünk valamire (Rutan 2020). Ezek a hibák
sokszor világítanak rá egy-egy jelenség mélyebb értelmére, hogy
nemcsak egyszerűen én emlékeztem rosszul, de amire rosszul
emlékeztem, az erős érzelmeket hoz felszínre a páciens emlékeiből (Ferro–Civitarese 2020).
Mindenképp szót kell még ejtenünk a határkérdésekről is
(Casement 2006, Rutan 2020). Itt is a két véglet mutatja a kapcsolati elakadást: a túlzott merevség és a helytelen rugalmasság,
amikor a terapeuta nem gondolkodik a határátlépésekről. Ez
nem jelenti azt, hogy mindenképp meg kell akadályozni a határátlépést, s azt sem, hogy ezt kellene erősíteni. Az azonban fontos,
hogy tudjuk – közösen a pácienssel vagy a csoporttal –, hogy határátlépés történik, s ennek értelméről, jelentőségéről és hatásairól gondolkodjunk is. Aktuális példa, amikor az online terápiára
a páciens egy borospohárral a kezében, félig fekve jelentkezik be,
miközben a terápia eddigi folyamatában egyértelmű volt, hogy
nem ilyen keretek közt dolgoznak. Ha a terapeuta nem teszi szóvá, keletkezhet az az érzés, hogy egyre kevesebb jelentősége van
a kapcsolatnak, nincsenek hatással egymásra. Ha szóvá teszi, akkor pedig ki-ki átélheti, mekkora a befolyása az online helyzetre. Utóbbi esetben páciens és terapeutája eljuthatnak a felelősségvállalás kölcsönös érzéséig, amelyben mindenki átélheti saját
kompetenciáit.
Az is előfordul, hogy a terapeuta saját élethelyzete, élettörténete olyan erősen benyomakodik érzései közé, hogy az határozza
meg páciensére adott reakcióját, róla alkotott képét (Rutan 2020).
Egyéni és csoporthelyzetekben is folyamatosan mérlegre kerül,
aktív vagy csendes, homályos vagy transzparens legyen éppen
a terapeuta. E folyamatos belső munka során előfordulhat, hogy
fontos (csoport)jelenségek észrevétlenek maradnak – legalábbis szavakkal nem szólítja meg őket a csoportvezető/terapeuta, esetleg az érzések és gondolatok aránya tolódik el egyik vagy másik irányba.
Mit kezdhetünk a hibákkal?
Az eddigiekből következik, hogy a hibákkal ugyanúgy nem tudunk mit kezdeni, mint a nem hibákkal. A jelenség felismerése,
kapcsolatra gyakorolt hatásának vizsgálata az egyik első lépés.
Ha elismerjük, hogy valami történt, azzal utat nyitunk a következő lépésnek, vagyis kísérletet teszünk a megértésre. Kinek milyen része volt a helyzetben, mi a jelentősége ennek. Ehhez pedig
legfontosabb eszköz a reflexió – önmagunkra, a helyzetekre, továbbá a többszempontúság. Vagyis nem az egyetlen magyaráza-
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tot és igazságot keressük, hanem sokféle lehetőséget felvetünk
magunkban, amit azután közösen a terápiában megvizsgálunk
elvetünk vagy megtartatunk. Így azután a hiba keltette haraggal,
bűntudattal, egyéb nehéz érzéssel nem marad egyedül egyvalaki.
Hiszen senki nem lehet egyedül felelős egy helyzet létrehozásáért. Az érzések akkor tudnak szinte elviselhetetlenül intenzívek
lenni, amikor összeadódnak és egyvalakibe vetítődnek. Mihelyt
mindenki át tudja élni a maga részét, bármilyen kellemetlen is az
aktuális feszültség, út nyílik az oldódás és gyógyulás felé.
A szépség fűszere és forrása a hiba
Tűnhet úgy fentebbi gondolataim alapján, hogy minden hiba
kiigazítható, mintha nem lenne visszafordíthatatlan következménye egy-egy történésnek a terápiában. Természetesen ilyesmi előfordul, ilyenkor kudarcként éljük meg a kapcsolat hirtelen
megszakadását: nincs magyarázat, értelmezési lehetőség; terapeutaként és páciensként csak saját fantáziáinkkal maradunk –
egyedül – a kapcsolatban, még ha képesek vagyunk kevésbé fekete-fehéren, hibáztatóan gondolkodni is róla.
Bár van ilyen vágyunk, a hiba azonban nem elkerülhető – immanens és jelentőségteljes része az életnek és terápiás kapcsolatnak is. Segítségével mélyebb megértéshez, tisztább megismeréshez juthatunk, legyünk akár páciensek, akár terapeuták egy
pszichoterápiás kapcsolatban. A hibát figyelve juthatunk el az
egyediséghez, amely nem szabályosságában, hanem attól való
eltérésében hordozza a szépséget, akárcsak a perzsaszőnyegek a
képzeletbeli rendelő padlóján.
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Hibát hibára halmozok

E

zt így jelen időben szokták
mondani. Én most mégis régi dolgokkal hozakodnék elő. Persze ha a „hiba” címszót hallom, mindjárt az jut eszembe, hogy
„ez több, mint bűn, ez hiba”. Kitől is származik ez a mondás?
Talleyrand meg Fouché neve ugrik be. Most már kíváncsi vagyok, hát akkor tessek utána nézni. Megtettem. Kiderült, hogy
mások is e két ismert franciához kapcsolják, de egy harmadik
mondotta Napóleonnak, az Első Konzulnak, amikor agyonlövetett valakit. Igen, visszaélni a hatalommal az kétségtelenül bűn,
de amíg ebből nem származnak egyéb kellemetlenségek, az csak
bűn. Ha komplikációk is adódnak belőle, az meg aztán hiba.
Egy Első Konzul megengedheti magának, hogy bűnös dolgokat
cselekedjék, de vigyáznia kell nagyon, hogy e bűnös dolgok ne
okozzanak neki kellemetlenséget. Na de nézzük, mit találtam az
interneten.
A francia királypártiak dühödten vádolták Bonapartét, hogy egy kézlegyintéssel megszabadult a nagy múltú francia királyi ház (Maison
de France) utolsó leszármazottjától (Enghien hercegétől).
Antoine de Boulay gróf, Meurthe megye küldötte nyilvánosan kijelentette: „Ez több, mint bűn: ez hiba.” Ezt a „bon mot”-t korabeli
fültanúk hallották és idézték, de mivel Boulay képviselő nevét a nagyközönség alig ismerte, találó mondását később gyakran Fouchénak, sőt
magának Talleyrand-nak, az emberrablás értelmi szerzőjének tulajdonították.
A szövegből aztán mintha az is kiderült volna, hogy Stefan
Zweig Fouchéjában – gondolom Fouchénak tulajdonítva – is szerepel a bon mot; a regényt én még ifjú koromban olvastam, ben-
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nem ezek szerint Zweig nyomán ragadt meg a mondás. Nem
hiszem, hogy sok francia mondás ragadt meg a fejemben. Ez
azonban igen. S érdekes módon másokéban is. Az eredendő bűnből már a legtöbb embernek elege van. Ha így is, úgy is – embervoltunknál fogva – bűnösök vagyunk, akkor mit számít már egykét újabb cselekedet, amelyet magunk is bűnösnek ítélünk, vagy
éppenséggel mások ítélnek annak. Arra azonban vigyázzunk: ne
kövessünk el hibát. Abból még baj lehet. Az Első Konzul Enghien
hercegének kivégzését megúszta még ugyan, de ki tudja, vajon
megsemmisül-e serege Waterloonál, ha nem követi el ezt a hibát.
De nem arról szeretnék fecsegni, amit bárki elolvashat a
Wikipédiában. A magam életéből venném a példát. A magunk
életéből. Persze ez az utóbbi mondat bizonyára kielégítetlenül
hagyja az olvasót. Szóval volt egyszer egy Lukács Iskola. Nem
először írok róla. A legfontosabb róla szóló szöveg a Szög a zsákból című Tények és tanúk kötetemben található. Ez a szövegem
valahogy kielégítetlenül hagy. Nem is olyan nagyon régen hozzáfogtam egy újabb szöveghez, aztán felhagytam vele. Az volt
az érzésem, hogy igazságtalan vagyok, vádaskodom; legfőképpen az volt a bajom, hogy mindannyiuk halála után, miután egyedül maradtam, teregetek ki dolgokat, amelyeket velük
kellett volna megbeszélnem. Ha ők ma úgy éreznék, hogy igazságtalan vagyok, sajnos már nem tudnak „védekezni”. Nem fejeztem be a szöveget, az az érzésem, hogy jól tettem. S itt sem
szeretnék beszélni olyan dolgokról, melyek nem vonatkoznak
mindannyiunkra. (Az olvasó joggal megkérdezheti, hogy tulajdonképpen kikről beszélek. S nemcsak azért, mert kortársaink
közül már kevesen élnek. Azért is, mert távolról sem olyan világos, kik is tartoztak a Lukács Iskolához. Lukács 1945-ben jött
haza Moszkvából, többeknek alakult ki vele állandó kapcsolata,
de már az első Lukács-vita után, 1949 után tehát, az említettek
közül sokan elmaradtak, s kezdték őt újabbak, fiatalabbak rendszeresen látogatni. Egyikük-másikuk ezek közül is elmaradozott
a forradalom után, nem mindenki kapcsolódott hozzá újból, amikor Kádárék őt még 1957-ben hazahozatták Snagovból, ahová a
Nagy Imre kör számos tagját elhurcolták a szovjet beavatkozás
után. De mintha a forradalmat követő terror megszűntével egyre
többen jelentek volna meg a Belgrád rakparti lakásban. Magam
is 1962-ben látogattam meg őt először, s váltam lassan a Lukács
kör állandó tagjává. Lukács kifejezetten örült neki, hogy egyre
többen ültünk a kispadon. Nem folytatom itt a történetet, csak
két dolgot kell említenem. Az egyik a két generáció közötti szakítás. Az idősebbek mi voltunk Heller Ágnes körül, a fiatalabbak
meg – hogy is mondjam – alapjában Márkus György tanítványai.
Egy ideig, ha emlékezetem nem csal, Lukács-tanítványoknak
vagy Lukács Iskolának emlegették a Belgrád rakparti lakásban
felbukkanókat. Majd hirtelen – a hetvenes évek elejétől talán, de
egészen biztosan az Individuum und Praxis című Suhrkamp kötet
megjelenésétől kezdve – felbukkant a Budapesti Iskola elneve-
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zés – a Suhrkamp kötet alcíme: Positionen der Budapester Schule
–, mely iskolán alapjában véve az idősebb generáció négy filozófusát [Heller, Fehér Ferenc, Márkus és én] értették/értettük. Sok
minden nem világos itt, de szövegem megértéséhez, azt hiszem,
nem szükséges többet mondanom.) Alapjában véve a Budapesti
Iskoláról fogok beszélni. Bűneink és hibáink.
Azt hiszem, 1978-ban tartottam Angliában több egyetemen is
előadásokat, a dátumot illetően nem nagyon tévedhetek, mert
egészen biztosan abban az időben volt, amikor Brémában voltam vendégprofesszor, azaz 1977 ősze és 1980 februárja között.
Ha egy nyugati egyetemen megjelent egy teoretikus a szovjet
blokk országaiból – többségük már emigráns, de voltak olyanok
is, többnyire magyarok, akik, akárcsak jómagam, hazatérhettek,
ha akartak –, azokat nem holmi elvont filozófiai téma elemzésére kérték fel. A hallgatóság alapjában véve arra volt kíváncsi,
hogy mi a véleményünk a „valóságosan létező szocializmusról”,
ahogy akkoriban a szovjet típusú társadalmakat nevezték. Egy
oxfordi vagy cambridge-i fellépésemet szeretném itt megemlíteni, ahol a magyar ellenzékiség létrejöttéről beszéltem, s azt találtam mondani, hogy egyfajta teoretikus ellenzék formálódása
nálunk – Magyarországról beszéltem – 1968-hoz köthető, a csehszlovákiai kísérlet, az „emberi arculatú szocializmus” megvalósításának kísérlete leveréséhez. A hallgatóságból egy úr – kiejtése alapján is biztos voltam benne, hogy magyar – elég ingerülten
megkérdezte tőlem, hogy miért nem volt nekünk az 1956-os forradalom vérbefojtása elegendő ahhoz, hogy ellenzékivé váljunk.
Csak halandzsázni tudtam, magam sem hittem, hogy válaszomnak lenne bármi füle-farka. Tényleg, miért nem volt elegendő?
S ezzel eljutottam oda, hogy a hibánkról, súlyos hibánkról beszéljek. A Budapesti Iskola négy filozófusáról van szó.
A négy filozófus zsidó volt, úgynevezett – ma úgy nevezzük
– holokauszt-túlélő. Kapcsolódtunk az ugyancsak zsidó mesterhez, aki 1918 végétől kezdve, amikor kommunistává lett, soha
többé nem említette zsidóságát, s az addig őt nagyon is érdeklő
zsidó témákat is „elfelejtette”. Mi, a Budapesti Iskola tagjai, 1945ben, Ágit kivéve, aki már kamaszlány volt, gyerekek voltunk. S
a felszabadulás pillanatától kezdve vonzódtunk a kommunizmushoz, hisz’ a kommunisták azt ígérték, hogy a kommunista
társadalomban minden ember egyenlő lesz. Nekünk – nekem
mindenképpen – alapélményünk volt, hogy a világban, amely
körülvesz bennünket, az emberek nagyon nem egyenlők, mi,
személy szerint, bárki által megalázható páriák vagyunk. Hogy
is ne gondoltuk volna azt, hogy ezen muszáj radikálisan változtatni! Ezt a változást, a változás radikalizmusát pedig a kommunisták ígérték. A kommunizmus eszméit meg egy Marx Károly
nevű egyén dolgozta ki, így hát a kommunizmushoz való vonzódásunk, ahogy felnövekedtünk, marxistává is tett bennünket.
Nem tévednek, akik azt állítják, hogy a zsidók nagy többsége
„baloldali”, de azt már nem akarják észrevenni, hogy ez a jobbol-
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dal általi megaláztatásunk szinte szükségszerű következménye.
Nem bűn, s nem is hiba, hogy baloldaliak lettünk, uram bocsá’
egyenesen kommunisták. S azt sem állíthatja senki, aki nem teljesen elfogult, hogy ne vettük volna észre a bennünket körülvevő
világban mindazokat a jelenségeket, amelyek radikálisan ellentmondtak az egyenlőségi ígéreteknek. A hibánk az volt – most,
a félreértések elkerülése végett nem a zsidókról, hanem arról a
négy zsidóról beszélek, akik a Budapesti Iskolát alkották –, hogy
azt nem voltunk hajlandók észrevenni: az újabb szörnyűségek,
amelyek körülvettek bennünket, nem a kommunista eszmék,
nem a marxizmus hibás alkalmazásának az eredménye, hanem
az eszme belső ellentmondása. Marx úgy építette fel az elképzeléseit, hogy semmit sem akart tudni az emberi természetről.
Hogy mennyiben volt Marx antropológiája hibás, azt itt most
nem tárgyalhatom.
Azt akarom hangsúlyozni, hogy a marxizmus, mint az ideológiák és a hitek is általában, nagyon lassan eresztett ki bennünket
a fogságából. Az ember nem adja fel azonnal a hiteit, az elképzeléseit, mindig mentségeket keres. Ez persze hiba, eszem ágában
sincs tagadni; persze, hogy az ötvenhatos forradalom már felébreszthetett volna bennünket „dogmatikus szendergésünkből”.
Nem tette. Ma már jobban értem, hogy miért nem. S azt is jobban
értem, hogy a teljes kiábrándulásunkhoz miért volt szükség arra,
hogy az emberi arculatú szocializmus meggyőződéses híveinek
forradalmát éppúgy leverjék, mint a miénket.

Valastyán Tamás

Cum grano salis
– a rekonstrukció mint dekonstrukció
Szempontok Vajda Mihály és
a Budapesti Iskola viszonyának értelmezéséhez
„Az biztos, hogy nem arra megy ki a játék, hogy megtudjunk valamit,
hanem hogy egy kérdésről ne csak egy álláspontot, többféle álláspontot is
kifejtsünk, s főként hogy gondolkozzunk, hogy viszonyuljunk
a világunkhoz intellektuálisan.”1

„Valami titkos fonálon”
Ha Vajda Mihály emberi és filozófusi kibontakozásának, gondolkodásbéli változásainak természetét némileg nyomon szeretnénk követni vagy – ha ez túl elméretezett vállalás volna – épp
szeretnénk közelebbről megérteni gondolkodásának főbb mozgatórugóit, szükségesnek látszik annak a szűkebb közösségnek,
szakmai és baráti csoportosulásnak a jellemzőit is megvizsgálni, ahová sokáig tartozónak vélte és érezte magát, s amely társaságtól való elszakadására olyannyira érzékenyen és olykor
kíméletlen őszinteséggel reflektál.2 A Lukács-tanítványok baráti és szakmai közösségéről van szó, amit Lukács György Budapesti Iskolának nevezett el.3 Helyesebben arról a szorosabb1
2

3

„A fontos, hogy amit állítok, ne legyen egyértelmű”. Kardos András interjúja
Vajda Mihállyal az 1977–1990 közötti időszakról, in Vajda Mihály: Szög a zsákból, Magvető, Budapest, 2017, 312.
A főbb szövegek e tekintetben – csak hármat említve más írásokon, a különféle beszélgetéseken és interjúkon kívül – A marxizmus és Kelet-Európa. Levélféle barátaimnak, a Lukács és a Budapesti Iskola című írások (az első a Marx után
szabadon, avagy miért nem vagyok már marxista? [Gondolat, Budapest, 1990,
29–63.], a második a Szög a zsákból [125–166.] című kötetben olvasható). Valamint a Mit lehet remélni? Esszék Fehér Ferencről (Határ Könyvek, Debrecen,
1995) című könyvben miközben barátjáról elmélkedik, Vajda eltöpreng baráti közösségükről is.
A Budapesti Iskolához szorosan véve négy ember tartozik: Heller Ágnes, Fehér Ferenc, Márkus György és Vajda Mihály. Lukácsnak persze rajtuk kívül
is voltak tanítványai, ahogy Vajda fogalmaz egy helyütt, „Lukács szívesen
fogadott bárkit, aki érdeklődött a tevékenysége iránt, s aki maga is a tanítványi körbe szeretett volna tartozni”. (Vajda Mihály: Lukács és a Budapesti
Iskola, in uő: Szög a zsákból, i. m. 127.) Ha nevesíteni szeretnénk e „tanítványokat”, akkor a lazább-szorosabb kötelék alapján (természetesen a teljesség
igénye nélkül) a következőket említhetnénk: Hermann István, Almási Miklós, Tőkei Ferenc, Zoltai Dénes, Eörsi István, Márkus Marysia, Radnóti Sándor, Bence György, Kis János.
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lazább kötődésről, kapcsolati hálóról, amely a tanítványokat a
mesterükhöz, valamint egymáshoz fűzte. Még pontosabban arról van szó, hogy Vajda filozófusi mentalitásának megszületése
szorosan kötődik a Budapesti Iskolaként identifikálódott körben
megtapasztalt emberi és gondolkodói attitűdök, az ott lezajlott
beszélgetések alapján formálódó szellemi miliőhöz, valamint az
ettől a körtől való elszakadás révén átélt saját hang, személyes
gondolkodásmód kialakításához. Jelen írásban minderről, tehát
Vajdának Lukács Györgyhöz és a Budapesti Iskolához fűződő
viszonyáról, ennek az értelmezhetőségéről pusztán aspektusokat, szempontokat tudok felvillantani, támpontokat adva egy
nagyobb, átfogóbb, rétegzettebb kutatáshoz, amit véleményem
szerint a magyar nyelven gondolkodó és íródó filozófiának mindenképpen kötelessége abszolválni.4
Két alapvető gondolat és idézet jelöli ki olvasatomban Vajdának Lukácshoz és a barátaihoz való emberi és szellemi viszonyát,
két gondolat, melyek a fókuszpontjai lehetnének annak az elliptikus interpretációs térnek, amelyben relevánsan el lehet gondolni és mesélni ezt a bonyolult s érzékeny viszonyrendet. Az egyik
Vajda Fehér Ferencről szóló szép és emfatikus könyvében olvasható: Mintegy két évvel ezelőtt [1992-ben járunk – V. T.], hármasban,
vele [Fehér Ferenccel – V. T.] és Ágnessel Szófiában voltunk. Oly sok
év után ismét együtt külföldön, valamiképpen kényszerítve éreztük magunkat, hogy mesterünk hagyatékához való viszonyunkról beszéljünk.
Ha Lukács gondolkodásától, a filozófiát illető, s ami talán ennél még
fontosabb is, a történelmet illető elképzeléseitől teljesen el is idegenültünk, tisztában voltunk vele, hogy gondolkodásunk a maga egészében,
majd minden gondolatunk valami titkos fonálon mégiscsak kapcsolódik ehhez az örökséghez.5 A másik idézet sem kevésbé emfatikus,
mondhatni, a Szög a zsákból című kötet egyik legdrámaibb pillanata: Még most is erőszakot kell tennem magamon, hogy kimondjam:
meg akartam szabadulni tőlük. Úgy éreztem, ez a feltétele annak, hogy
végre önmagam legyek. Mondom most, holott akkor csak összevissza
halandzsáztam. A magam számára is érthetetlenül. Nem olyan könnyű
tudomásul venni: én most szabad elhatározásból elválok legszeretettebb
barátaimtól.6
4

5
6

Szerencsére születtek már ebben a témában is alapszövegek, mindenekelőtt
Kardos Andrásnak az érintettek könyveiről szóló kritikáit említeném A véletlen tekintet (Gond-Cura Alapítvány, Budapest, 2004) és a Kritikus apák (Alföld
Alapítvány, Debrecen, 2008) című köteteiből, valamint Weiss János Lukács
György és tanítványai (Áron Kiadó, Budapest, 2018) című könyvét. Weiss három
vonatkozásban (ahogy ő nevezi, komplexum körül) látja kikristályosodottnak
a Budapesti Iskola történetét, illetve az erre történő reflexiót. Az egyik a Lukács
Györgyhöz fűződő kapcsolat, a másik a barátok egymáshoz való viszonya, valamint harmadikként még relevánsnak véli a korabeli legfelsőbb politikai vezetéssel való viszonyt, ez elsősorban Fehér Ferencnek Aczél Györggyel „való
»barátkozásában« öltött testet”. (Vö. Weiss: Vajda Mihály: A szellem útja önmagához, in Uő: Lukács György és tanítványai, i. m. 172–179.)
Vajda: Mit lehet remélni?, i. m. 58–59.
Vajda: Lukács és a Budapesti Iskola, in Uő. Szög a zsákból, i. m. 161.
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Vajda többször is utalt arra, hogy szeretné megírni a Budapesti Iskola történetét, pontosabban megérteni, mi történt valójában
Lukács György körül a hatvanas évek végén, amikor a marxista
gondolati és történelemfilozófiai konstellációt, úgymond, praxisfilozófiaként akarták újraérteni. Ez lett volna a marxizmus reneszánsza, ahogy maguk között nevezték projektumukat, ehelyett
nemhogy megújulás nem történt, de a hetvenes évek második
felében emigrálni kellett az országból az érintetteknek, és a Budapesti Iskola is feloszlott mint gondolkodói és baráti formáció.
Vajda arra is utalt, hogy szerette volna megérteni, szükségszerű
volt-e a Lukács körüli fiatalok baráti csoportosulásának feloszlása, lehetséges kezdetek sikert magában foglaló előfeltétele volt
mindez, vagy éppen teljes kudarc. A tanítványok – ahogy Vajda
fogalmaz egy helyütt – a Lukács által rájuk örökített feladatot
akarták elvégezni: végrehajtani „a marxizmus reneszánszát”, azaz
rekonstruálni az „igazi marxizmust”, s ezenközben kidolgozni a marxista filozófia egy-egy „szakágát”. Többször elmondtam már: a rekonstrukcióból dekonstrukció lett, s ezzel a Budapesti Iskola meg is szűnt
létezni. De nem azért vagy nem csak azért, mert feladatának teljesítése
a feladatot magát számolta fel. A marxizmus, a marxista filozófia dekonstrukciója egyben mindenfajta filozófiai doktrína lehetetlenségének
belátásához vezetett el bennünket – nagyjából és egészében századunk
végének filozófiai közhangulatával egybehangzóan.7
Nos, engem az érdekel igazán, hogy miképpen lett a rekonstrukciós igyekezetből dekonstrukciós retorikus szövegszervező
erő. A rekonstrukció két szinten is érvényesül, részint – mint
olvashattuk – marxista történelemfilozófiai szinten, de mindenképpen megjelenik és munkál, úgymond, a személyes emlékezeti térben is. Az a nagyon izgalmas Vajdánál – legalábbis sejtésem
szerint –, ahogy mind a történelemfilozófia nagy narratívájában,
mind a perszonálegzisztencia mnemonikus mikroelbeszéléseiben
a konstatív gesztusokat felváltja a performatív aktivitás megan�nyi retorikailag is pontosan nyomon követhető formája.
Ideológia versus filozófia I.
Újra visszatérnék a felvázolt elliptikus interpretációs tér fókuszpontjaiként megjelenített és idézett szövegekhez. Az első a Fehér Ferenc emlékére írt könyv egyik epizódja, egy szófiai út
mindhármójuk, azaz Heller Ágnes, Fehér Ferenc és Vajda Mihály
számára egyaránt revelatív beszélgetésének felidézése. Vajda voltaképpen – mint mindjárt látni fogjuk – ezúttal is oly módon rekonstruálja e beszélgetést, hogy abból saját filozófiája egyik lehetséges értelmezésének dekonstruktív műveletei bontakoznak ki.
A volt Budapesti Iskola három tagjának beszélgetése, illetve e
beszélgetés személyes perspektívájából történő felidézése – már
7

Vajda Mihály: Tükörben, in Uő: Tükörben, Csokonai Kiadó, Debrecen, 2001, 9.
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önmagában olyan performatív szituáció, amely a gondolkodás
retorikai erőit szabadítja fel. Vajda rekonstrukciójában Fehér
a következőket emeli ki azt illetően, mi határozta meg szerinte leginkább a Budapesti Iskola szellemi alapjait: „A ’Budapesti
Iskola’ legfontosabb szellemi kezdőpontja a […] ’nagy narratíva’ fogalma volt. Számunkra ez Hegel, Marx és Lukács öröksége. A ’nagy
narratíva’ mindenekelőtt azt a fogalmat jelöli, amelyet Hegel ’univerzális történelemnek’ nevezett. Ez annyit jelent, hogy nincsenek egyes
történetek, csak egységes történelem van, amelybe – természetesen –
nem minden egyes történet tartozik bele…”8 A hegeli „univerzális
történelem” gondolatából eredeztetett, praxisfilozófiaként felfogott marxizmus mint „nagy elbeszélés” olyan előfeltételeket és
következményeket rejt magában, mint például, hogy rangsorol
a különböző történelmek és történetek között, magának előjogokat vindikál, illetve egy meghatározott célja van. Ezek mind
filozófiailag, mind politikailag releváns szempontok, ami felveti
a marxista nagy narratívának azt az igényét, hogy „a filozófia
történelmet csinál; de ugyanakkor megmutatja, hogy ez a filozófia Sztálin börtöneihez vezet”.9 Mindazonáltal a Budapesti
Iskola tagjai már a kezdet kezdetétől kritizálják, sőt opponálják azt, hogy az univerzális történelemnek előjoga van az egyes
történelmek fölött. Ebből a konfrontatív diszpozícióból egy sajátos modernitáskritika körvonalai sejlenek fel, amely azt jelenti, hogy szembenéznek a történelem általános fogalmával, nem
él bennük „semmiféle nosztalgia a premodernbe való visszatérés iránt”, valamint nincsen bennük „semmi vágy a modernség
meghaladására, transzcendálására sem”.10 Azaz Fehérék eszerint
leszámoltak azzal az illúzióval, hogy lennének a történelemnek
valamiféle általános törvényszerűségei, amelyek alapján progresszíven haladnának előre a dolgok. Ugyanakkor azt a megint
csak Hegeltől eredeztethető elvet, hogy „az univerzális szabadság a történelem minden mozzanatának a megalapozó értéke”,
mintha feltétel nélkül elfogadnák Hellerék, mi több, az új kor
nyereségének tekintik.11 Mindezen megfontolásokból az következik, hogy Vajdáék a nagy narratívát nem fogadták el eleve és
kritikátlanul. Az is kérdés ezek alapján, hogy bizonyos ellentmondásokat ki hogyan engedett hatni a saját elképzeléseiben,
hiszen ha elvetjük a történelem általános törvényszerűségeinek
az élet mozgatórugóiként történő felfogását, hogyan lehetséges,
8 Vajda: Mit lehet remélni?, i. m. 59. Ezzel a gondolattal abszolút összhangban
próbálja meg értelmezni Kardos Heller filozófiáját: „A filozófus mint reprezentáns a történelem szubsztancialista felfogásán, »a társadalmi fejlődés«
normális (visszaesésekkel, vargabetűkkel, zsákutcákkal terhelt) »fővonalának« tételezésén alapul. Hősünk az egység virtuális lehetőségét reprezentálja, azaz a filozófia a maga mindenkori különös formájában fenn kell hogy
tartsa az emberiség szubsztancialitásának regulatív eszméjét.” (Kardos András: After Virtu: a filozófus nyomában, in Uő: A véletlen tekintet, i. m. 545–546.)
9 Vajda: Mit lehet remélni?, i. m. 60.
10 Uo. 61.
11 Uo.
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hogy az egyébként szubjektíve teljesen releváns szabadságeszme
univerzalitását fenntartjuk. Az már egy másik kérdés továbbá,
hogy kinél mikor kezdődik el a nagy narratíva átfogalmazása
vagy kritikai felülvizsgálata, a saját személyes filozófiai indíttatások alapján történő átalakítása.
A megidézett szófiai dialógus-rekonstrukció dekonstruktív
mozzanatai közül most pusztán kettőt emelnék ki, amelyek –
voltaképpen visszapillantva a ’77-ben íródott, de csak a ’90-ben
publikált Levélféle barátaimhoz hangsúlyos tételeire, e mozzanatok teljesen összhangban vannak – hozzájárultak ahhoz, hogy a
Budapesti Iskola mint szellemi műhely megszűnjön. Az egyik az
individuum szerepének átértékelése, a másik pedig a filozófia
szerepének megváltozása Vajdánál. Az individuum szerepét és
helyzetét Vajda Nietzschét olvasva gondolja s értékeli át a leginkább, azazhogy nincs az individuumtól független racionális
és emocionális okalap, amelyre támaszkodva az ember igazolhatja a tetteit, „kizárólag csak maga szabhatja magamagának a
törvényt”.12 Ez alapján persze még ugyanolyan „borzalmas bűnöket” követhet el, mint a hegeli s marxi univerzáleszmékre támaszkodva,13 két dologban azonban minimum tisztábban lehet
látni a nietzschei perspektívát figyelembe véve: az egyik az egyéni felelősségvállalás, a másik magának a filozofálásnak a módja
és funkciója. Nietzschénél tudniillik „nincs okalap, amelyre hivatkozni lehetne, itt a törvényt valóban csak azok hágják át, akik
magukra akarják és tudják venni a teljes felelősséget tettükért.
Akik utolsó értéküket nem vetik el azzal, hogy szolgáló-készségüket elvetik”.14 Ebből voltaképpen már következik a filozofálás módjának és természetének alapvető megváltozása a hegeli
és marxi formákhoz képest: hogy ti. „Nietzsche filozófiája – teljes meghamisítása nélkül – ideológiává nem tehető”.15 Ez tehát
Vajda számára kardinális: a filozófia ideológiai kihasználása és
megrablása számára immár járhatatlan út.
Tulajdonképpen ez a felismerés készteti már a hetvenes években is arra, hogy szakítson a marxizmussal, ami egyben azt jelenti, hogy eltávolodjon barátaitól. A filozófia mint ideológia képtelen szembenézni azokkal a feladatokkal, amelyek az „emberi
érintkezési viszonyok”-ra irányulnak, ezen viszonyok átalakítását célozzák, amely átalakítás „a tényleges emberi szükségleteknek megfelelően a legkülönfélébb típusú közösségek keretei
között, a legkülönfélébb utakon-módokon mehet végbe”.16 Tévednénk, ha ezekből a sorokból csupán azt olvasnánk ki, hogy
Vajdát pusztán a közösségek sorsa érdekli – mintegy a marxista
osztályfilozófia egyik derivátumaként. Hiszen híres szövegének
– amelytől szinte egyenes út vezetett a Budapesti Iskola feloszla12
13
14
15
16

Uo. 77.
Vö. uo. 79–80.
Uo. 78.
Uo. 80.
Vajda: A marxizmus és Kelet-Európa..., in Uő: Marx után szabadon…, i. m. 61.
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tásához17 – sorait úgy folytatja, hogy ha az ideológiaként értett s
felfogott filozófiának, azaz a szocializmus politikai elméletének
nincs is mondanivalója az emberi viszonyok átalakításáról, [a]
filozófiának azonban annál több. Mert itt […] kell keresnünk annak
az „antropológiai fordulatnak” a lehetőségeit, amely a modern individuumot kigyógyítja a maga „betegségeiből”, amely abban a mértékben,
amelyben ez egyáltalán lehetséges, megoldást nyújt egyén és közösség a
modern világban megoldatlan viszonyára. Nem egyetemes megoldást,
amely biztosítéka lenne annak, hogy az individuum mint olyan „otthonra találjon”, hanem lehetőséget az egyes konkrét individuumok számára, hogy sikeres és sikertelen kísérletek során át egy-egy időre kilépjenek a maguk „transzcendentális otthontalanságából”.18
Ezen megfontolások alapján azt állíthatjuk, hogy Vajda a hetvenes évek második felére a filozófiát már nem ideológiaként olvassa, amely a társadalom tényleges átalakítására kínál receptet, hanem a lehetségesség móduszában formálódó tudásként tekint rá.
Ideológia versus filozófia II.
A másik fókuszpontként olvasott és idézett szöveg ennek a fordulatnak, tehát a gondolkodás ideológiából filozófiává átváltoztatott eseményének kifejezetten személyes perspektívából megélt folyamatát írja le. Vajda árulásként éli meg és írja le barátaival
való szakítását, ami egyfelől nagyon súlyos szó, másfelől szükségképpen kellett bekövetkeznie, hogy megtalálja a saját hangját.
Én tulajdonképpen meg akartam szabadulni a Budapesti Iskola kötöttségeitől. Nem a barátaimtól akartam megszabadulni, ezt hangsúlyozni
kell, hanem ezektől a kötöttségektől. Úgy éreztem, hogy az Iskolán belül
soha a büdös életben nem fogom tudni megtalálni a saját hangomat, a
saját gondolataimat. Márpedig én meg akartam találni a saját hangomat. Na mármost ha meg akarom találni a saját hangomat, akkor az
Iskola kötöttségét le kell dobni magamról. Attól még énnekem a legjobb
barátaim maradhatnak, akik eddig voltak, ha elviselik azt, hogy én a
saját utamat járom19 – foglalja össze egy vele készült 2016-os beszélgetésben a barátaival való egykori viszonyát, ezt az egyfelől
rendkívül speciális emberi-szakmai kapcsolatot, a velük történő
együtt-gondolkodási processzust, másfelől e nagyon is természetes igényét az önállósodásra, a saját gondolkodás formájának
kialakítására.
Az erről szóló szövegek, leginkább a Lukács és a Budapesti
Iskola című írás konfesszionális tónusában az önreflexió valamiféle katakretikus formát és hangot visz színre. Van egyfajta
aporetikus feszültség abban, ahogyan Vajda a saját szerepét meg17 Vö. Vajda: Lukács és a Budapesti Iskola, in Uő: Szög a zsákból, i. m. 163–165.
18 Vajda: A marxizmus és Kelet-Európa..., in Uő: Marx után szabadon…, i. m.
61–62.
19 „A fontos, hogy amit állítok, ne legyen egyértelmű”…, in Vajda: Szög a zsákból, i. m. 171.
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jeleníti Lukácshoz és a barátaihoz való viszonyában. Részint a
korszak egyik legjelentékenyebb gondolkodójával kezd el rendszeresen beszélgetni, részint abban sem biztos, hogy filozófus-e
egyáltalán. Számomra megrázó és katartikus, ahogyan – saját
szavai szerint – „frusztráció”-jának értelmezési körében egyre
inkább engedi hatni a holokauszt-traumát, ez korábban egyáltalán nem volt így: „Vajon itt is, és mindenütt, ahol és amikor
a kifelé mutatott magabiztosság ellenére a valóságban hiányzik
belőlem az önbizalom, a holokauszt-trauma végső leküzdhetetlensége jelentkezik? Nagyon is lehetséges.”20 Ez az ambivalencia,
kötődés és oldódás kettős vonatkozása a barátaival való viszonyt
is meghatározza. Egy sajátos függelmi kapcsolat körvonalait
bontakoztatja ki, az ő értelmezésében ez leginkább Fehér uralomvágyó jellemének köszönhető. Természetesen nem egyszerű alávetésről-alávetettségről van itt szó, hiszen ahogy Vajda ezt
többször is próbálja hangsúlyozni: hogy ők négyen valamiféle
csoportdinamikusan identikus közösséget alkothassanak, ahhoz
Fehér állhatatossága kellett. Feri nélkül egészen más lett volna a Budapesti Iskola. Békésen éltünk volna egymás mellett, de talán hiányzott
volna valamilyen keménység, amely meghatározta volna a csoportunk
arculatát. Meg hiányzott volna bizonyos kérdések végiggondolásának
a kényszere. Feri nem tűrte a lazaságot. Mindig tisztázni akarta, mit
hogyan gondolunk. Mi hárman mindig inkább a magunk dolgával voltunk elfoglalva.21
Visszaemlékezve a hatvanas–hetvenes évek e baráti-szakmai
közösségére, Vajdát mindenekelőtt az foglalkoztatja, azt akarja
megérteni, hogy miért vetette alá magát ennek a függelmi viszonynak, szembe akar nézni egykori önmagával, aki nélkül ma
nyilván nem lehetne az, aki. Egykori „hazug alkalmazkodásá”nak nyomába ered: miért s hogyan történhetett, „hogy egy ideig
mindent elfogadtam tőle [ti. Fehértől – V. T.], tetszett a dolog,
vagy sem. Azt akarom tisztázni, hogy ezt hogyan tudom megmagyarázni.”22 Vajda ez irányú rekonstrukciója egyszer csak átfordul dekonstrukcióba. És véleményem szerint ez a legérdekesebb
nála, ebben a szövegében és más mnemonikus munkája során
is. Az még, mondhatni, a rekonstruktív részhez tartozik, ami20 Vajda: Lukács és a Budapesti Iskola, in uő: Szög a zsákból, 126.
21 Uo. 151–152. Persze mások máshogy emlékeznek vissza ezekre az időkre, és
máshol, másban látják a fő mozgatórugókat. Ahogy arra Weiss János a témában hiánypótló tanulmányában rávilágít: „Vajdának köszönhetjük e baráti
kör »csoportdinamikájának« első leírását. Márkus György leírása még Heller
Ágnes központi szerepét emelte ki: »Heller Ágnes volt ennek az egykori iskolának a legjelentősebb és legismertebb képviselője. S úgy hiszem, ő az, aki
ma is a legmelegebben, talán egy bizonyos nosztalgiával is emlékszik vissza
rá.« Vajda leírása viszont egyértelműen Fehér Ferencet tünteti ki: »Hogy miért épp Ferivel kezdtem? Mert ebből az egész Budapesti Iskolából nem sokat
lehet érteni Fehér Ferenc alakjának megértése nélkül. […] Mondhatnám azt
is, hogy az ő személye testesítette meg [az iskolát], de magam is zavarba jövök, ha ilyeneket mondok.«” (Weiss: Vajda Mihály..., in Uő: Lukács György és
tanítványai, i. m. 176.)
22 Vajda: Lukács és a Budapesti Iskola, in Uő: Szög a zsákból, i. m. 151.
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kor hangsúlyozza mesterük, Lukács iránti tiszteletüket, hogy tehát e csoportdinamika erőcentruma valamiképp hozzá kötődik,
mindnyájan igyekeztek „Lukács szövegeihez kapcsolódni”.23
Még az is a rekonstrukció része, hogy bizonytalanságát fejezi ki
azt illetően, létezett-e közös platformja az iskolának, ami őket
másoktól markánsan megkülönbözteti, s jóllehet szerinte ilyesmi nem létezett, amiről szó van, az nem más, mint hogy: „volt
bennünk valami olyan homályos érzés, hogy barátságunk alapja
közös helyünk a világban. A kultúra világában, a politika világában, mit tudom én. Pontosabban képtelen vagyok elmagyarázni.”24 Ezen a ponton Vajda gondolatai már amolyan szókratészi szekvenciában formálódnak, tudniillik a nemtudást hagyják
szervező erőként hatni, tőle egyáltalán nem szokatlan módon. Ez
már persze a dekonstrukció felé mutat, de még mindig inkább a
rekonstruktív igyekezet alakzata, mint ahogyan az is, ahogyan
rendkívül személyesre hangolva a szövegét megvallja, hogy Fehér iránti baráti szeretetébe mennyi mindennek az elfogadása
belefért. Ugyanakkor a rekonstrukciót lépten-nyomon megszakítják az efféle önreflexív-litotikus fordulatok: „ha jól meggondolom, cum grano salis értendő”; „magam is zavarba jövök, ha
ilyeneket mondok”; „de inkább csak zűrzavart keltettem, semhogy bármit is tisztáztam volna”; „Mondom most, holott akkor
csak összevissza halandzsáztam”.25 A szövegnek ez a retorikai
sodrása a rekonstrukciót átfordítja dekonstrukcióba, merthogy
a mnemonikus nyelv olyan performanciája válik hozzáférhetővé
ezáltal, amelyben a katakrézis uralkodik el.
Újraértés – a modern és a posztmodern feszültségterében
A 20. század magyar filozófiai nyilvánosságának kevés európai
rangú gondolati teljesítményei közül mindenképp kiemelkedik
a Lukács György köré csoportosuló, Budapesti Iskola néven elhíresült gondolkodói kör, amelynek tagjai Heller Ágnes, Fehér
Ferenc, Márkus György és Vajda Mihály. A kiemelkedés egyik
oka az, hogy ezek a szerzők a fellépésükkor kurrens, inspiráló és nemritkán egymással ellentétben álló filozófiai áramlatokat – úgymint marxizmus, egzisztencializmus, hermeneutika,
neopozitivizmus, fenomenológia, antropológia – megpróbálják
termékenyen összeolvasni és applikálni saját gondolkodói rendszerükbe. A másik ok az, hogy Lukács tanítványai – az 1973-as
filozófusperig, amelynek következményeként kénytelenek let23 Uo. 129.
24 Uo. 146.
25 Uo. 128., 146., 158., 161. Megint csak egyetértőleg utalhatunk Weiss gondolatára, amikor Vajda szövegének személyes tónusát elemezve írja: „Nehezen
mondódnak ki a mondatok (és az interpretálónak még inkább visszafogottnak kell lennie).” (Weiss: Vajda Mihály…, in Uő: Lukács György és tanítványai,
i. m. 176–177.)
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tek külső és belső emigrációba vonulni – az ötvenes, hatvanas
években meghatározó szerepet játszanak a magyar kulturális és
filozófiai életben. Hol markáns és nem kevésszer igaztalan ítéleteikkel, hol a marxizmus újraértésének és megreformálásának
őszinte szándékával, hol az egyetemi ifjúság orientálásával és
a filozófiai műveltség tágításával, hol a politikai balanszírozás
művészetébe és gyakorlatába történő beavatkozással formálják koruk történelmének alakulását. Ezért mindenképp indokolt a kritikai mérlegelés a tevékenységüket illetően, legfőképp
filozófiai-etikai-esztétikai munkásságuk újraértelmezése révén.
A Lukács köré csoportosuló fiatal filozófus-generáción belül
– és nyilván a különböző vonulatok között, az idősebbek közül
említhetjük Hermann Istvánt, a fiatalabbak közül Bencze Györgyöt vagy Kis Jánost, bár ők inkább Márkus révén kapcsolódtak Lukácshoz – persze hamar megmutatkoznak a törésvonalak,
mondhatjuk, az utak szétválnak. Egyesek Lukácsot az általa prolongált, a marxi eszméknek a társadalmi és kulturális gyakorlatba történő direkt transzponálásában követik, a társadalmi lét ontológiáját és a kulturális-politikai szféra organizációját valóban
kizárólag marxi alapokon képesek affirmálni és elképzelni. Mások, úgymond, megreformálhatónak gondolják a marxizmust,
ahogy később nevezik, a marxizmus reneszánszán munkálkodnak – akár még Lukács ellenében is. Ezen utóbbi gondolkodók
közül kerülnek ki azok, akik a lukácsi életművön belül inkonzisztens mozzanatokat fedeznek fel és mutatnak ki. E szerzők
szemében egyre jobban felértékelődik a „fiatal” Lukács György
filozófiai és esztétikai teljesítménye, ahol például a művészet általi megváltódás lehetősége nem fordul át automatikusan a politikai szférájába, azaz az esztétikai és a politikai kultúra közti különbségtevés még releváns.
A Lukácsot egyre inkább kritikusan olvasók köréből szerveződik meg aztán a Budapesti Iskola. Tagjainak filozófiai szempontú újraértése azért is indokolt, mert az ő esetükben egyedülállóan izgalmas konstelláció jött létre a tekintetben, hogy
napjaink tudomány- és filozófiafelfogásának, valamint a mindennapjaink életvilágának kondíciója szempontjából releváns
következtetéseket vonhassunk le. Konkrétan arról van szó, hogy
a modernitás és a posztmodernitás megoldatlan problémáinak
halmozódásaira, az individuum helyzetének alakulására, a különböző közösségek (politikai egységek, nemzetek, civil szerveződések stb.) identifikálhatóságára, egymáshoz való viszonyukra, az ember önértésének és -értékelésének elbizonytalanodására,
az episztemikus rendek kiépülésének és közvetíthetőségének
akadályoztatottságára, mindarra a kihívásra tehát, amelyet ez
a komplex társadalmi és kulturális tematika jelent, milyen válaszok fogalmazhatók meg Heller Ágnes, Fehér Ferenc, Márkus
György és Vajda Mihály filozófiájának tüzetes elemzése révén.
Vajda a Szög a zsákból egyik helyén egyébként megkísérli leírni,
hogy milyen különböző utakon indulnak el ők négyen – Lukács
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örökségét egyszerre affirmálva és kritizálva, azaz e nagyszabású
és ellentmondásos életmű bizonyos aspektusait elfogadva, másokat nagyon is megtagadva. Kicsit hosszabban idézném Vajdát:
Ági unos-untalan újrafogalmazta a maga marxista etikáját, megpróbált
megírni egy marxista antropológiát (ösztönök, érzelmek), egy marxista
értékelméletet – sejtésem szerint annak biztos tudatában, hogy a marxizmusnak sem etikája, sem antropológiája stb. nem lehet. Ez azonban
őt nem érdekelte. Őt az etika, az antropológia, az értékelmélet érdekelte,
s ha az ő idevágó gondolatai a marxizmusba nem férnek bele, az annál
rosszabb a marxizmus számára. Feri lényegében azon törte a fejét, hogy
miként lehetséges egy igazságos és humánus társadalom – ezt nevezte
szocializmusnak vagy kommunizmusnak –, ha egyszer az ember olyan,
amilyen. Ő hitt – azt hiszem, egyedül ő hitt – egy antropológiai fordulat lehetőségében. S ezenközben remek könyveket írt arról, hogy milyen
ma az ember: mint Dosztojevszkij hősei, meg a jakobinus forradalmárok. Jómagam, miután első társadalomelemző munkám, a fasizmus-tanulmányok után valahogy visszasomfordáltam a filozófiához, elemezni
kezdtem – hitem szerint marxista szemszögből – különböző klasszikus
és modern filozófiákat, az utolsó ilyen esszém írása közben „rájöttem”,
hogy én már nem vagyok marxista, amin valószínűleg azt értettem,
hogy opponálom a filozófia ideológia voltát. Egyedül Gyuri próbálkozott azzal, hogy tényleg szembenézzen, méghozzá a maga tudományos
alaposságával, a marxizmussal. Hogy ezt a tevékenységét sikeresnek tekintette-e, azt már nem kérdezhettem meg tőle.26
Az utak szétváltak
Heller szerteágazó és sokszínű gondolkodásának újraértése során elsődlegesen arra fókuszálhatunk, hogy leginkább maradandónak mondható erkölcsfilozófiája, azon belül is személyiségetikája milyen szálakon kötődik a modernitáshoz, hogyan alakul
etikai koncepciója a posztmodern ráhatás következtében, valamint hogy milyen antropológiai perspektívában érthető újra e
nagyszabású etikatan. A fő kérdés itt minden bizonnyal úgy formulázható, hogy létezhet-e egyáltalán a modernitás után egységesen megalapozható személyiségetika – amint azt a helleri
koncepció sugallja. Véleményünk szerint – s ezen a ponton teremtődhet meg az újraértésnek az eddigi értelmezésekkel való
termékeny feszültsége – feltehetően nem, mert a posztmodern
helyzet- és éntudatra sokkal inkább jellemző a kontingencia,
mintsem a szilárd alapokon végbemenő tökéletesedés. Etika és
antropológia pedig a dinamikus ember helleri fogalmában ér össze

26 „A fontos, hogy amit állítok, ne legyen egyértelmű”…, in Vajda: Szög a zsákból, 139–140.
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finoman,27 megteremtve egyúttal a továbbgondolás lehetőségét e
filozófiai-etikai koncepció vonatkozásában. A dinamikus ember
fogalma egyébként azért is kulcsfontosságú Heller gondolkodásában, mert egyfelől szorosan kötődik a modernitáshoz, annak
etikai dilemmáihoz, amennyiben az ember nagy sorsfordító és
történelemalakító periódusához kapcsolódik, hiszen valóban
ekkor mutatkozhat meg az embernek mint egyénnek és személyiségnek a voltaképpeni lényege. Annyiban viszont a posztmodern kondíció időszakában is fontos tényező a dinamikus ember, hogy az emberiség történelmének ezen periódusa kevésbé
a nagyságról és a lényegiségről szól – gondolhatunk itt a nagy
elbeszélések felbomlásától kezdve a kontingencia folytonos érvényesülésén át a szubjektum fellazulásáig számos jelenségre –,
így hát kérdés, hogy a dinamikus ember fogalma meg tudja-e
tartani plauzibilitását a megváltozott körülmények között.28
Fehér Ferenc gondolati tevékenységének újraolvasása – legalábbis most úgy látjuk – legfőképp esztétikai síkon releváns.
Amíg Heller etikai dilemmáknak szentel igen sok fejtegetést
munkássága során, helyesebben az ember és az etika viszonyát
tartja szem előtt, addig Fehér érdeklődése a filozófiai esztétika
sorsát illetően élénkül meg újra és újra az évek során. Pontosabban a művészet és a valóságreferencia vonatkozásában artikulálódik s aktualizálódik, amit elsősorban az esztétika terén
vizsgált a legfinomabban és legsokrétűbben – irányuljanak bár
a vizsgálódásai az egyén és a történelem viszonyára vagy éppen
a forradalom lehetségességének valós okaira. Mind a hatvanas
évek irodalmi és film-kritikáiban, mind a híres Dosztojevszkijkönyvében, de később a Sartre-elemzésében is a művészet valóságreferenciájának, illetve a valóság és a világ művészi-aktív (sőt
helyenként agitatív) újraalkotásának folyamata érdekli. Ezért
telítődik nála esztétikai relevanciával a magatartás egyébként
etikai kategóriája. Az újraértés egyik sarokpontja az lehet, hogy
Fehér miért nem tud – és sokszor nem is akar – eltávolodni az ideologikus beszédmódtól bravúros mikroelemzései során. Erre azt
válaszolhatnánk, hogy ő kevésbé tudja elfogadni az ún. nagy elbeszélések felbomlásának-felbomlasztásának posztmodern kon27 Mint ismeretes, a dinamikus ember fogalma A reneszánsz ember című – mondhatjuk, korai főműként számon tartott – könyv kulcskategóriája, mely fogalom aztán számos alakváltozaton konfigurálódva búvópatakszerűen van
jelen az életműben. (Vö. Heller Ágnes: A reneszánsz ember, Akadémiai, Budapest, 1967, főként 7–25.)
28 Úgy tűnik, valami ilyesmire, mármint az ember és a dinamizmus fogalmának plauzibilis újragondolására tesz kísérletet Heller a Személyiségetika című
könyvében, ahol éppen az esetlegesség tapasztalatából indul ki. A személyiségetika – írja – „az esetlegesség tapasztalatával kezdődik. Az ember istenné
válásáról szőtt hajdani büszke álom nyomán az egyes individuumra mint
az etika egyedüli és befejezett hordozójára fogad. A személyiségetika ebben
az értelemben olyan etika, amelyből hiányoznak a normák, a szabályok, az
eszmények, s minden olyasmi, ami a személyhez képest »külsődleges«, vagy
az marad. Annyi személyiségetika létezik, ahány szerző”. (Heller Ágnes: Személyiségetika, ford. Módos Magdolna, Osiris, Budapest, 1999. 10–11.)
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cepcióját. Nála az ideológia megmarad valamiféle kötőerőnek a
modern individuum meghasonlottságának és széttépettségének
idején. Fehér összességében nem képes feladni a hegeli univerzális történelemről szóló koncepciót, amely szerint nincsenek
egyes történetek, hanem egységes történelem van. Ez persze
nála nem egy idealizált képben jelenik meg, hanem egy értelmesen véghezvihető és megvalósítható célracionális programban,
amelynek fókuszában az ember jobbá válásának, kvázi (evilági)
megváltódásának lehetősége áll.
Márkus György gondolkodói útjának, meglehet, legizgalmasabb vonása abban a mozgásban ragadható meg, amely korai marxizmusától az antropológiai fordulaton át a hermeneutikai érdeklődésig ível. Miközben mindvégig megmarad az élénk
történetfilozófiai attitűd. Nála Marx híres Feuerbach-tézise, miszerint a világot nem értelmezni, hanem megváltoztatni kell,
mondhatni, a visszájára fordul. És valóban előttünk áll Márkus személyében egy történetfilozófiai érdekeltséggel elemző
hermeneuta, aki Arisztotelész praxis-fogalmától kezdve Hegel
történelmi dialektikáján és Marx nembeliség- vagy munka-kategóriáján át Lukács kultúra-koncepciójáig azt vizsgálja elsősorban, hogyan lehetséges az univerzalitást, valamint az ember
társadalmi és természeti meghatározottságát összeegyeztetni,
nota bene az ember antropológiai és ontológiai dimenzióit relevánsan összeilleszteni. Márkus programjában a nembeliség, az
univerzalitás, a társadalmiság és tudatosság hegeli-marxi fogalmai mellett olyan fogalmak jelennek meg, mint intencionalitás,
aktivitás, nyelv, mi több, az analitikus hagyományból is gazdagon merít érv- és fogalomkészlete. Olyan vizsgálódási hálót,
gondolati mátrixot teremtve ezáltal, amely a magyar filozófiai irodalomban valóban egyedülálló módon képes „befogni” a
még értelmezhető világ eseményeit. Márkus gondolkodásának
egyik tendenciája a „kulturális társadalom” fogalmában kulminál, amelynek kidolgozása mind modernitáskritikai szempontokat, mind pedig a posztmodernt illető kritikai attitűdöt magában
foglal. A kulturális társadalom projektuma számol azzal a paradox léthelyzettel, hogy a felvilágosodás alapeszméi nem vonatkoztathatók maradéktalanul napjaink realitására, mindazonáltal
„továbbra is a felvilágosodás örökösei vagyunk”, ám éppen ez a
feszültség a kultúra „kritikai életerejének lényegi forrása”.29
Vajda Mihály esetében is beszélhetünk egyfajta mozgásról,
amely az ő inspiratív és inventív gondolkodását a marxi társadalom-filozófiától és a husserli fenomenológiától a heideggeri metafizika-kritikán át eljuttatja valamiféle „mesélős”, az
élettörténetek hermeneutikai rekonstrukcióját lehetővé tevő
dekonstruktív-mnemonikus szemléletmódig. E mozgás és szem29 Vö. Márkus György: A kultúra társadalma: a kulturális modernitás konstitúciója, ford. Lánczi András, in Uő: Kultúra és modernitás. Hermeneutikai kísérletek, T-Twins Kiadó, Budapest, Lukács Archívum, 1992, 82–83, 89.
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léletmód legfőbb jellemzője a kritika mint filozófiai magatartás.
Igazán az izgalmas, hogy e kritikai potenciál Vajdánál hogyan
marad meg sokszor a derű hermeneutikai attitűdjénél, ellenben
helyenként miért csap át destruktív és bizony néha nihilista beszédmódba, amely diskurzus szétveti a vajdai elemzés koherens
kereteit. Ily módon inkoherencia jön létre Vajda szövegeinek
egymásra utaló tereiben, és kérdés a számunkra, hogy ez szükségképp, a filozófiai gondolkodás természetéből adódóan van
így, vagy pedig ismét csak – mint oly sokszor már – más mozgatórugókat kell feltételeznünk. E mindig más mozgatórugók
megléte vagy inkább lehetségessége talán a legérdekesebb Vajda
gondolkodásában. Ő az a Budapesti Iskola tagjai között, aki mindig is a legkevésbé fogadja el az épp meglévő filozófiai vagy épp
ideológiai kereteket, és többnyire alternatívan, alterálóan lép fel
tevékenysége és gondolkodása során. A legnagyobb kihívás az
ő gondolkodói útjának rekonstruálása során az lehet, hogy meg
tudjuk-e ragadni e valóban inspiráló, de önnön magát folytonosan elhagyó kritikai szellem voltaképpeni mozgáselvét. Vajda,
mondhatni, majdnem mindig meglepetést okoz választott vagy
megtalált témáival. Így volt ez a fasizmus-tematika vagy épp a
Heidegger-inspiráció érvényesülésekor is. A marxizmustól való
„elbúcsúzása” is rendkívül provokatív, de egyben filozófiailag
releváns gesztus. Ezen meglepő fordulatok bemutatása, okaik és
körülményeik feltárása ha „megfejteni” nem segíthet is a vajdai
filozófiát, mindenképp közelebb kerülhetünk általa hozzá.
Philosophus ludens
A Budapesti Iskola tagjai Lukács György szellemi műhelyében
váltak filozófussá. Ezért fontos tisztázni e négy gondolkodó viszonyát Lukács Györgyhöz. Ebben nagy segítségünkre van a
már meglévő, ez idáig elvégzett munka, pl. a Kardos András által szerkesztett, A Budapesti Iskola címen két kötetben közreadott
tanulmányok Lukács Györgyről. Ezekből a konkrétan Lukács
valamely korszakát, problémacsomópontjait – pl. a korai művészetfilozófiáját vagy a ’19-es bolsevik fordulatának etikai dilemmáit – tárgyaló tanulmányokból kiviláglik, hogy a tanítványok
már elég korán, tehát a hatvanas évek végétől kezdve kritikai
éllel viszonyulnak a mester marxista attitűdjéhez, és egyre inkább kezdenek érdeklődni az „odahagyott” fiatal Lukács után.
E kritika még természetesen nem kiérlelt és átfogó, de a gondolkodás túlzóan ideologizáló, opportunista jellegét már ekkor is
erőteljesen bírálják. Mindez persze a négy filozófusnál más-más
hangsúlyokkal és eltérő mértékben érvényesül. Ám az talán még
ezeknél a Lukácsról szóló konkrét elemzéseknél is fontosabb,
hogy a tanítványok „saját” filozófiájukban hogyan érhető tetten
Lukács hatása.
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Ha Vajda Lukácshoz való viszonyát szeretnénk megérteni,
akkor – ismét csak pár szempontot mérlegelve – talán azt lehetne kiemelni legelőször, hogy a tanítvány már igen korán felismeri, hogy képtelen elfogadni azt a történetfilozófiai keretet és
elvet, hogy az egyénnek voltaképpen mindent alá kell rendelnie
a történelem fenntartás nélkül megvalósítandónak hitt univerzális céljának. Ezzel a homogenizáló, apodiktikus és apologetikus
struktúrával mindenekelőtt az a probléma, hogy lehetetlenné
és értelmetlenné válik benne a differenciálás mozgása. Egészen
pontosan minden gondolat és cselekvés értéke az univerzális cél
és eszme vonatkozásában nyeri el relevanciáját, önmagában tehát irreleváns minden gondolat és cselekvés, azaz nem lehet pl.
„morálisan megalapozott ellenérvek”-et felsorakoztatni.30 A történetfilozófia és az etika ezen divergenciájából is kitűnik – túl
azon, hogy a „»történelmileg cselekvők« legborzasztóbb szörnytetteinek igazolására is alkalmas”31 –, hogy ez a lukácsi elgondolás az egyént a maga individuális, szociális, affektív és egyéb
meghatározottságaival semmisnek tekinti. A lukácsi konstrukciónak az a legdöbbenetesebb paradoxona, hogy ezen univerzális végcélt éppenséggel az egyénért, a kétségbeesett és vigasztalan individuumért alkotja meg. Ebből következik az is, hogy
Lukács a filozófiát nem tudja pusztán filozófiaként olvasni, az
értelmezések – szövegek, problémák, világok faggatásának – játéktereként: „Lukács, aki létezésünk kontingenciáját soha nem
akarta elfogadni, aki mindig is az emberiség kollektív megváltására vágyakozott”32 – szükségképp fordítja a filozófiai problémákat és az e problémákra adott filozófiai válaszkísérleteket
ideológiai konstrukcióba. Ha az ideológia kifejezést etimológiája szerint gondoljuk végig, akkor arra az eredményre jutunk,
hogy a valamely ideális képről vagy formáról való beszéd mintegy azért van, hogy a világot ezen képhez igazítsuk. Tehát nem
a képet igazítjuk a világhoz. Vajda az egyik Kardos-interjúban
el is mondja, hogy voltaképpen számára ez a konstrukció eleinte imponált: „Be kell látnom, hogy én magam valószínűleg soha
nem kerültem volna közel a filozófiához, ha a filozófiát nem mint
ideológiát kezdem elsajátítani, tehát valamit, ami a világ átalakításával kapcsolatos, ahogy titeket a ’68-as világátalakítási törekvések hoztak közel Marxhoz.”33
30 Vajda: Mit lehet remélni?, i. m. 66. Vajda ezeket a gondolatokat azon kísérlet
során fogalmazza meg, amikor is azt szeretné megérteni, hogy Fehér miért
nem volt képes, még pontosabban, miért nem akarta feladni a történelembe mint nagy narratívába vetett bizalmát, s mindeközben felvázolja a Lu
kács-örökség talán leglényegesebb jellegzetességét, A bolsevizmus mint erkölcsi probléma és a Taktika és etika című Lukács-tanulmányok közötti „törést”,
pontosabban ennek a tanítványok általi értelmezését, feldolgozását, vagyis
amikor az egyén számára még lát valamiféle egzisztenciális döntéshelyzetet
a közösséggel szemben, illetve amikor már nem.
31 Uo. 71.
32 Uo. 73.
33 „A fontos, hogy amit állítok, ne legyen egyértelmű”…, in Vajda: Szög a zsákból. 275.
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Csakhogy ez az ideológiai konstrukció – amelyet Vajda később „az európai modernitás metafizikai beállítódásának” nevez34 – éppen attól fosztja meg az embert, attól a területtől zárja
el, „amelyen valóban alkotó, valóban emberi lehet, elvette tőle a
játék jogát”.35 Vajda szerint Lukács kiölte magában mind a filozófiai, mind az esztétikai érzéket, amelyektől pedig olyannyira
izgalmasak a korai írásai. Ezért súlyos szavakkal illeti mesterét:
Lukács György nem létezik filozófusként. […] Hogy ez az ítélet végleges volna, azt persze nem állíthatjuk; de bármily „igazságtalan” is ez a
megítélés, megeshet, hogy a dolgon most már semmi sem változtathat.
Lukács ugyanis kiérdemelte a felejtést. 1919-es kommunista fordulatával maga semmisítette meg magában mind a finom érzékű esztétát,
aki számára a stílus éppoly fontos volt, mint a tartalom, mind pedig a
filozófust, aki a szabadság rendszerét akarta megvalósítani.36 Lukács
anesztétikai és filozófiakritikai attitűdje alapvetően azzal van
összefüggésben, hogy számára sem az esztétika, sem a filozófia
nem képes a beteljesedés totális és homogén formáját nyújtani.
Beteljesedés alatt itt voltaképpen olyan megoldási javaslatok kimunkálását kell érteni, amelyek az embert önnön egzisztenciális
problémáival való konfrontációi során összességében az evilági
megváltódás felé terelik, mi több, el is juttatják oda. Ez a „program”, mondhatni, szükségképp számolja fel a filozófiai attitűdöt
és játékteret, s teremti meg az esztétikai és politikai ideológia kereteit.
Vajdának ezek a keretek a hetvenes évek közepére már teljességgel vállalhatatlanokká válnak, s utána voltaképpen azon
munkálkodik kisebb-nagyobb vargabetűkkel, előre- s visszalendülésekkel, hogy megtalálja a saját filozófiáját. Mind a gondolatokkal történő kísérletezés szabad szelleme, mind a magatartások plurális mozgatórugói, de a művészeti cselekvések alkotó
potenciái37 is egyre inkább a gondolkodás játékkal rokon attitűdjét erősítik fel benne. Ez egy hosszú folyamat, amelynek révén
rátalál nyelv és gondolkodás kiazmikus teremtő viszonyára. Ő
maga mindezt a játszó mentalitást a tanítással összekötve a Kardossal való 2016-os beszélgetésében így jellemzi: alapjában véve a
németországi és az amerikai tanítás nem volt olyan fontos számomra,
mint a magyarországi, mert itt még valami hozzájön az eddig mondottakhoz. Nevezetesen a nyelv, a játék a nyelvvel. Na most ez a játék
34 Vö. Vajda Mihály: Művészet és játék helyett – forradalom. Miért tűnt el Lu
kács György?, in Uő: Tükörben, i. m. 21.
35 Vajda: Művészet és játék helyett…, in Uő: Tükörben, i. m. 23.
36 Uo. 14.
37 Amikor a művészeti invenciót és potenciált emlegetjük, akkor mindenekelőtt
Vajda festészet-tanulmányára, a szépirodalom olvasásának egyre inkább érvényesülő gondolatformáló hatására, valamint a naplóírás megint csak fokozatos előtérbe kerülésére utalhatunk. Vajda a már többször idézett Kardosinterjúban a művészethez való viszonyán keresztül világít meg sok mindent,
a holokauszt-traumától kezdve a világhoz és a filozófiához való viszonyának
alakulását is. (Vö. „A fontos, hogy amit állítok, ne legyen egyértelmű”…, in
Vajda: Szög a zsákból, i. m. 287–308.)
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a nyelvvel, ez nekem még ma sem megy németül; lehet, hogy a német
nyelvvel egyszerűen nem lehet játszani. Tehát a nyelvvel való játék egy
döntő faktora lett annak a filozófiai működésnek, ami a késői korszakomra jellemző. […] amikor elkezdtem ezeket a játékokat, a filozófiai
gondolatokat teljesen szabadon és mindenféle tradíciók megkötéseitől
szabadon csinálni, különböző „nyelveket” kitalálni, az ’90-től volt.38 A
filozófus játékos mentalitása kiterjed bizonyos filozofálási attitűdökkel való játékra, például a Szókratészi huzatban című, a naplószerűséget az esszéisztikus, sőt kifejezetten effektív szakszerű
fejtegetésekkel egybeszőtt szövegekben Vajda egyként játssza a
mindent megkérdőjelező szókratészi személyiséget és „a tradicionális filozófust”. De e játék magában foglalja a gondolkodásmód plurális önreflexióját is: „Az biztos, hogy nem arra megy ki
a játék, hogy megtudjunk valamit, hanem hogy egy kérdésről ne
csak egy álláspontot, többféle álláspontot is kifejtsünk, s főként
hogy gondolkozzunk, hogy viszonyuljunk a világunkhoz intellektuálisan.”39

38 Uo. 314–315.
39 Uo. 310, 312.

versek

Sütő Csaba András

régész
menj azért szól a hang keresd
ígéret gazdagságot nem ad
de felvágja vízszint réteget a rétegen
az ár megjön levonul hoz és eltöröl
fején vakar a tér régésze
a csatorna partján lélegzik
egyenletesen lesz szava erre is
az eltűnt kipusztult faluról
kisbajcs és nagybácsa között
egy folyó mindig az ígéret
egy folyópart mindig
a tovatűnő idő martja
a csatorna más
ki- és betorkolló
botjait a maga vágta
ágasra támasztja
mártja a vizet a hattyútollal
földre ül és úgy marad
földre ül és égig néz
nézi az úszót vízen a kópiát
hozzáhűl a földhöz
apró zajok zörejek közén
balra néz jobbra néz
belesimul a partvonalba
tűnik a nádas a bokrok mögé
messziről nem látni beleolvadt
guggol ül fekszik mozdulatlan
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visszatérés a csatornapartra
menj, szegje utad a kétoldalt álló házak sora,
fejed biccentve köszönj az utadba tévedőknek;
összeszorított szájjal, súlyokkal hátadon, eredj.
a betonútról a töltés
kigyúrt nyomtávjaiba
hagyd a mentett oldalt
jobbra a töltés zöld
háta visszahajlik még indul
bácsáról kisbajcsot szőgyét messziről kerülve vénekig
fel a tetejére, most nézz körül és öntsön ki a víz,
felfalja szemed a békét, szembe hasít,
fülbe váj a gyarapodó csend
karodba nőtt fatörzs ereje
kaptató utáni lankán amire vártál
kifordult alámosott gyökérzettel
görbüljön bődül utánad
valaki egy sörös kapszula mögül
ha látnád tudnád nevét is
hova hova így a kapáját
támasztó nyugdíjas bányász
kezedben cseréld meg a botot a székkel,
a vödör nehezebb, de jobb rajta a fogás.
előmerészkedik a május melegében
robbanás előtti zöldbe borult rét
az utolsó tehenek is kihajtva
legyek felbátorodóban
le a töltésről, a fák között a fák közé.
a csatorna bal partjára menj, mint rendesen.
az elzárt zsilip vasláncai közé ragadt, rozsda- és
olajfoltokból szivárgó szaggal, menj.

versek
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zöldár
hogy mit mondhat erről
a messziről jött ember
nem tudom
én itt születtem
ahová engedlek nem a vadon
csak évente kétszer
amikor a töltésig jön ki a víz
át a réten birokra kél fűvel
fával a töltésnek támasztja
roppant szennyes tömegét
nyomja mossa múzolja
nincs tovább uszadékot hord
és hozza magával a víz népét
a temérdek madarat rovart halat
ívnak a sekélyes meleg vízben tavasszal
a mederbe vissza kevesebb tér
és a kubikokban fogy és növekszik az élet
és látogat rájuk a szárító nap az apasztó szél
mind rövidebb futamok a tocsogó színén
felszedi a hullámokat a növekvő föveny
körbeúsznak megállnak és nincs tovább
csak az iszap lassan száradó rétegei
a sártól nehéz lassan sarjadó fű
az erdei vadak újuló csapái
pikkelyek csontok humusz
földbevájt gyökerek ártéri rét
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Halmosi Sándor

Megragadni a lényegét
Megragadni a lényegét, és elengedni
a meztelenséget. Minden állat lehajol,
ha iszik. Minden súly fölött lék van.

Antifóna
Minden erőd a következő érintésben. 
Minden bölcsességed a következő szóban.
Ez nem ihlet kérdése már. És nem
az ütemé, mely folyton kihagy. 
A bársonyba bugyolált szörnyeteg,
aki vagy, figyel. És mint a tó is, ha
hegyek közt van, magában merül el.

Az utolsó világítótorony
Állsz a peremen, elnézed a tenger hibáit.
Ha csak egy lett volna közületek,
egyetlen egy. Semmi sem számít.
Száraz lábbal kelnek át rajtad.

versek

A hegylakónak
Ugyanazt a láthatatlan keresztet hordozzuk
mind. Ugyanazokat a köröket futjuk, angyalokat
megszégyenítő türelemmel. Aggódunk
a lányainkért, és egyre többet gyömöszölünk
az egyre tompább metaforákba. Egyre jobban
szeretünk, és egyre rosszabbul tudjuk ezt
szavakba önteni. Amikor rád gondolok,
meztelen, vérző szobrokat látok, egy pillanattal
azelőtt, hogy hazugságaink alatt felrobbannának.
Amikor rád gondolok, elönt az érzés, hogy szeretek,
rajtad keresztül, mindent. Mint Jézus a három napig
belakott sírt, az otthont, a zavartalan csendet.
Az árulást, mert közelebb visz, és felemel.
Az áldozatot, a tervezett bukást. Látom
az összes láthatatlan keresztet, ha rád gondolok.
Érzem az ürességet, feltámadás után. 

Kimért borok
Kimért borok és feketéző angyalok között
bélletes tündék, csomborok. Borostyán,
mi a falunkra nő. A pusztából nézve
csendes áhítat. Belülről zaj, legelő.

59

60

versek

Juhász Róbert

Vízkereszt
A kályha teteje kihűlt
ezüst nemrég fújták le hogy
még szebbé tegyék az ünnepet
most pár narancshéj gőzölög
rajta míg az önmagától
változni képtelen halál
csonthéja fogaskerekek
közé szédül hogy ott együtt
roppanjon a kiszáradó
takaró felpöndörödő
sarkával egyetlen gerezd
citrus csupán a tányéron
emléknek kevés múmia
e decemberi sápadó
vitamin a fán is néhány
szaloncukor tehetetlen
lóg s a csillogó papír
alatt cukor alakúra
faragott kenyérhéj várja
kíváncsi ujjak mosolyát
egy utolsó játékos csíny
alatt összerogyó sámli
földre zuhan egy tűlevél
fog már nem csak a bútorok
szuvasodnak magányosan
s a fölköpött enyészet
alá odaállunk némán.

versek

Maradni
Hitelbe kaptam mindent mert
nem futotta rá tartozom
még a kikötőnek is hol
üres hasamban lötyögtek
menekülésem közben az
otthontalan hajónevek
a jégesőnek amiért
agyonverte az egysíkú
felszínt s a horpadások
megtelhettek zuhogással
a nemzeti ünnepnek ha
végre vasárnapra esett
szerethettem önmagáért
ahogy mindenkit kellene
de nehéz a töklevélnek
amiért megtanította
légmentesen szorítani
a hullámokat s közben
a köldökzsinór konokul
tartott ellent a sodrásnak
törleszteni jöttem ide
hátam mögött egy kihűlő
lakástűz parazsán játszik
a szél miközben átölel
néma cserebogárrajzás.
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A fordító csak ember

Sokan hangoztatták már, hogy fordítani igazából lehetetlenség, hogy reménytelen igyekezet pontosan ugyanazt elmondani egy másik nyelven. Ám ez igazából csak
egy „bon mot”, amiben van némi igazság, de lényegében hamis.
Igenis lehet fordítani, lehet ugyanazt elmondani egy másik nyelven. Nem olyan ez, mint a kör négyszögesítése, amit valóban nem
lehet megcsinálni. A fordítás értelmes – sőt sikeres – voltára a Biblia a legkézenfekvőbb bizonyíték; a Szentlélek nyilván gondoskodik róla, hogy a fordítások hűségesek legyenek. De bármennyire
vezeti a fordító kezét (vagy száját) a Gondviselés, azért a fordító
csak ember, tehát hibázik. Hogyan és miben?
Botlások
Az egyik hibalehetőség az úgynevezett szereplési (performan
ciális) hiba: nyelvbotlás, habozás, dadogás. A fordításban a
nyelvbotlás megfelelője a félrenézés. Saját Szentivánéji álom-fordításomban történt, hogy Titánia szavait a szamárhoz először
így fordítottam (3.1):
Eredeti: I’ll give thee fairies to attend on thee.
Nyers:
Fogok adni neked tündéreket, hogy szolgáljanak neked.
Nádasdy–1: Három tündérem melléd rendelem.
Géher István kollégám, a Shakespeare-szakértő azt kérdezte:
miért három tündért? Hiszen négyet szólít!… Természetesen az
történt, hogy a thee (neked) szót félrenéztem: three-nek olvastam.
Kijavítottam: Tündéreimet melléd rendelem.
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Félrenézés volt az alapja annak a híres hibának, amit Ágay
Adolf újságíró („Porzó”) követett el. Kiválóan tudott németül, de
az „s” betűt nem vette észre a Jakobs Leiter (Jákob létrája) kifejezésben, s mivel németben a létra is nagybetűs, mint minden főnév, ezt a mondatot: Hoch werden wir fliegen, wie Jakobs Leiter, így
fordította. Magasra fogunk repülni, mint Leiter Jakab – feltételezte,
hogy Leiter is a repülés úttörői közé tartozik.
Arany János alighanem félrenézte a kis és nagy kezdőbetűket
a Szentivánéji alábbi helyén. Puck az erdőben keresi Demetriust,
majd váratlanul belebotlik egy alvó fiatalemberbe (2.2).
Eredeti:

Through the forest have I gone.
But Athenian found I none,
On whose eyes I might approve
This flower’s force in stirring love.
Night and silence. – Who is here?
Weeds of Athens he doth wear:

Nyers: Az erdőn keresztülmentem, de athénit nem találtam, akinek
szemén kipróbálhatnám e virág erejét a szerelem fölkeltésében. Éj és
csend. – Ki van itt? Athéni ruhákat visel:
Arany:

Összejártam a cserét, [= erdőt]
S athenéit nem lelék,
Hogy szemén a fűlevet
Megpróbáljam, mit tehet.
De ni, Éj és Csend! ki ez?
Rajta athenéi mez;

Arany fordításából úgy tűnik, mintha Puck – miután észrevette, hogy fekszik ott valaki – megszólítaná az Éjt és a Csendet
mint allegorikus figurákat, hogy mit szólnak ehhez a véletlenhez. Az eredeti nem ezt mondja, a Night and silence hiányos mondat: „Éjszaka és csend [van].” Vagyis Puck megállapítja, hogy
sehol senki; utána veszi észre az alvót. Arany a sorkezdő nagybetűs Night és a mondatkezdő nagybetűs Who között a silence-et
is nagybetűsnek nézhette, innen gondolta, hogy Puck a megszemélyesített természeti erőkhöz szól.
Nyelvtudás
A másik fajta hiba az értelmezési hiba, amikor a szöveget (mondatot, szót) félreértjük, azaz nem annak értjük, aminek a közlője szánta. Fordításkor az értelmezési hibák nagyrészt az idegen
nyelv nem kellő értésén alapulnak. Shakespeare Lear királyának
elején (1.1), ahol Gloster elmondja, hogy egy másik fia is van,
aki some year elder than this (körülbelül egy évvel idősebb ennél),
Vörösmarty fordítása: néhány évvel idősebb ennél – félreértette a
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régies „some+főnév” szerkezetet, amely egyes számmal „körülbelül”, ma többes számmal (some years) „néhány”. Ez nem mindegy, mert innen tudjuk meg, hogy a két fiú, Edgar és Edmund
között alig van korkülönbség, vagyis a házasságtörő Gloster a
fia születése körüli időben csinált gyereket egy másik nőnek.
Megjegyzendő, hogy Szabó Lőrinc, aki 1955-ben átdolgozta Vörösmarty fordítását (azóta ezt szokták kiadni Vörösmarty neve
alatt), kijavította: valami egy évvel idősebb ennél.
Igazi nyelvértelmezési félrefordítást ritkán találni a klasszikusoknál, de van egy ilyen Arany János Hamletjében. A hálószoba-jelenetben Hamlet meglátja, hogy akit megölt, az nem a király, hanem Polonius, majd többek között ezt mondja (3.4):
Eredeti:

I took thee for thy better: take thy fortune;
Thou find’st to be too busy is some danger.

Nyers:

Feljebbvalódnak gondoltalak: vedd a sorsodat;
azt találod [= tapasztalod], hogy túlbuzgónak lenni
némileg veszélyes.

Arany:

Különbnek véltelek; magad kerested:
Veszélyes, ládd-e, a túl-buzgalom.

Hamlet mondatában (I took thee for thy better) mindegyik szó
ismert, a szerkezet sem szokatlan, ma is mondanak ilyet: I took
you for a policeman (rendőrnek néztelek). A probléma kulcsa a
better, mely általában melléknév, csakhogy itt előtte áll a thy birtokos névelő, mely csakis főnév előtt állhat; tehát itt a better főnév kell hogy legyen. Jelentése ezért nem lehet „jobb” vagy „különb”, hanem „feljebbvaló, elöljáró”. Arany ezt nem vette észre,
és úgy fordította, mintha I took thee to be better volna. Ez azért baj,
mert Hamlet ekkor mondja ki, hogy ő a királyt akarta megölni. Ráadásul aligha mondhatná azt, amit Aranynál, vagyis hogy
Poloniust különbnek vélte – dehogyis vélte különbnek, kezdettől
fogva lesújtó véleménye volt a buzgólkodó udvaroncról.
Hasonlóan angol nyelvtani nehézségbe ütközött Vörösmarty
a Lear fordítása során. A dühödt Lear azt követeli (2.4), hogy a lánya és veje jöjjenek elő és hallgassák meg a panaszát, különben –
Eredeti:

Or at their chamber-door I’ll beat the drum
Till it cry sleep to death.

Nyers:

vagy a szobaajtajuknál fogom verni a dobot
míg az [= a dob] az alvást a halálba kiabálja
[= örökre elűzi].

Vörösmarty: Vagy ajtajok előtt üttetek dobot,
		 Míg azt kiáltja: fúljatok álmotokba.
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A jellegzetesen tömör shakespeare-i mondatépítésben a sleep
a tárgyfőnév, Vörösmarty viszont igének vette, s így elemezte:
Till it cry: „Sleep to death!” ahol a sleep to death értelme ez volna:
„aludjatok bele a halálba”, vagy „haljatok bele az alvásotokba”;
ezért fordítja így: fúljatok álmotokba. Lear azonban nem örökre elaltatni, hanem örökre fölébreszteni akarja a lányáékat. Baudissin
német fordítása (1801) pontos: Bis sie den Schlaf zu Tod geschreckt
(amíg ő [= a dob] az alvást halálra nem ijeszti). Szabó Lőrinc
1955-ben javította a szöveget:
Vörösmarty–Szabó: Vagy ajtajok előtt üttetek dobot,
			
Míg halálba nem dörgi álmukat.
Ez sem könnyen érthető a színházban ülő közönség számára,
de jól hangzik, és filológiailag nem kifogásolható.
Szójelentés
Ahhoz, hogy félreértésről beszéljünk, tudnunk kell (vagy kellene), mit gondolt pontosan az eredeti közlő, s ez néha nehezebb feladat, mint fordítani. Példa erre a Hamlet egy szava, a
philosophy. Látszatra egyszerű eset, a szó is, a fogalom is. Hamlet
így beszél a Szellem távozása után (1.4):
Eredeti:

There are more things in heaven and earth,
Horatio,
than are dreamt of in your philosophy.

Nyers:

Több dolgok vannak mennyben és földön, Horatio,
mint amiről álmodva van a ti filozófiátokban.

A szó szerinti fordítás azonban itt félrevezető, mert a philosophy
korabeli és mai jelentése nem ugyanaz. A kommentátorok rámutatnak, hogy a szó Shakespeare korában a természettudományt
jelentette. A nagy Oxford szótár a philosophy 3. jelentéseként adja:
„a természet ismerete vagy tanulmányozása; ma általában természettudománynak hívják” (the knowledge or study of nature;
now usually called science). Ez azért lényeges, mert a természettudomány (főleg a földrajz, csillagászat, orvostudomány) éppen
Shakespeare idejében ment át látványos fejlődésen, és éppen erre
céloz Hamlet megjegyzése: a természettudomány – minden fejlődése ellenére – nem tud mindent megmagyarázni.
Ehhez egy kisebb probléma is kapcsolódik, ugyanis az őskiadások egyikében, a Kvartóban your philosophy („a ti…” vagy „a
te…”), a másikban, a Fólióban our philosophy („a mi…”) található.
Mindkettő laza kollokviális stíluselem, itt nem birtokviszonyt jelöl. Nincs igazán különbség a kettő között, a jelentés kb. „ez a…”
vagy „a mindenféle…” vagy „az úgynevezett…”. Hamlet tehát
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nem Horatio filozófiájáról és nem is a sajátjáról beszél, hanem
úgy általában a mai tudományról (a New Swan kiadás kommentárja: „your philosophy = the natural science you study”). A magyarban így hangozhatna: „ez a mi tudományunk”, vagy egyszerűen „a tudomány”.
Tekintsük át a kérdéses szövegrész második sorát néhány
magyar fordításban. Kazinczy németből, Telekes nyilván Fólióalapú kiadásból dolgozott, őnáluk „miénk” van.
Kazinczy Ferenc 1790
				
Arany János 1867		
				
Telekes Béla 1900		
				
Eörsi István 1993		
				
Mészöly Dezső 1996		
Nádasdy Ádám 1999		
				
Jánosházy György 2002
				

amiről a mi filozófusaink még
csak álmodni sem tudnak.
mintsem bölcselmetek /
álmodni képes.
miről bölcselmünk nem is
álmodik.
miről / nem álmodik a
filozófiátok.
mint azt a bölcsek álmodnák.
mint amit / álmodni bír a
tudomány.
mint nagy bölcsen
álmodhatnánk.

Arany és Telekes a philosophy magyarításaként a „bölcselem”
szót használta; arról persze nem tehetnek, hogy ez a szó nem
gyökeresedett meg, s így mai füllel valami bölcsességre tudunk
gondolni, ahogy azt Mészöly és Jánosházy megoldása mutatja,
nyilván Arany szóhasználatától befolyásolva. Arany „bölcselmetek” (= filozófiátok) megoldása – most már tudjuk – hibás, de ez
neki nem róható fel, ő korrektül járt el, a mai segédeszközök még
nem álltak rendelkezésére. Úgy gondolta, hogy a your birtokos,
tehát „a ti filozófiátok, amit ti tanultok és műveltek, te meg a
hozzád hasonlók”. Csak hát nem erről van szó.
Túlkapások
A szöveggondozás tudományának, a filológiának aranykora idején, úgy 1850 és 1950 között kiváló és egyre pontosabb kritikai kiadások készültek a klasszikus szövegekből, a Bibliából, Shakespeare-ből. A szöveggondozók számos félreértést tisztáztak (mint
az iménti philosophy ügyét), sok hibát kijavítottak. Néha azonban elvetették a sulykot: olyasmit is hibának minősítettek, amiről a mai felfogás már nem ezt gondolja. Az evangéliumokban
szerepel a teve a tű fokán, például Máténál (19,24): „Könnyebb a
tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten
országába.” Fölvetették, hogy Jézus ilyen abszurdumokat nem
mondhat, s magyarázatot kerestek a lehetséges félreértésre és az
ebből – vélhetőleg – eredő félrefordításra. A teve (görög kamélos)
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helyett a kötél (kamilos) szót javasolták (ezek az akkori görögben
már egyformán hangzottak), mint kevésbé abszurd képet: a kötelet próbáljuk befűzni a tűbe. Mások a „tű fokát” próbálták tulajdonnévként magyarázni, azaz hogy Jeruzsálemnek lett volna
egy Tű Foka nevű keskeny kapuja, melyen egy teve nem fért be
(sajnos ilyen kapunak nincs nyoma). Ma egyik korrekciót sem
fogadják el a Biblia-fordítások: maradt a teve és a tű. A Szent István Társulat Biblia-fordítása megjegyzi: „A mondás a rabbiknál
is használatos volt a lehetetlenség kifejezésére.” Így van a legújabb magyar fordításban is, Simon Tamás Lászlónál.
A Shakespeare-kritika a 20. század első felében ugyancsak tett
néhány túlzó feltételezést. A Hamlet 3.1-ben a herceg nunnerybe (apácazárdába) küldené Opheliát, vagyis azt tanácsolja neki,
hogy soha ne menjen férjhez. (Ennek akkor egy nő számára az
egyetlen módja az apácaság volt.) Felvetődött, hogy ez voltaképpen gonosz metafora, mert a nunnery bordélyt is jelenthetett, tehát Hamlet valójában prostituáltnak küldené Opheliát. Nos, valóban vannak korabeli szövegek, ahol a szó bordélyra utal, ám
ironikus-gonosz metaforaként – ahogy fiatalkoromban hasonló
intézményeket magyarul „cukrászdának” neveztek. Vagyis a
nunnery szónak csak ad hoc használata fordult elő ilyen értelemben, nem volt lexikalizált „bordély” jelentése. Ám az alkalmi, metaforikus, ad hoc használatból nem következik, hogy az
adott helyen Shakespeare élt vele. És még ha nyelvészetileg bizonyítani lehetne is, hogy a szónak két jelentése volt, akkor sem
biztos, hogy az adott helyen bordélynak kellene fordítani. Jelenleg az a szövegkiadók álláspontja, hogy Hamlet keserű ugyan,
de Opheliát erkölcseiben nem akarja megsérteni vagy lealázni.
Mégis sok ember mint közismert tényeket kéri számon ezeket
a szellemes, de polgárjogot nem nyert értelmezéseket a fordítókon: hogyhogy nem tudjátok, hogy a teve nem teve, a kolostor
nem kolostor?! Szögezzük le, Arany János itt jól fordított („eredj
kolostorba”; „zárdába hát”), és a „bordély” hiánya nem az ő prüdériájának köszönhető.
A fordító élethelyzete
Vannak komplexebb esetek, amikor a hibának valamilyen lélektani vagy kulturális magyarázata van, és nem puszta félrenézéssel vagy nyelvtani félreértelmezéssel van dolgunk. Fiatal angol
kollégám a Lefogták, és a titkos telefont keresték rajta mondat angol
fordításában azt írta, hogy megmotozták az illetőt. Csakhogy a
jelenet a negyvenes években játszódik, így a telefon – bármilyen
titkos volt – nem lehetett ruhába rejthető, hanem a házban kellett
lennie (vidéki ház lévén, talán a falra volt szerelve). Az ifjú kollégának a telefon már a mobilt jelenti, amit motozással kell megkeresni; ehhez jön még a kétértelmű magyar idióma, a „keresték
rajta (!)”, ami megerősítette benne a motozás képét.
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A nagymonológban Hamlet (3.1) felsorolja a sokféle sérelmet,
megaláztatást, amit az embernek el kell szenvednie. Köztük van
a híres félsor: The insolence of office, szó szerint „a hivatal szemtelensége”. Hogyan értendő ez? Nézzünk különböző magyar fordításokat:
Kazinczy Ferenc 1790:
				
Vajda Péter 1838: 		
Döbrentei Gábor 1821:
Arany János 1867: 		
Zigány Árpád 1899: 		
Telekes Béla 1902: 		
Eörsi István 1993: 		
Mészöly Dezső 1996:		
Nádasdy Ádám 1999:
Jánosházy György 2002:

a negédségeket a nagyoknak
[= negédességüket]
a hivatal bajait
a nagy rangúak’ dölyfösködésit
a hivatalnak packázásait
a hivatalnok gőgjét
hatóság dölyfét
pökhendi hivatalt
(= Arany)
a vezetők arcátlanságait
(= Arany)

(Jegyezzük meg, hogy Kazinczy idejében a negédes még azt
jelentette: „fennhéjázó, rátarti”, nem volt köze az „édes”-hez. Ő
Schröder 1776-os német átdolgozását fordította, prózában.)
A gond az office szóval van, mely ma már kétféleképp érthető:
egyfelől „megbízatás, pozíció, tisztség”, másfelől „szervezet, intézmény, épület”. Az angolban a névelő hiánya, no meg Shakespeare világa is az előzőt sugallja. A magyar hivatalnak is van
ilyen használata, például „valamilyen hivatalt visel” vagy „hivatalát nem tudja ellátni”. Eszerint fordítja Kazinczy, Döbrentei,
Zigány a nagyok, nagy rangúak, hivatalnok kifejezésekkel, jómagam is a vezetők szóval. (Vajda fordítása nehezen értelmezhető.) Schlegel 1801-es német fordításában is így áll: Übermut der
Ämter (a hivatalok pimaszsága). Hamlet arra utal, hogy akik hivatalt – azaz funkciót, stallumot – kapnak, azok lekezelően bánnak az emberrel, vagyis a ranggal járó pökhendiséget panaszolja
(amit a nagybátyján, az újdonsült királyon alkalma volt megtapasztalni). Nem arról beszél, hogy valamely intézményben, irodában az emberrel lekezelően bánnak vagy fölöslegesen egzecíroztatják. Ez utóbbi értelmet fordítja Arany, Telekes, Eörsi, és
átveszi Mészöly, Jánosházy. (Báthori Csaba nyersfordítása is ez:
A hatóság pökhendiségét.) Csakhogy Hamlet szájából ez nem hangzik meggyőzően: neki nem kellett hivatalokban kilincselnie, vele
nem szórakoztak basáskodó ügyintézők, és még Shakespeare
idejében sem nagyon volt ilyesmi. Állítom, hogy Arany félreértette (vagy félre akarta érteni?) a kifejezést, belelátva a saját élethelyzetét: neki bőven lehetett dolga ügyfélgyötrő hivatalokkal
csöndes élete során. Mindenesetre a tévedése (vagy szándékos
csalása?) megajándékozta a magyar kultúrát egy felejthetetlen
kifejezéssel: a hivatalnak packázásai (gyönyörű ötös jambus!) – ez
sokszor eszembe jutott, amikor sorban álltam az IBUSZ útlevélosztályán. A Hamlet legújabb, 2006-os Arden kiadása meg is
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jegyzi, hogy némely fordítók a saját élményeiket vetítették bele
a kérdéses szöveghelybe, így például Paszternak, aki orosz fordításában „bürokráciáról” és „ronda szájú kistisztviselőkről” beszélteti Hamletet. Másfelől nem véletlen, hogy az angol nyelvű
kultúrákban az insolence of office távolról sem vált olyan szállóigévé, mint mifelénk.
Formai vagy funkcionális?
Egy kultikus szöveg fordításakor – legyen az a Biblia vagy egy
irodalmi klasszikus – mindig ott a kérdés: mennyire térhetünk
el az eredetitől? Mikor hű, mikor ekvivalens a fordítás? Mikor
hibázunk kevésbé? Két véglet van, a formális ekvivalencia és
a funkcionális (más néven dinamikus) ekvivalencia. Ezt ilyen
élesen Eugene Nida amerikai nyelvész, Biblia-fordító, baptista
lelkész fogalmazta meg a század közepén, a funkcionális ekvivalencia létjogosultságát alátámasztandó. A régebbi fordítók a
formális ekvivalenciát helyezték előtérbe, ám mára jócskán elmozdultunk a funkcionális felé. Én is azt vallom: el szabad térni
az eredetitől, ha tényleg úgy érezzük, a szerző szándékát így jobban át tudjuk vinni.
Jellemző példa erre a változásra a „mondta X” vagy „mondván” típusú idéző elemek fordítása a Bibliában. Ezeket az eredeti
szerzőknek muszáj volt betenniük, amikor valakinek a szavait
bevezetik, mert nem voltak használatban az írásjelek (kettőspont,
idézőjel). A régebbi Biblia-fordítók a formális hűség jegyében követik a héber és görög szöveget s mindig lefordítják a „mondván” szót. Vessük össze a Máté 27,11-et:
Károli: Kérdezé őt a helytartó, mondván: Te vagy-é a zsidók királya?
SZIT: A helytartó megkérdezte tőle: „Te vagy a zsidók királya?”
A mai fordítás funkcionálisan hű, mert a – mára fölöslegessé, sőt zavaróvá vált – bevezető szót elhagyja, helyette kettőspontot és idézőjelet használ. Ma már hiba volna benn hagyni a
„mondván”-t.
Hasonló példa a „szarvak” fordítása Zakariás imájában (Lu
kács 1,69). Károli formálisan fordította, a 20. század közepe óta
többnyire funkcionálisan fordítják, például Simon Tamás László:
Károli: És felemelte az üdvösségnek szarvát nékünk az ő gyermekének, Dávidnak házában.
Simon: Nyilvánvalóvá tette szabadítását szolgájának, Dávidnak
házában.
Simon lábjegyzetben sorol más hasonló (dinamikus, funkcionális) fordításokat, melyek a görög kerasz szótériasz (az üdvösség
szarva) kifejezést értelmezik. A görög ugyanis – és nyomában
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Károli – formálisan követte a hébert, ahol a szarvak az erőt, küzdőképességet jelképezik.
A színpadi fordításnak nyilvánvalóan a funkcionális felé kell
elbillennie. A régebbi Shakespeare-fordítók gyakran formálisak,
például megtartják az angol Sir, Mylord szavakat (lásd alább Füst
Milán 1955-ös fordítását!); ma elegendő az uram, gróf úr, felség
stb. A precíz formai ekvivalenciát inkább hibának érzem. Arany
a Szentivánéjiben (1.1) nem mert elszakadni a godspeed köszönésben rejlő speed igétől, melynek szokásos jelentése „siet”, de
régi jelentése „hajt, gyorsít, előrevisz”; a köszönés eredetileg God
speed! (Isten vigyen előre, hajtson utadon, toljon célod felé), tehát
nincs köze a sietéshez. Idézem a No Fear Shakespeare diákkiadás
mai angol fordítását is:
Eredeti:
Mai angol:
Nyers:
Arany:

Godspeed, fair Helena!
Hello, beautiful Helena!
Szervusz, szép Heléna!
Hová sietsz, Heléna, szép-magad?

Apróság ez, de dramaturgiai hiba, mert Heléna nem siet sehová, hanem boldogtalanul és elhagyottan ténfereg a világban.
Majd akkor fog sietni, amikor megtudja Hermiáék szökését, és
bosszúvágya aktivitásra sarkallja.
A Lear királyban van egy bohózatba illő jelenet (1.4), amely
eléggé föladja a leckét a formális–funkcionális pólusok közt vívódó fordítónak. Az udvarmester, Oswald szemtelenkedik Learrel, mire a közlegényi álruhában lévő Kent gróf elgáncsolja. Oswald elvágódik, közben Kent azt mondja neki: you base football
player! Lássuk, hogy fordították ezt magyarra:
Eredeti:
Oswald (to Lear): I’ll not be strucken, my lord.
Kent (trips Oswald): Nor tripped neither, you base football
player.
Nyers:
O: Én nem leszek megütve [= nem akarom/engedem, hogy
megüssenek]
K: (elgáncsolja O-t) Elgáncsolva se, te alantas labdarúgó?
Vörösmarty 1855:
O: Nem tűröm, hogy üssenek, Mylord.
K: (gáncsot vet neki) Azt sem, hogy földhöz csapjanak.
Vörösmarty–Szabó 1955:
O: [ugyanaz]
K: (gáncsot vet neki) Azt sem, hogy földhöz csapjanak, te,
süvölvény.
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Kosztolányi 1936:
O: Kérem, én nem tűröm, hogy üssenek.
K: (elgáncsolja) Azt se, hogy sarkadra hágjanak, te aljas
tányérnyaló?
Füst 1955:
O: Nem óhajtom, hogy üssenek, mylord.
K: (elgáncsolja) Azt sem, hogy elgáncsoljanak? te aljas nyári
Mikulás.
Mészöly 1986:
O: Nem tűröm, hogy üssenek, uram.
K: (kirúgja alóla sarkát) Azt se, hogy lerúgjanak, te komisz
labdarúgó?
Jánosházy 2002:
O: Nem tűröm, hogy üssenek, uram.
K: (elgáncsolja) Azt sem, hogy elgáncsoljanak, hitvány
labdarúgó?
Varró 2009:
O: Nem tűröm, hogy megüssenek, uram.
K: (kirúgja a lábát) Se, hogy kirúgják a lábad, mi, te büdös
futballista?
Nádasdy 2010:
O: Felség, engem nem lehet megütni.
K: (elgáncsolja) És elgáncsolni se? Akarsz futballozni, paraszt?
Tudnivaló, hogy a labdarúgás akkoriban – és jellemzően ma
is – az alsóbb néposztályok fiainak sportja volt, szemben például
a tenisszel vagy solymászattal. Egy udvari piperkőcöt vérig lehetett sérteni azzal, ha futballistának nevezték; ám ez ma már sem
angolul, sem magyarul nem sértő (ez volna a formális ekvivalencia). Érthető, hogy Vörösmarty elhagyja, nem tud vele mit kezdeni, mert akkoriban a játék nálunk ismeretlen volt. Szabó átdolgozása kipótolja a süvölvény szóval, ami színtelen (nyilván nem
akart nagyon beleavatkozni Vörösmarty világába, stílusába).
Kosztolányi korában már javában létezett foci, de ő a funkcionális ekvivalenciát választotta: Oswald valóban tányérnyaló – így
viszont elvész az eredetiben rejlő „couleur locale”. Füst Milán
nagyon modern akar lenni, és a szlengből átveszi a nyári Mikulás
kifejezést, amit a hetvenes években is használtunk „idétlen alak”
értelemben. Füst itt alighanem túlzásba viszi a funkcionális elvet, ráadásul a szleng gyorsan avul, ma már ez a fiataloknak groteszk és érthetetlen. 1986-tól kezdve (tehát kb. száz évvel a labdarúgás ideérkezése után!) a fordítók már mind utalnak a kérdéses
sportra; ám Mészöly és Jánosházy túl formális, nem veszik figyelembe, hogy a labdarúgó a magyarban hivataloskodó kifejezés,
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amit egy érdes stílusú katonaember nem fog dulakodás közben
a másiknak kiabálni. Varró ezen javít a büdössel és a futballistával,
jómagam pedig igyekeztem formális lenni a futballoznival és egyszersmind funkcionális a paraszttal.
Azt viszont Arany is tudta, hogy a humor fordítása csak
funkcionális lehet, nem pedig formális. A Szentivánéjiben a sznob
Bottom takács félreolvassa a finomkodó, latinos odorous (illatos)
szót, és azt mondja: odious (gyűlöletes). Arany fordításában a
paraszti Zuboly a virágok báj-illata helyett háj-illatot mond, föltehetőleg a korabeli közönség nagy derültségére. Sajnos a mai
színházi közönségnek a háj nemigen számít ínycsiklandó, illatos csemegének – de fordítási szempontból becsüljük az ötletet a
funkcionális ekvivalenciára.

Szilágyi Zsófia

Sándor vagy István:
mit kell javítania a szerkesztőnek?

Móricz Zsigmond Rokonok című
regényének 1939-es, az Athenaeumnál megjelent kiadásában (ez
nem az első kiadás volt, az hét évvel korábban, 1932-ben jött ki,
ugyancsak az Athenaeumnál) a következőket olvashatjuk a 20.
fejezetben, a regény utolsó harmadában:
Lina ezt írta:
„Kedves Sándor, meg vagyok rémülve, hogy maga a konyhapénzt
féliti meg [sic]. Az Istenért, vigyázzon szívem. Csókolom kedvesem,
Lina.”
Pár sorral később pedig ezt:
Hívta a bankot s Kardics bácsit vígan.
Legnagyobb meglepetésére a telefonos kisasszony azt mondta, hogy
a vezérigazgató úr nincs bent.
Megnémult.
– Nincs bent? – mondta. – Itt Kopjáss Sándor főügyész beszél.1
Ha valaki már régebben olvasta a Rokonokat, esetleg nem túl
jó a névmemóriája, talán nem is érti, miért érdekes ez a két részlet: pusztán amiatt, mert a regény főhősét ezt megelőzően és ezt
követően Istvánnak hívják és időnként Pistának szólítják, nem
Sándornak. De hogyan kerülhetett ebbe a regénybe ilyen hiba –
vagy, ha máshonnan közelítünk, miként maradhatott benne?
A tanulmány az NKFI Alapból megvalósuló, OTKA K 132124 „Történetek az irodalom médiatörténetéből” kutatási projektum keretében készült.
1

A két részletet lásd: Móricz Zsigmond: Rokonok, Athenaeum, Budapest, 1939,
208., 209.
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Hogyan lehetséges, hogy nem vette észre a szerző a korrektúrában (ha volt korrektúra), de nem javította ki a kiadói szerkesztő,
a felelős szerkesztő vagy a kontrollszerkesztő sem? Hiszen ez a
kötet ráadásul utánnyomás, megelőzhette volna több kritika is,
születhettek volna már addigra olyan írások, amelyekben a kritikusok felhívják a figyelmet rá, hogy egy „alaposabb szerkesztés ráfért volna a regényre”: ma ennek a fordulatnak valamilyen
változatával kritikákban vagy blogbejegyzésekben gyakran találkozunk. Persze, hiába dohognak a szerkesztői munkára a mai
kritikusok, az, hogy a kiadó levonja-e a következtetést ezekből
a megjegyzésekből (illetve születik-e egyáltalán második kiadás
az adott műből), már más kérdés. Az sem mindegy, hogy a kritikus konkrét hibákat sorol-e fel, vagy úgy általánosságban beszél
gondatlanságról és a szöveg gondozatlanságáról. Bodó Viktória
„Booklány”, például, kiemel néhány javítanivalót, meg általános
benyomásként is megfogalmazza a szerkesztői munka hiányát
Kolozsi László A farkas gyomrában című krimije kapcsán – azért
hozom fel éppen ezt a regényt, mert itt is gond van a főhős nevével: „Azonban van egy (nem is kis) probléma: a könyv hemzseg
a hibáktól. Nem pusztán helyesírási hibákról beszélek, bár azok
is nagy számban fordulnak elő. Például, ha valaki jó estét tölt
el, annak nem jó estélye volt, ugyebár, de Mamut Bevásárlóközpont
sem létezik. Aztán ott vannak a követhetetlen módon alkalmazott írásjelek vagy az érthetetlen központozás. Ráadásnak meg
a főhős, akinek a keresztneve sem állandó… Fájóan hiányzik a
kötetből tisztességes szerkesztői munka, vagy egyáltalán: szinte
bármilyen szerkesztői munka. Olyan érzése van az olvasónak,
mintha a nyers változat ment volna – valami szörnyű tévedés
folytán – a nyomdába.”2
A hibák tehát, egyáltalán nem jogtalanul, azonnal a szerkesztő felelősségét hívják elő – ahogy az egy könyv elkészüléséhez
szükséges csapatmunkáról szóló írásban olvashatjuk, a szerkesztőt akkor szokás emlegetni, amikor hibákat találunk egy könyvben. Én is akkor kezdtem el gondolkozni rajta, Móricz Zsigmond idejében voltak-e egyáltalán kiadói szerkesztők, amikor
megtaláltam a sok István között ezt a két Sándort – sosem jutott
eszembe, mondjuk, Az Isten háta mögött vagy az Árvalányok régi
példányait forgatva azon töprengeni, vajon azért annyira „jól
megcsináltak”-e ezek a regények, mert remek szerkesztőjük lehetett… Ezért szokás a szerkesztői munkát vagy a játékvezetőéhez hasonlítani (akiről szintén csak akkor szokás beszélni, ha hibázik), vagy a takarításhoz,3 aminek leginkább a hiánya tűnik fel:
„A szerzőn túl a fordító, esetleg a szerkesztő kilétével az olvasó
talán még tisztában van, bár emlegetni leginkább akkor szokta
2
3

https://olvassbele.com/2015/05/06/elszalasztott-siker-kolozsi-laszlo-a-farkasgyomraban/
Ez utóbbi a Magvető Kiadó szerkesztőjének, Turi Tímeának a hasonlata, lásd
itt:
https://www.irodalmijelen.hu/05242013–1534/szerkesztes-olyan-minttakaritas-hianya-feltuno

sándor vagy istván: mit kell javítania a szerkesztőnek? 75

őket, ha vélt vagy valós hibát észlel a szövegben.”4 Egy mai olvasó könnyen kiderítheti, kik vettek részt egy kötet elkészültében
– ha ellapoz az impresszumig, ott mindenféle kiadói szerepkör
betöltőjét megtalálja nevesítve, a felelős szerkesztőtől az olvasószerkesztőig.5 Azt, persze, nem feltétlenül tudja, melyiküknek
mi a feladata, így nem biztos, hogy rájön, ki a felelős azért, ha
egy szereplőnek a regény közben meg-, majd visszaváltozik a
neve. Talán a kiadói szerepkörökkel és feladatokkal kapcsolatos bizonytalanság miatt is alakulhatott ki az a gyakorlat, hogy
a kritikusok a könyvekben felfedezett hibák láttán előszeretettel
szedik ugyan elő a szerkesztőket, ám általában nem név szerint
emlegetik őket. Nézzük meg, például, ennek a kritikának a zárlatát (a szerkesztőket leginkább a záróbekezdésben szokás szidni)! Nemcsak az az érdekes itt, hogy valami olyasmi rajzolódik ki
belőle, egy könyv „szép és élő” fordítása kizárólag a műfordító
érdeme, míg a hibákért a szerkesztő a felelős, de amiatt is, mert
az írás végén a műfordító nevét elolvashatjuk (Boris János), de a
szerkesztőét nem (aki pedig Szegő János volt): „Fontos és jó dolog, hogy Messud regényét mostantól magyarul is olvashatjuk.
Éppen ezért érthetetlen, hogy bődületes helyesírási hibák és
más szerkesztői pontatlanságok éktelenkednek benne. A szép
és élő fordítást néhol szinte gallyra vágják.”6
De hogyan zajlott, vajon, a kiadói munka Móricz idején, közelebbről a harmincas években, amikor a Rokonok az Athenaeumnál
megjelent? Az 1939-es kiadásban nincs impresszum, semmilyen
szerkesztőt nem tüntetnek föl a kötetben, akkoriban ez nem is
volt szokás – a regényről megjelent első kritikákban sem találtam nyomát annak, hogy bárki is a szerkesztői gondatlanságot
4
5

6

Markó Anita: Munkák a szalag mellett, Magyar Narancs, 2014. aug. 31. https://
magyarnarancs.hu/konyv/munkak-a-szalag-mellett-91123 (Utolsó letöltés:
2021. 07. 31.)
Sőt, nyugati szerzők bestsellerjeiben vagy a külföldi detektívregényekben a kötetet záró köszönetnyilvánítás is kötelező tartozék, ebben pedig a
szerkesztő is felbukkan szinte mindig – bár általában nem a tényleges tevékenységéről, hanem a támogatásáról szokás érzelmesen beszámolni. Véletlenszerű példa erre egy friss kötetből (a köszönetnyilvánítás több, mint két
oldalas, ez az első bekezdése): „Elsőként ügynökömnek, Hillary Jacobsonnak
és szerkesztőmnek, Jessica Williamsnek tartozom köszönettel, ennek a két
csodálatos nőnek. Támogató szeretetük, amellyel a regényemhez viszonyultak, mind a mai napig ámulattal tölt el.” (Russell, Kate Elizabeth: Szép sötét
Vanessám, ford. Borbély Judit Bernadett, Libri, Budapest, 2021, 452.) A magyar szerzők, ha tesznek a könyvükbe ilyet, akkor is többnyire rövidebben és
szemérmesebben fogalmaznak. Grecsó Krisztián például egy felsorolást ad,
s ha ezt összevetjük a kötete impresszumával, rájöhetünk, hogy ebben többek közt a szerkesztőjének, Turi Tímeának is köszönetet mondott: „Hálásan
köszönöm Árvai Judit, Darvasi László, Dés László, Károlyi Csaba, Morcsányi
Géza, Nádasdy Ádám, Pacskó Csaba, Turi Tímea, Vecsei H. Miklós és a kiadó munkatársainak segítségét!” (Grecsó Krisztián: Vera, Magvető, Budapest,
2019, 331.)
A kritika szerzője Pogrányi Péter volt; köszönöm Szegő Jánosnak, hogy erre
az írásra felhívta a figyelmemet. http://nol.hu/kultura/20140125-foltok_falon__lepedon–1440285 (Utolsó letöltés: 2021. 07. 31.)
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emlegette volna. (Igaz, a szerzőét sem – lelkes és változatos volt
a regény fogadtatása. A Nyugatban például Hevesi András és
Gyergyai Albert mellett, vitéz Bajcsy-Zsilinszky Endre is közölt
róla kritikát, jelezve, hogy bár „homo politicus”-ként avatkozik bele a „homo aesteticus”-ok dolgába, nem hisz a művészet,
gazdaság és politika „merev körülárkolásában”.) Ha azt nem is
tudtam kideríteni, ki is nézte át egyáltalán a Rokonok szövegét
a nyomdába adás előtt, ha átnézte valaki (és miért nem olvasta
el senki az első kiadást rendesen, vagy ha elolvasta, miért nem
szólt Móricznak a hibákról), arra rájöttem, hogyan kerülhetett a
szövegbe ez a két névtévesztés.
A Rokonok először napilap-folytatásokban jelent meg, a Pesti
Naplóban, az első részletet 1930. szeptember 7-én kapták meg az
olvasók, egy vasárnapi számban, a 13–14-ik oldalon. Pár oldallal
hátrébb egy hírt is látunk arról, hogy Móricz Zsigmond befejezte
új regényét, amely „méltán sorakozik remekműveinek nagy sorozatához”. A Rokonok befejezése az orvosi hírek után következik
(azt tudatták a lap olvasóival, melyik orvos tért vissza a szabadságáról és kezdte meg újból a rendelését), és azt a hírt előzi meg,
amelyből megtudjuk, hogy okirathamisítás és csalás miatt, „hites felesége” feljelentésére, letartóztatták a hódmezővásárhelyi
állampénztár egyik tisztviselőjét. A Rokonok befejezésének híréből arra is következtethetünk, hogy a regény folytatásait Móricz
nem a napilapbeli megjelenéssel párhuzamosan írta, hanem egy
befejezett első változatot adott át a Pesti Naplónak.7 Ez amiatt érdekes, mert a naponta írt részekben még könnyebb hibázni – de
a Rokonok esetében a bonyodalmak azután kezdődtek, hogy az
első közlés, az utolsó részlet közreadásával, 1930. október 31-én
lezárult.
A kötetben felbukkanó Sándorok rejtélyét a lapbeli közlés
oldja meg: az első változatban ugyanis még Kopjáss Sándornak
hívták a főhőst, nem Istvánnak. Móricz valamelyik átírás során
megváltoztatta a főügyész keresztnevét – hogy miért, fogalmam
sincs. (Más neveken is változtatott: a lapbeli közlésnél Kopjássék
legidősebb fiát Pistának hívják, a középsőnek nem tudjuk meg a
nevét – van viszont egy kicsi is, akinek, talán ez nem lesz meglepő, éppen Sanyika a neve. A kötetben már csak két fiú van a
Kopjáss-családban: Kálmán és Berci.) De nem az történt, hogy
Móricz maga elé tette a lapból kivágott regényrészleteket, majd
végigjavította a főhős nevét, ám két alkalommal ezt elmulasztotta, így maradt a 20. fejezetben kétszer is Sándor az István. Az
újraírás más módon történhetett, de hogy jelentős mértékű volt,
az nem kérdés – azon a tárgyaláson, amelyet Móricz a kiadóval
a Rokonokról folytatott, azt ígérte (1931. május 16-án idézi fel ezt
a naplójában), hogy a regény háromszor olyan hosszú lesz, mint
7

A folytatásos regény, feltehetőleg, komoly siker volt: a Pesti Napló 1930. szeptemberi 28-i számában arról tudósított, hogy az érkező új előfizetők díjtalanul megkapják a Rokonok korábbi részeit is.
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a lapban volt.8 Egy találomra kiválasztott mondaton mutatom,
mennyi mindent változtatott meg Móricz a főhős nevén kívül is
(a kurzív idézetben álló betűvel jelzem a változtatásokat):
Sanyi egész este nem mert megszólalni a jelenlétében, mert félt,
hogy valami parasztságot fog mondani, ellenben a prelátus olyan volt,
mint egy római püspök, finom, előkelő, óriási gyűrűje volt, nagy gyémántköves gyűrű s az arcán állandóan valami jóakaratú szelíd mosoly.
Pista egész este alig mert megszólalni a jelenlétében, mert félt, hogy
valami parasztságot fog elkövetni, ellenben a prelátus olyan volt, mint
egy reneszánsz-püspök, finom és előkelő, óriási gyűrűje volt, nagy
gyémántköves gyűrű s az arcán állandóan valami megbocsátó, vagy
inkább elnéző, szelíd mosoly.9
Amikor egy író hozzányúl bármely művének szövegéhez,
mindig azt gondolja, javít rajta – de Móricz, úgy tűnik, nemcsak
a jobbítás szándékával írta át a Rokonokat, méghozzá többször is,
hanem kényszerből. Ez a többszöri átírás az 1932 végén megjelent kötet marketingstratégiájának (persze, ezt csak ma mondjuk
így) is része lett. Már a kötet bemutatóján beszélt róla Móricz –
azon az eseményen, amelyet 1932. december 2-án, szombaton 6
órakor tartottak az Irodalmi Szalonban. A lehetséges szerkesztők
utáni nyomozás miatt is tanulságos megnézni, kik is léptek föl
ezen a bemutatón, hiszen egy mai regény esetében igen gyakran
a művet legalaposabban ismerő szerkesztő az, aki az íróval beszélget a közönség előtt: a Rokonok bemutatóján Simonyi Mária,
Vaszary Piroska és Kiss Ferenc (vagyis három színész, Simonyi
egyben az író felesége) szerepelt, ott volt az írótárs Illyés Gyula,
illetve Móricz maga. A Pesti Napló a következő tudósítást hozta a
bemutatóról (ebből kiderül, hogy a „konferanszié” Nagy Endre
volt, és az is, hogy Vaszary Piroska feltehetőleg még sem volt
ott, mert szó sem esik róla): „Kedves irodalmi est volt szombaton a »Nyugat«-Barátok Irodalmi Szalónjában. Móricz Zsigmond
»Rokonok« című új regényének megjelenése alkalmából. A nagy
helyiséget teljesen megtöltötte a közönség. Nagy Endre megnyitó
beszéde után Kiss Ferenc, a Nemzeti Színház művésze szavalta
el nagy hatással Móricz Zsigmond »A gyermek hazamegy« című
erdélyi vonatkozású költői művét, majd Simonyi Mária, a kiváló
művésznő gyönyörködtette a közönséget Móricz Zsigmond »Eladó menyecske« című elbeszélésének művészies elmondásával,
Illés Gyula [sic] pedig Móricz munkásságának nagy jelentőségét
ismertető tanulmányával. Ezután maga Móricz Zsigmond lépett
a közönség tapsai között a dobogóra és kedves műhelytitkokat
árult el arról: hogyan veszett el négyszer a »Rokonok« kézirata
és hogyan írta meg a regényt újból, miután már megjelent a Pesti Nap8
9

Móricz Zsigmond: Naplók 1930–1934, Noran, Budapest, 2016, 76.
Pesti Napló, 1930. szeptember 14., 6., illetve Móricz: Rokonok, i. m. 61.
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lóban. A közönség hosszasan ünnepelte a nagy írót. Végül Nagy
Endre szellemes csevegése zárta be az emlékezetes irodalmi estet, mely költészetet és magyar levegőt árasztott magából.”10
A bemutatón sem bukkant fel tehát senki, akit utólag a regény szerkesztőjeként azonosíthatnánk – az pedig a mai gyakorlatot ismerve is természetes, hogy itt a regény esetleges hibáiról nem esett szó, egy ilyen ünnepi alkalmon ez ma is aligha
fordulna elő. Egyébként a kritikusok nagyon gyorsan észlelték,
hogy a Rokonok főhősének neve megváltozott. A Pesti Naplóban
a kötet megjelenése előtt három nappal Lakatos László írását
találhatták meg az olvasók, és itt a korszak népszerű írója már
Pistaként emlegette a főhőst: „Íme egy vidéki város (Zsarátnok),
íme Kopjáss Pista, akit a közgyűlés egy bolond óra szeszélyében
kultúrtanácsnokból megválaszt főügyésznek, az emelkedés és a
megtántorodás, milliós üzletek a levegőben, amikor az embereknek húsz pengőjük sincs a zsebükben, a Sertéstenyésztő panamája, egy álomszerű szerelem a pasztellszerű Szentkálnay Magdalénával, az atyafiságos bürokrácia, ház- és villa vétel, hídépítés,
eszem-iszomozás és kérlekalássanozás, csöndes házassági dráma, de ebben a csöndben is démoni jelenítő erők (a Móricz-féle
házaspárok viaskodásában mindig benne van az ős hím és az ős
nőstény démonisága), és azután adósságok, Seftek, a hadviseltek
és a helyezetlen ifjúság problémája, egy szénliferálás, a magyar
kisváros Ferenc József körútjával és Kossuth Lajos terével – íme
a Rokonok.”11
A többszöri újraírás okát a Pesti Napló olvasói később, 1934.
elején tudták meg, amikor a Rokonok színpadra állítására készültek a Nemzeti Színházban. Ekkorra a kalandos történet még hos�szabb lett, a regényváltozatokhoz hozzáadódtak a drámává átírt
történet egymást követő verziói is: „– Minden munkám közt a
Rokonok-nak van a legnagyobb külső története – mondta. – Mint
regény megjelent a Pesti Naplóban. Mikor a kéziratot behoztam
Leányfaluból, a villamosban felejtettem az irattáskámban. Elveszett s egypár ijedt órám volt, most mi lesz, ha újonnan meg kell
írnom. De szerencsére a kalauz felismert s telefónon még akkor
fel is hívott s el is hozta a táskát a regénnyel.
– Akkor megjelent, de nyáron újra átdolgoztam s nagy körképpé egészítettem ki. Ekkor fantasztikus dolog történt: az új
szöveg úgy ahogy volt elveszett. Egy egész évig kerestem a lakásomban s nyomdában, még a főszerkesztő úr lakását is átkutattuk, nem került elő. Ellenben ki kellett adni, erre kénytelen
voltam harmadszor megírni a teljes regényt, abban a bővebb formában, ahogy már egyszer elkészült.
– Megjelent s nagy könyvsikere volt tavaly karácsonykor. De
a téma nem hagyott békén. Megírtam színdarabbá. És pedig háromszor egymás után, míg végül Petheő Atilla és Somogyi Erzsi,
10 Pesti Napló, 1932. december 4., 18.
11 Lakatos László: Rokonok. Móricz Zsigmond új regénye, Pesti Napló, 1932.
november 27., 15.
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Rózsahegyi és Vaszary Piroska, Sugár és Mátray Erzsi lettek a
darab hősei. Odaadtam Voinovich Gézának, mint régi barátomnak s nem mint a Nemzeti igazgatójának, aki azonban elfeledkezett a barátságról és azonnal igazgatóvá lett, ahogy elolvasta
s rögtön szerződést ajánlott a darabra. Amit még aznap meg is
kötöttünk.
– Itt van tehát egy darab, amit háromszor írtam meg mint regényt s háromszor mint színpadi művet.”12
Ha most azon töprengenénk, miért is volt olyan aggasztó az
a lakásban eltűnt kézirat (azon túl, hogy kétségtelenül nagyon
idegesítő, ha az ember a saját lakásában nem talál meg egy papírköteget), hiszen akkorra már Móricz rendelkezésére álltak a
lapban megjelent részletek, gondoljuk bele – a kötethez mindenképp újra kellett gépelni az egész szöveget, a lapkivágatokon
nem lehetett sokat javítani, csak amennyi a nyomtatott szöveg
köré, a lapszélre odafért. (Szokásos gyakorlat volt, Kosztolányi
Dezsőnek is bevett munkamódszere, hogy a lapkivágatokat javítva állítottak elő újabb verziókat, például novellákból.) Emlékezzünk vissza rá – Móricz azt ígérte a kiadójának, hogy a regény háromszor olyan hosszú lesz kötetben, mint amennyi a
lapban volt. Ha csak a regény elejét nézzük, ott is jól látszik a bővítés – a lapban rögtön az első mondatból kiderül, hogy Kopjáss,
az új főügyész, egy előző esti, ünnepi bankett után ébredezik
(„Kábultan ébredt, mert virradtig tartott a bankett, amit az este a
tiszteletére rendeztek a városházi urak, vagy mondjuk a barátai,
abból az alkalomból, hogy tegnap a délelőtti városi közgyűlés
főügyésszé választotta.”13), a kötetváltozatban csak az ébredezés
szerepel az első mondatban („Arra ébredt, hogy a felesége a másik szobában telefonál”), az ünnepség oka, vagyis a főügyésszé
választás jó másfél oldal után válik világossá. A többszöri átírás
miatt pedig már nem is annyira meglepő, hogy a legelső verzió
főhősének keresztneve még a harmadik verzióban is felbukkant.
Már csak azért is szerencsés lett volna, ha Móricz határozottabb
szerkesztői segítséget kap, mert a korabeli sajtóból egyébként is
az rajzolódik ki, hogy ő volt a szinte követhetetlenül termékeny,
rengeteget író és átíró szerző. Nézzük csak meg ezt a történetet,
ugyancsak a harmincas évekből, a Színházi Életből, az „Irodalmi
élet hírei” rovatból:
„MÓRICZ ZSIGMOND FEJNYOMÁSA.
Egyszer ijedten szaladtam föl háziorvosomhoz, a kedves
Lévy Lajos doktorhoz. Előadtam neki a panaszomat, hogy utóbbi
időkben aggasztó jelenségeket észlelek magamon: ha bort iszom,
utána elviselhetetlen fejnyomást érzek.
– Hm! És körülbelül mennyi bor után érzi ezt a nyomást? –
kérdezte Lévy.
– Körülbelül másfél-két liter után – feleltem szendén.
12 Pesti Napló, 1934. január 21., 20.
13 Pesti Napló, 1930. szeptember 7., 13.
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A doktor mérgesen rámförmedt:
– Menjen a fenébe, maga disznó! Ha én két liter bort meginnám, többé soha semmit sem éreznék a földön!
…Ez jutott eszembe most, amikor Móricz Zsigmondot
meginterjuvoltam az »Irodalmi Élet« számára, hogy hogy érzi
magát. Azt felelte, hogy aránylag elég jól megvolna, csak utóbbi
időkben valami nagy nyomást érez a fejében, nem tudja, mitől.
Megkérdeztem, hogy mit dolgozott az utolsó évben. Tűnődött
egy kissé, aztán megmondta:
– Írtam két új regényt, átírtam az »Erdély« három kötetét, írtam egy színdarabot a Nemzeti Színháznak, írtam két filmszcenáriumot, aztán írtam körülbelül kétszáz cikket és egy kötet novellát. Egyebet úgyszólván nem is írtam.
Fölsóhajtottam elszörnyedve. Ha én ennyit írtam volna, már
rég nem éreznék semmiféle nyomást. Sem a fejemben, sem semmiféle testrészemben.”14
Bármennyire is úgy tűnik tehát, hogy az 1930-as évek kiadói
gyakorlatában magányos volt az író, határozottan ezt mégsem
merném kijelenteni. Egyrészt azért lennék óvatos, mert egyébként az akkor kiadott köteteket forgatva nem az az érzésünk,
hogy a kiadók és a szerzők gondatlanok lettek volna – egyáltalán
nincsenek tele hibákkal a könyvek, ezért is tűnt föl nekem ez a
két elkóborolt Sándor. Másrészt ne feledkezzünk meg egy akkori kötet megszületésének igen fontos szereplőjéről, és egy mára
egykori formájában már nem létező foglalkozásról – a nyomdászról, aki nem mechanikus munkát végzett; arra is képes volt,
hogy kéziratból vagy átfirkált lapkivágatból szedje ki a szöveget. És nyilván javítottak azért a korabeli szerkesztők, ha nem is
egészen úgy, mint a maiak – Móricz levelezéséből is, egy általa
adott interjúból is kiderül, hogy épp egy írása javításán veszett
össze az Uránia szerkesztőjével: „Első honoráriumomat legifjabb
Szász Károlytól kaptam, az »Uránia« szerkesztőjétől. Egyetemi
hallgató koromban több tanulmányomat adta ki. A honorárium
körül nem volt semmi baj – három korona volt hasábonként –,
ellenben Szász Károly ugyan beledolgozott az írásomba, amin
olyan halálosan összekaptunk, hogy úgy látszik, holtig tart a
harag.”15 Annyi biztos, végigolvasva az idevonatkozó leveleket,
hogy Móricz kétségbeesése a javításoktól erősen eltúlzottnak látszik – épp úgy viselkedett, mint az első szövegeiket sérthetetlennek érző ifjú szerzők szoktak, nemcsak akkoriban, azóta is. Fiatal
volt még nagyon, minden szavát védelmezni próbálta, befutott
íróként viszont már azt a bánatát rögzítette a naplójában, hogy
senki sem szól bele abba, hogy mit csinál: 1935. augusztus 1114 Színházi Élet, 1936/15, 75.
15 Önvallomás ötven évről. Móricz Zsigmond elmondja élete legelső és legnagyobb
élményeit: irodalomban, színházban, sikerben és szerelemben, Színházi Élet,
1929/30, 7–8. A vitát dokumentáló leveleket meg lehet nézni ebben a digitális
kritikai kiadásban: http://digiphil.hu/context:moriczlevelezes (Utolsó letöltés: 2021. 07. 31.)
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én jegyezte fel, hogy „senki se vállalja, hogy egy M. Zs. dolgába
beleszóljon, se szerkesztő, se munkatársak, se barátok”.16 A neten rátaláltam egy olyan tanácsadó írásra, amelyben a mai pályakezdő szerzőknek magyarázzák el, hogyan is kell viszonyulni a
szerkesztőhöz, itt javasolja Varga Bea, hogy ne sértődjenek meg
a javításokon (ahogy Móricz Zsigmond annak idején – ezt már
én teszem hozzá): „Ha korábban a szerző nem tapasztalt alapos
kritikát, akkor a közös munka nem örömteli esemény, hanem keresztre feszítés lesz. A szerkesztő nem ellenség. Azért van, hogy
az író sikeres legyen, az olvasók imádják, és a kiadó megjelentesse a szerző következő könyvét. A kezdő író rémálma az olyan
szerkesztő, aki sokat javít. A profi író rémálma az olyan, aki keveset. Ők már tudják, ez mennyire visszaüt.”17
Hogy a pályájuk elején álló szerzők másként tekintenek a
szerkesztőkre, mint azok, akik már valóban írónak számítanak
(most nem mennék bele abba, mennyire bonyolult kérdés, miként kezd el az egyes korokban valaki „írónak számítani”), az
abból az írásból is kiderül, ami Nem közölhető címmel jelent meg
a Színházi Életben. Ezt a cikket Gács Demeter a szerkesztők által visszautasított, „szegény kis nemközölhetőknek” szánta, vigaszul: „Ez egy rovat hátul, a szépirodalmi és egyéb hetilapok
szerkesztői üzeneteinek végén. Ez alatt a gyüjtőcím alatt szokták összefoglalni a dilettáns vagy kezdő irók novelláinak, verseinek és humoreszkjeinek cimét, ami annyit jelent, hogy az illető urak alkotásai »még nem ütik meg azt a mértéket, amelyet a
lap nivója megkiván«. Nem közölhetők. […] Vigaszul, szegény
kis nemközölhetők, egy leleplezést küldök itt néktek, azokról a
kitünő irókról és költőkről, akiknek irásait fájdalmas irigységgel
olvasgatjátok. Ezek a kedves és ma már általános ismert kartársaim, Barta Lajos, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Nagy Lajos,
Rozványi Vilmos, Jászay-Horváth Elemér, Szép Ernő, Somlyó Zoltán, Turcsányi Elek, Füst Milán, Szenes Béla, Kállai Miklós és sokan valamikor egytől-egyig nemközölhetők voltak, sőt némelyiküknek egyenesen azt tanácsolták az akkori szigoru szerkesztők,
hogy hagyjanak föl végleg az irói próbálkozással. Ők azonban
nem estek kétségbe, tovább irtak és az idő nekik adott igazat.”18
Nemcsak az derül ki ebből az írásból, hogy a szerkesztők (itt
természetesen a folyóiratoknál, napilapoknál dolgozó szerkesztőkről van szó) sajátos kapuőri funkciót kaptak akkoriban, döntöttek arról, ki az, aki még nem léphet be az irodalomba (vagy
soha nem léphet be: ők kapták meg a dilettáns levakarhatatlan
címkéjét) – aki viszont közölhetővé vált, annak a szövegeihez
mintha onnantól kezdve hozzá sem kellett volna nyúlni. Közölhető és nem közölhető: úgy tűnik, ez a két kategória létezett csak.
16 Móricz Virág: Tíz év I., Szépirodalmi, Budapest, 1981, 509.
17 Varga Bea: Irodalmi kávéház: hogyan fogadjuk a kritikát? https://aranymosas.
konyvmolykepzo.hu/irodalmi-kavehaz-hogyan-fogadjuk-a-kritikat-5661.
html (Utolsó letöltés: 2021. 07. 31.)
18 Gács Demeter: Nem közölhető, Színházi Élet, 1919/16, 18.
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Gács Demeter cikkében a szerkesztő nem egy szerény kis takarítóhoz hasonlít (gondoljunk vissza Turi Tímea találó hasonlatára), hanem magához a mitológiai Kerberoszhoz. Kosztolányi
Dezsőnek van egy novellája, az 1908-as Mária, amelyben a „nem
közölhető” kategóriából kilépni képtelen, minden erejével íróvá
válni akaró fiatal lányba beleszeret a lapszerkesztő és feleségül
veszi: Mária pedig, aki korábban csak álmodott arról, hogy addig pofozza a közölhető írók arcát, míg az „piros és véres” nem
lesz, végre ténylegesen is bosszút állhat, boldogan dobja tűzbe,
a férje helyett és nevében, a beérkező kéziratokat, utasítja vissza
már befutott, népszerű szerzők szövegeit. (És Kosztolányi novellájában egy nő szenved attól, hogy nem közlik – nézzük meg
Gács Demeter szövegét, amelyben csak „illető urakról” esik szó,
akiket visszautasítanak. Gács kizárólag férfiszerzőket hoz fel
példaként akkor is, amikor azt akarja megmutatni, hogy egykor
mindenki nem közölhetőként kezdte.)
A szerkesztői hatalomról tehát olvashatunk a második világháború előtti irodalomban és sajtóban, a szerkesztői aprómunkáról szinte egyáltalán nem – ma már találunk olyan interjúkat,
amelyekben ez az olvasók számára rejtélyes és misztikus munkakör kicsit elképzelhetőbbé válik. A Magvető Kiadó szerkesztője, Szegő János precízen pontokba is szedi, hogy négy feladatköre van: javítania kell textológiai szinten, ahogy ő fogalmaz
(központozás, bekezdések), stilisztikailag (különös tekintettel
a „modorosságokra”, illetve azok következetességére), figyelnie kell a „ténybeli dolgokra”, illetve végül a dramaturgiára (ez
verseskötetek esetében alapvetően sorrendiséget jelent, a regényeknél már kiterjedhet a szereplőkre, idősíkokra is). És még
valamit kiemel Szegő, talán ez a legkülönösebb, legnehezebben
megfogható feladat: „A kritikusokról nagyjából tudom, mit fognak mondani, és hogy ennek érdekében mit érdemes és már mit
nem érdemes megtenni a szöveggel.”19 Persze, itt nagy különbség van abban a vonatkozásban, hogy valaki a közönségsikerre
és az óriási példányszámra vágyik-e elsősorban, vagy a szakmai
elismerésre (lehet mindkettőt áhítani, de ritkán szoktak egyszerre megérkezni): nem meglepő, hogy Szegő, „magas irodalmi”
köteteket gondozva, elsősorban az író és a kritika közti hídszerepet érzi szerkesztői feladatának. És az általa felsoroltakból az
is világos: egy szerkesztő akkor szólalhat meg, ha kérdezik, ha
valakinek eszébe jut, kizárólag akkor beszélhet, hogy ő is létezik; sosem tolakodhat magától előtérbe. Amíg a könyv készül,
minden hibát elő kell hoznia a szerzővel folytatott párbeszédben, viszont amint a könyv az olvasókhoz kerül, sem arról nem
beszélhet, mit javított volna még, ha a szerző hagyta volna, sem
arról, hogy mi minden változott meg a kötetben az ő javaslatára.
Olyan, mintha sajátos titoktartási fogadalmat tenne – a hibákat
magára kell vállalnia, még ha nem is ő a felelős értük, de a saját
19 Markó, i. m.
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érdemeit nem hozhatja elő, csak hálásan tudomásul veheti, ha a
szerzőjének eszébe jut megköszönni a munkáját, akár a nyilvánosság előtt, akár annak kizárásával. Takarásban kell maradnia,
ahogy a Kalligram Kiadó szerkesztője, Tóth-Czifra Júlia fogalmaz: „Nehéz erről valóságosan beszélni, hiszen a szerkesztő elvégezte munka nem kis része takarásban van, és takarásban is
kell hogy legyen. Ennek két oka van. Egyrészt a jó szerkesztői
munka láthatatlan a könyvön, a hibák viszont azonnal látszanak,
és azokért mindig felelősséggel tartozik a szerkesztő. […] A takarás másik oka az, hogy a szerkesztés bizalmi munka, hiszen
olyan alkotói területekre engednek be a szerzők, ahova alig valakit, és ahol a legkiszolgáltatottabbak. Ráadásul a bizalom nem
alapvetés, nem következik automatikusan a helyzetből, mindkét
félnek rengeteg munkája van benne, hogy létrejöjjön. Ha létrejön
– ami szerkesztőként a legnagyobb sikerek közé tartozik –, azt
becsülni és óvni kell.”20
Éppen ezért nagyon nehéz elviselni egy szerkesztőnek, amikor igazságtalanul vádolják meg azzal, nem volt elég alapos:
nem szólhat vissza, hogy mi mindent javított ki, nem számolhat
be róla, milyen harcokat vívott a szöveg fölött annak létrehozójával, nem mondhatja azt a kritikusok egyes kifogásaira, hogy ezt
már ő is szóvá tette, csak a szerző nem hallgatott rá. A siker és a
dicsőség az íróé, a hibákért viszont a szerkesztő felel – nem tűnik
túl hálás szereposztásnak. Hogy Móriczék idejében ez miként
lehetett, arról csak sejtéseim vannak – de nyomozni rendkívül
izgalmas volt a még ma is jobbára láthatatlan, takarásban lévő
szerkesztők után. Elődeik nyomait pedig az 1930-as évek óta eltelt évtizedek csaknem teljesen elmosták.

20 Mohácsi Árpád kérdezi Tóth-Czifra Júliát ebben az interjúban, lásd: https://
www.szofa.eu/iras.php?id=150 (Utolsó letöltés: 2021. 07. 31.)
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A nem ortodox test adománya
Kiberperformanszok és performerek
Megismerni önmagunkat annyi, mint önmagunkat élni,
mint önmagunk urai lenni, különbözőnek lenni, kilépni
a káoszból, a rend elemévé lenni, de a saját rendünké…
(Antonio Gramsci: Szocializmus és kultúra1)

Autobiografikus koncept-art
A most következő munkákra akkor bukkantam, amikor a karantén alatt vadásztam azokra a színházi alkotókra, akiknek a fizikai együttlét ellehetetlenülésével feléledt színházi közvetítésről
nem az jutott eszükbe, hogy „hibás színház”, hanem megpróbáltak kezdeni valamit a megszólalás adott pillanatban egyetlen
módjával. Így vetődtem el a Trafó e-néző sorozatához is, amelynek programjából a most következő munkákat választottam. Itt
a kurátorok olyan alkotókkal dolgoztak, akik kutatásalapú művészettel foglalkoznak, tehát akik számára az üzenet a lényeg,
nem a médium, amelyről – mint tudjuk – maga az üzenet. Mindkét performansz esetében a performerek adottságaival szembesülünk: testi(-lelki) sérüléseikkel, és e sérülések megszerzésére –
mint sorseseményekre felfűzött – élettörténetekkel. Az egyik egy
légtornászról szól, aki gyerekkori Schlatter-Osgood szindrómája
miatt nem képes arra a hétköznapi mozdulatra sem, hogy letérdeljen. A másik egy harmincas srácról, aki egy, a születésekor
nyakára tekeredett köldökzsinór okozta oxigénhiány következményeivel él és alkot – többek között úgy is mint színpadi előadó. Bár a testi „hiba” ezeknek az alkotásoknak a témáját képezi,
a tét pontosan az, képes-e választott nyelv újraírni-újraképzelni,
mit nevezünk hibának a valóságban és az előadóművészetben?
Könnyű belátni, hogy mindkét sérülés olyan következményekkel jár, amelyek ellehetetlenítik a „műfaji” alkotást. Nem lehet
légtornász abból, akinek nem hajlik a térde. Az autobiografikus
színházban azonban, amely irányzathoz a most következő előadások tartoznak, a felsoroltak nem hátrányt képeznek, hanem
éppenséggel előnyt (már amennyiben a test egyedisége személyiséggel is párosul). Az autobiografikus színház ugyanis az
1

In Gramsci, A.: Válaszút a pedagógiában, ford. Bólyai Imréné, Akadémiai, Budapest, 1979. Lásd még: Fordulat, 2021/1.
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avantgárd örököse, mert a művet sem a performer életéről, sem
személyiségéről nem lehet leválasztani. A kudarc anatómiája és a
Levél Anyámhoz alkotói úgy mesélik el életüket, hogy benne sérüléseiket – nem hajló térdüket, zaklatott mozgásukat – sorseseménnyé, „helyettesíthetetlenségük végső forrásának”2 metaforájává változtatják. Ehhez azonban nem elég jól – azaz „hibásan”
– születni, azon is el kell gondolkodni, hogyan vigyék önmagukat színre.
A kudarc anatómiája az újcirkuszhoz áll közelebb, a Levél
Anyámhoz pedig különös vizuális költészet a kibertérben. Ami
összeköti őket – az autobiografikus koncept-art –, nem stílus, hanem szemléletmód. A konceptuális kerettel az alkotók a kézzel
foghatót helyettesítik, amikor – bár a fizikai világ okozta sérüléseikre fűzik fel élettörténetüket –, e sérülések mögé néznek a kibertérben. Elutasítva és összeroncsolva azokat a „profi” előadói
nyelveket, amelyekben fogalmazva egyszeriségük csak mint hiba
jelenhetne meg. És létrehozva helyette a kiberperformanszok és
kiborgok poszthumán univerzumának e radikálisan személyes,
önazonos, ezért emancipatorikus változatait.
„A kudarc anatómiája”
„Megpróbáltam olyan formájúvá válni, amilyen lyukon
engem át akartak passzírozni.”

A Grotesque Gymnastics újcirkuszként aposztrofált perfor
mansza, A kudarc anatómiája Bardóczy Ilka légtornász történetét meséli el, az Ilka nevű személyt maga Bardóczy Ilka alakítja.
Rögtön beavat minket egynémely sérülése történetébe, a többiek
pedig követik példáját: a kulisszák mögött, még az előadás kezdete előtt, Zsigó Anna kamerája mögül érkeznek a kérdések. A
legfeljebb húsz évesnek látszó artista, György Tibor arról fantáziál önironikus pátosszal, hogy a színpadon fog meghalni. Terve
ellenkultúraként áll szemben a versenysportok, de akár a balett
világával is, ahol az öreg testet nyugdíjazzák. Itt azonban az önkifejezés előrébb való a fizikumnál.
E mini interjúkkal az erősen konceptuális előadás tehát már
kezdés előtt (vagy már ez is az előadás része?) beavat minket
szellemiségébe: az előadók kifejezési szándéka – tehát a virtuóz látvány helyett puszta szavak – „javítják ki” a test azon hibáit, amelyekről azt gondolnánk, hogy ellehetetlenítik a cirkuszi
munkát. Amint felsejlett lelki szemeink előtt a nyugdíjas Tibor
aktív képe, már tovább is haladunk. Most Kudlák Eszter mutatja meg, hol égette le bőrét a rúd. Szerinte a maradandó heg
voltaképpen tetoválás, és ezzel a gondolattal máris műalkotássá
lényegíti azt, amit a közönséges szemlélő a testkép-ipar hatásá2

Tengelyi László: Élettörténet és önazonosság, in uő: Élettörténet és sorsesemény,
Atlantisz, Budapest, 1998, 48.
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ra talán bőrhibának hinne. E sérülések már az előadás kezdetén
utat nyitnak a cirkusz kortárs, a klasszikusnál jóval személyesebb iránya felé, amely elvárt normák helyett egyéni karakterológiából, jelen esetben az előadók saját sérüléseiből építkezik. A
testi hibán, a munkával járó baleseten keresztül ismerjük meg
azokat, akiket nézni fogunk a következő egy órában. A kamera,
amelyet mi is látunk, mégsem mint elidegenítő elem van jelen,
hanem – hála a dokumentarista hitelű, személyes történeteknek
– közel hoz és megszemélyesít.
A performansz – Téri Gáspár rendezésében, aki maga is résztvevő, a főszereplő szellemi és cirkusz-technikai mesterének szerepében találta meg saját magát – legelsősorban Bardóczy Ilka
légtornász kudarcainak és magára találásának, azaz testi fájdalmainak történetét meséli el. „Felébredtem, pedig még nem kellett volna – mondja Ilka. – Fáj a bokám, fáj a hátam. Nehéz beszélni, az lenne jó, ha csak úgy hallatszanának a gondolataim.” A
történet nem a-ból tart b-be, annál sokkal töredezettebb, akár annak a teste és a lelke, akiről szól. A főhős légtornász, de képtelen
egy, a legtöbbünk számára mindennapi mozdulatra, miközben
megint csak a mi számunkra elképzelhetetlen mozdulatsorokat
könnyedén teljesít a levegőben. Sérült térdével Ilka olyan, akár
Baudelaire madara – Tóth Árpád fordításában: „A költő is ilyen,
e légi princek párja, / Kinek tréfa a nyíl s a vihar dühe szép, / De
itt lenn bús rab ő, csak vad hahota várja / S megbotlik óriás két
szárnyán, hogyha lép.” (Az albatrosz) „Négy-öt évesen cirkuszt
láttam a tévében, imádtam a légtornászokat” – meséli Ilka. De
neki felnőtt korában is van bátorsága követni ezt az érzést, holott
a térde sem hajlik. „Megoldom, mert szeretem, mert ezt akarom
csinálni. Nem tudnék mást csinálni.” Tárgyilagosan és különösebb önsajnálat nélkül vezet be minket testi sérüléseinek térképébe, amelyek kijelölték számára, hogy milyen úton indulhat el
mint előadó. Külső szabályok helyett ő teremti meg az esztétikai
rendet, amelyben béna karral, három végtaggal is dolgozhat. Sőt
– és ez a legfontosabb –, ahol ez mind előnyt jelent, mert kijelöli
számára azt az esztétikai irányt, amely csak az övé.
A fájdalom-metafora A kudarc anatómiájában tehát komoly segítség az önazonosság felé megtett úton. „Megpróbáltam olyan
formájúvá válni, amilyen lyukon engem át akartak passzírozni.” Ehelyett végül avantgárd élet-művészeti alkotásként azt a
bizonyos lyukat formálta Ilka-alakúvá, Téri Gáspárral pedig ezt
a gyógyító gondolatot vonják a performansz különböző számai
köré, meglátva a műalkotást Ilka önazonosságot kereső, a jogsik
és a nyelvvizsgák után inkább rúdtáncból élő, magát légtornászként azonosító és megtaláló életében. Látjuk Ilkát, amint uszályként húzza maga után a „Tissue” vagy „Aerial Silk” nevű anyagot, és már fönn is van a levegőben. Lóg az erős test, mint egy
akasztott ember, kívül a társadalmon.
Bár folyamatosan sérülésekről hallunk, az erózió a néző számára láthatatlan marad, mint a görög drámában az erőszak.
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A narrációból értesülünk róla – dramaturg Szabó-Székely Ármin –, amely az online közvetítésen a háttérből szól, mintha egy
mesélő darálná; nincs dramatizálás, sem kisrealista szituációk.
Ilka többször elmondja, mennyire rosszulesik neki, amikor azt
hiszik, „ő egy gép”, holott nem az, „hiszen elfáradt”, elszakad,
eltörik benne ez meg az. Erre azonban minduntalan rácáfol, hiszen törött, roncsolt testtel is folytatja a munkát. Az állandó tagadáson keresztül pedig, ahogyan arra egy beszélgetésen Téri
Gáspár mutatott rá, gyanút kelt, hogy nem mégiscsak egy biológiai gép-e, egy kiborg?3 Hiszen – bár azt állítja, hogy érez testi
fájdalmat – fizikai nehézségei ellenére hihetetlen könnyedséggel
mozog. A poszthumán motívum ellenére a kiborg-ikon romantikus esztétikába illeszkedik, ami jelen esetben ismét az alkotó
ember metaforája. Még pontosabban Ilka mozdulatai – és a minden mozdulat mögött sajgó testi fájdalom – illeszkedik abba a
romantikus művészképbe, amelynek Thomas Mann regényében a lábakat szerzett hableány vált a metaforájává. A Doktor
Faustusban Thomas Mann párhuzamba állítja a zseniális zeneszerző, Leverkühn migrénjeivel és testi fájdalmaival az Andersen-mese „kicsi sellőjét”, akinek tánca minden lépésére kések
ezrei szúrtak a talpába, de a külső szemlélő ebből csak az ennek
a fájdalomnak az árán elnyert könnyed mozgást látta. „A levegőben dolgozom – mondja a folyamatos fájdalmak között élő Ilka
–, de milyen áron?”
E sérülésekben szegődnek társaivá a többiek, akik egy-egy
heggel, hibával maguk is rendelkeznek Ilka sérüléseinek teljességéből. Kudlák Eszter kínai rúdon, Takács Lacek és György Tibor
Cyr karikán – utóbbi szólóban –, Téri Gáspár pedig egy lengő
rudas duettben és egy kételemes, kínai rudas kombinációban. A
koncepcionális keretnek köszönhetően megszűnik a külső elvárás, hogy a cirkusznak „milyennek kéne lennie”, és azt kezdjük
el figyelni, milyenek azok, akiket éppen nézünk. Téri Gáspárék
úgy képesek megmutatni a nem ortodox test szépségét és annak
tulajdonosát, hogy mögé teszik, elnarrálják, tehát nem leplezik
előttünk a sérülést sem. Azt, aminek ezek a testek folyamatosan
ki vannak téve, és amire a cirkusz műfaja épül: hogy a zuhanás
is az életünk része.
„Levél Anyámhoz”
„Ez a szöveg is így reszket és csámpázik”

A Levél Anyámhoz olyan takarékos formai keretet talál meg és
mozgat radikális egyszerűséggel, amelynek segítségével elbeszélhetővé válnak az emberi létezés és halál, az önazonosság
problémái, és a másikhoz való kapcsolódás egzisztenciális mély3
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ségei. És amely kiutat mutat a fasiszta testkép hierarchikus rendjében vergődő társadalomból, amelyben élünk. Ezt a formát fogom most elemezni.
Ez a virtuális forma Magyarországon először a Trafó azonos
sorozatában, alig egy hónappal Fekete Ádám bemutatója előtt
tűnt fel, Oliver Zahn performanszában. A (Feketéhez hasonlóan) szintén Y generációs Zahn már akkor sem volt teljesen ismeretlen Magyarországon, a covid harmadik hulláma idején
második művével debütált a Trafóban. Első itthon bemutatott
lecture performansza4 után Az Óda a felejtéshez – 2. rész (LOB DES
VERGESSENS, TEIL 2) ismét a lecture performansz-műfajjal kísérletezett, de már eleve online platformra. Benne végig Zahnt
láttuk, annak ellenére, hogy teste láthatatlan maradt ebben az
egy órában. A láthatatlan performer mégis végig velünk, a nézővel kommunikált. Csakhogy írásban, a képernyőnket kitöltő
fekete felületen megjelenő matricákra írt rövid üzeneteken, dallamok lejátszásán keresztül. Az erősen poszthumán forma művészet és tudomány határait kereste, de érzésem szerint nem,
vagy nem különösebben izgalmasan sikerült áthatolnia a kettő
közötti bizonytalan határon. Alig egy hónappal később Fekete
Ádám nagyon hasonló formával tűnik fel a Trafó azonos sorozatában, de már egészen másra használja annak ökonomikus, látszólag dehumanizált kereteit, radikális személyességgel töltve
meg azt.
Ez a formátum paradigmaváltást jelent Fekete eddig is rendkívül színes és sokféle munkakört felsorakoztató pályáján.
A dramaturg végzettségű színházcsináló előadóművészeti karrierje mostanáig elsősorban arra a vizuális hatásra épült, amit
mozgássérültsége kelt a színpadon. Fekete magyar nyelvterületen, érzésem szerint, senki máshoz nem fogható öniróniával képes játszani ezzel a hatással, egyszerre hozva zavarba és felszabadítva a nézőt, erőteljes vizuális metaforaként használva saját
mozgássérültségét mindannyiunk testi-lelki sérüléseire.
A projekt kezdetén itt is valaki képernyőjét látjuk: egy gmail
postafiókot, ahová még nem léptek be; az egyik felkínált cím Fekete Ádám e-mailje – turtlekat@gmail.com – (az e-mail címen
kívül nem látunk mást, ami konkrét személyre utalna, a bennfentes – vagy inkább autobiografikus – utalás az egyetlen iránymutatás, bár abból a főhős neve nem derül ki), és egy imbolygó
kurzort, amely idegtépően kering a képernyőn, nem találva a
célt. Míg Zahn esetében a képernyő egy közös kommunikációs
felület a néző és az előadó között, addig itt másról van szó. Az
arctalan előadó engedélyével kapunk voyeur-i betekintést a 21.
századi ember legprivátabb belső terébe, gmail postafiókjába. Az
autobiografikus-dokumentarista nézőpont, amelyben a főhős és
a szerző azonos, kiegészül azzal, hogy nézőként is azonos perspektívába kerülünk a főhőssel, aki véletlenül felhasználó fiókot
4

Situation mit ausgestrecktem Arm (Helyzet kinyújtott karral), 2015

a nem ortodox test adománya

89

vált, aztán visszalép, és végre belép „turtlekat” elnevezésű postafiókjába. Ott 27 piszkozat fogadja. Levél Anyámhoz 1-től 27-ig.
Az imbolygó kurzor lassan fölnagyítja a képernyőt, idegtépően
önazonos, nem siet és nem akar tetszeni, majd megnyitja az első
piszkozatot.
A Levél Anyámhoz tehát kivonja az előadó testét/arcát a képletből. Nincs színész, de van dráma: a mű két személy, az anya és a
fiú története, egy soha el nem küldött levél és kapcsolatfelvételi
kísérlet keletkezésének és – egyelőre – megsemmisülésének története. Azonban sem a piszkozatok szerkesztőjét (a performert),
sem a receptív felet nem látjuk. És ez mégsem igaz: a performer
stilizált formában végig előttünk van. Hiszen nemcsak azt látjuk,
amit ő lát, személyes terét, saját igényeire szabott derűs légkörű
postafiókját, de látjuk az imbolygó kurzort és ezen keresztül zaklatott idegrendszerét is. Mint Stefan Zweig novellájában, amelyben Mrs. C. kedvtelése, hogy szerencsejátékosok kezét figyeli,
mert szerinte mindenkit elárul a keze. „…éppen mert figyelme
görcsösen arra irányul, hogy arca, lényének ez a legfeltűnőbb része, titoktartó legyen, megfeledkezik kezeiről – mondja Zweig
hőse –, amelyek feltárják legbelsőbb valóját.”5 Fekete Ádám rejtőzködő performere nem mutatkozik előttünk, portréjában a beszélő kurzor csapongása mégis önkéntelen karakterológiaként
funkcionál. De míg Mrs. C. a kezek tulajdonosának legbelsőbb
lényegére mert következtetni, A levél Anyámhoz nem kisebb tétet
állít a maga számára, mint hogy azonosítható-e a performer bármely fizikai sajátosságával. Miből ismerhető meg az, aki beszél?
Az új, arctalan előadói irány tehát különös jelentőséget hordoz egy mozgássérült performer esetében: mint Dosztojevszkij
regényhőseinél, fogalmunk sincs, hogy néz ki az, akinek a sorait
olvassuk. Mert olvasunk az első piszkozat megnyitásától az utolsóig. Mindössze a legeslegvégén látunk meg egy ciklámen színű
plüss mackófelsőben és ugyanilyen napszemüvegben lekapott
óvodás korú kisfiút, a beszélő laptopjának asztalfelületén háttér ez a fotó, majd ezt követően az utolsó képen látjuk egyetlen
pillanatra az akkor 29 éves Fekete Ádámot, amint kikapcsolja a
felvételt. „Az életem arról szól, hogy lássátok, nem ilyen vagyok,
mint amilyennek látszom” – nyilatkozta egy interjúban Fekete
Ádám,6 és ez az új, virtuális és előadó nélküli színházi nyelv ezt
már úgy teszi számára lehetővé, hogy végképp kilépve a fősodor
színházának szokott kisrealizmusából, előbb engedi lelkébe látni
a nézőt, mint hogy megpillantanánk, ki beszél.
Azaz mégsem egészen lelke legmélyére. A Levél Anyámhoz
arra a különös helyzetre is reflektál, hogy itt most a performer
tud arról, hogy figyelik, reagál a színpadi helyzetre, és számol
következményeivel. A fikció és a valóság közötti határ ontoló5
6

Zweig, Stefan: Huszonnégy óra egy asszony életéből, in uő: Sakknovella. Elbeszélések, ford.: Fodor Pálné. Európa, Budapest, 2006, 350–351.
Hajós András – Fekete Ádám: Mit kezdjünk a testünkkel? (Monoszkóp #2,
Partizán, 2021. március 19.)
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giai megsértése pedig ebben az esetben funkcióval bír: alkalmas
arra, hogy felmérjük, mi a néző, tehát a mi szerepünk a beszélő
életében. Ő ugyanis felteszi a kérdést, valóban őszinte-e a gesztus, amellyel legmélyebb érzéseit kínálja számunkra olvasásra,
hiszen a soha el nem küldött levelek írása, majd megsemmisítése
nem marad magányos tevékenység, mint ahogy azt eleinte hittük. A performer megsérti a színházi illúzió szabályát, amikor
felfedi: tud róla, hogy nézik. A „művész” írásaiból műalkotás,
„kifizetődő” termék készül nézők számára, tehát nekünk: „a neked [az anyának] való levélírás értékesíthető (…) az önelemzés,
az önanalízis úgy számlakiegyenlíthető, ha közüggyé varázsoljuk”. Innen tudjuk meg, eleinte még csak azt, hogy intelligens
beszélővel van dolgunk, aki átlátja, hogy számára a sérüléssel
való megküzdés egyik legfőbb stratégiája az a fajta nyilvánosság,
amelyet a képernyő mint színpad jelent. És amely által az egyéni
sérülés megszűnik egyértelmű „rossz” lenni, hiszen hasznosul
mint kollektív megküzdési stratégia mindannyiunk testi-lelki
gyengeségeivel szemben.
Intelligens „beszélő” – írom, mintha irodalomról volna szó,
mert a szöveg, amelyet olvasunk, rendkívül gazdag. Mégsem
elsősorban olvasók vagyunk – bár a szó praktikus értelmében ezt tesszük, olvasunk –, hanem nézők. A Levél Anyámhoz
performansz, mert nem a kivételes gazdagságú szöveg a mű
elsődleges tárgya, hanem a szöveg keletkezése. Nem egyértelmű,
milyen sorrendben olvassunk: végigolvassuk-e az egyes szövegrészeket, amíg lehet, amíg láthatóak, vagy kövessük inkább az
imbolygó kurzort, egy oxigénhiánnyal született fiú láthatóan
kisebb nehézségekkel irányított kurzorát, ahogy vezeti a nézőt,
amikor megáll a szöveg egy pontján: „Nem akarok túlélőként
élni, Anya, bele akarok halni abba, amit túléltem, és élőként élni
tovább, vagy pedig halottként nem élni, ugyancsak tovább.” Majd
az „és” elé betoldja: „születésemre gondolok”. Ez a „fény felől
megfutamodó és a fény felé törekvő lény” előbb kitörli az egyik
piszkozat teljes tartalmát, így adva különös nyomatékot annak,
amit most kiír: „Nem vagyok képes több ételt elfogadni, de ez
persze csak a köldökzsinórt juttatja eszembe, ami valamiképpen
a nyakamra tekeredik.”
Az írás eseményéből, a „reszkető és csámpázó szövegből”
lassan dráma bontakozik ki, konfliktus két fél között, noha csak
az egyik felet ismerjük meg, és kettejük közül egyiküket sem látjuk. A Másikhoz való kapcsolódás vágya és lehetetlensége mégis
egyértelmű: „Meghaltam benned, ha csak egy pillanatra is, és te
is meghaltál, mert rám tetted fel az életed, és nem tudunk egymás szemébe nézni (holott nap mint nap megtesszük), mert mindig ezek a maszkok fordulnak egymás felé.” A beszélő kivastagítja-kiemeli ezt a részt.
Az írás mint esemény megjelenítésének egyik oka, hogy, mint
írja, a beszélő írás közben próbál rájönni arra, mit is szeretne valójában mondani. A 23-as piszkozatot olvasatlanul kitörli, bekez-
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déseket kreál, szerkeszt, pontosít. Másik oka azonban az, hogy a
beszélő ne maradjon teljesen magára azzal a frusztrációval, amelyet célszeméllyel láthatóan képtelen megosztani. „Tíz körömmel próbáljuk megosztani valakivel az életünket” – vastagítja ki
a korábban leírt sort. De a megosztás nehézségekbe ütközik, a
hiteles nyelv valahogy nem találtatik, a megszólítás előbb „Drága Anya”, majd az egyszerűbb „Szia Anya!”, majd csak „Anya”,
később semmi, aztán megint „Anya” és megint semmi. Úgy tűnik, nincs esély a pontos fogalmazásra. „A szavakká válás – ami
valami, az nem tud ártatlan maradni. Egyszerre a remény, hogy
formátlanul átnyújthatom Neked majd ezt a levelet, és a biztos
tudat, hogy amennyiben a kézbesítés sikeres, vállalkozásom
megbukott.” De a kimondás és a visszavonás hullámzása, a folyamatos önkorrekció és végül az elkerülhetetlen delete, a kapcsolódás kudarcának beismerése, mégsem teljes kudarc; a kézirat – mint tudjuk – nem ég el: mert a beszélő velünk – a nézővel
– mégis megoszthatja annak tartalmát.
Ugyanennek a másik oldala azonban, hogy most valaki más
postafiókjában voyeurködünk, tehát ez egy színpadi helyzet, és
a képernyőnket kitöltő gmail-fiók maga is színház-metafora. A
törlésekre is ezért, a beszélő láthatósága, színházi tetszeni vágyása miatt van szükség: „levelem túlhabzó, puszta színház, néha
úgy érzem, semmi természetes nincs benne, ahogy én bennem
sincs semmi természetes”. Vagy ellenkezőleg: nem a beszélő
tetszeni vágyása miatt színház, hanem külső adottságai miatt.
Azért, mert egész életében folyamatos színházi kitettségben létezett, és ez a kitettség nem más, mint a belsővé tett, mégis gyűlölt
tekintetnek való megfelelési kényszer. „Nem előtted, hanem egy
láthatatlan plénum színe előtt (…) az orvosaim előtt, a masszőrjeim előtt, a gyógytornászaim, a logopédusnő és az úszómesternő előtt, és persze ELŐTTED, aki hozzájuk vonszoltál, így éreztem akkor, kiköszörülni a csorbát, tudva, hogy ez a csorba én
vagyok.” A kurzor beleír-beleroncsol a „plénum” szóba, random
betűket, krikszkrakszokat. Az „Előtted”-ből kevésbé magasztos,
kis „E” lesz, a szerkesztő random enterekkel rombolja a szöveget. Mintha maga az élet is túlhabzó feltűnési viszketegségnek
tűnne a számára – azt állítja, szégyelli, hogy nem halt meg, irigyli az öngyilkosokat, mert „nem mentek bele a túlélésbe, ebbe a
korrupt játékba, ami az életben maradás, hogy nem fogadnak
el többé kitüntetést attól a kuratóriumtól, ami az életet részesíti
előnyben, és a sikerességet, az üzembiztonságot támogatja”.
Az üzembiztosságnak ez a metaforája ismét a színházat példázza. Ez az, ami talán a leginkább idegen a beszélőtől, aki érezhető fizikai nehézségek árán, és a törlésekből ítélve, szerinte
kudarcosan, de keresi a számára önazonos utat az üzembiztos
helyett, a személyeset és az imbolygót, akár a kurzor, amelyet
használ. „Így lázad ez a levél a szerkesztettség ellen, nem hajlandó átláthatóvá és fogyaszthatóvá tenni magát, egész életem a
fogyaszthatóvá tétel kényszerében telt, hogy elfogadjanak, hogy

92

herczog noémi

hajlandóak legyenek megismerni akarni, holott amit nyújtanék
szívem szerint, az se nem fogyasztható, se nem átlátható.” A hiba
esztétikája itt tehát nem „csak” a virtuóz szöveg szerkezetében
jelenik meg, hanem a szöveggondozás finommunkájában, a bonyolult dramaturgiai felépítésű, olykor idegtépően lassan kezelt
képernyőhasználat reszkető mozgásában is. A hiba, a mű sokrétű metaforája, lásd a 26. piszkozatot: „Ez a levél, ahogy viszonyunk, tele van ismétlődésekkel, botlásokkal, kisiklásokkal és
ebben a mozgásomat látom tükröződni, a születési oxigénhiány
miatti mozgásképem idegrendszeri és fiziológiai térképét, a kézremegésemet, a hülye járásomat, az egyensúlyvesztéseimet és a
zuhanásaimat.”
A hiba funkciója a műben tehát legelsősorban megint annak
felvállalásában rejlik, vagyis az önazonosság védjegye: „ez a szöveg is így reszket és csámpázik”. Azonban ugyanez gátolja is az
önazonosságot. A folyamatos törlés, javítás, önkorrekció ugyanis végig előttünk játszódik, tehát maga is színjáték (amennyiben
megvádolható azzal, hogy nem őszinte). Ez a formai keret egyfelől tehát azt szolgálja, hogy a beszélő ne maradjon egyedül szenvedésével, amelyet az anyával nem tud megosztani. Ugyanakkor
mi vagyunk ennek a vigasztaló kapcsolódásnak az óhatatlan gátjai is: hiszen a „plénum előtt tett vallomás” éppen a mondottak
hitelességét kérdőjelezi meg, szerepfelvétellé változtatva a magányos levélírást.
Csakhogy a perspektíva, amelyet ez a forma – ellentétben Oliver Zahn nagyon hasonló kísérletével – kínál a számunkra, a valóságban leginkább csak akkor lehetséges, ha a magunk postafiókjára
meredünk. A non-verbális játék a képernyőn tehát olyan jelentéstöbbletet hordoz, amelyet a szöveg önmagában, a performansz nélkül nem tudna megmutatni. A nyilvános vallomás hiteltelenségét
felülírja, hogy a saját postafiók a mi képernyőnket is kitölti: ezáltal
a néző ugyanabba a perspektívába kerül, mint az előadó. Átváltozunk a panaszkodó beszélővé és azonosulunk vele.
A Levél Anyámhoz tehát a zahni formai keretet olyan jelentéstöbblettel ruházza fel, amely nemcsak a főhős lelkiállapotának
megjelenítésére alkalmas, de saját sérüléseink metaforájaként is képes működtetni e sérülések absztrakt projekcióját, a virtuális levelesládát és az abban zaklatottan matató-kereső lényt, akinek
belső világát ebben a hatvan percben feltárja előttünk. Vagyis a
mű az előadó megjelenítésének hiányán keresztül képes meghaladni a sérüléseket kizáró, meg nem mutató, vagy azokat „valaki
más” problémájának tulajdonító, együtt érző giccs szélsőséges
kettősségét, amely kettősségtől a magyar színházi fősodor sem
érintetlen. És olyan alapvető egzisztenciális kérdésekről, különbözésről, egyedüllétről, önazonosságról, a másik emberhez való
hiteles kapcsolódás vágyáról gondolkodni, amely a sajátunk. Ez
pedig – legyen bár lassú a kurzorhasználat – megindítóan bátor.
*
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Végezetül: egy kép fogad minket a Trafó képernyőjén, mielőtt a
Levél Anyámhoz elkezdődik. Fekete Ádám rajzán egy kismadarat látunk, aki egy képregény-buborék segítségével mondja el,
hogyan emlékezik arra a különös lényre, önmagára, aki beszorult – egy köldökzsinóron csüngve –, hiába keresve madár-anyja
méhéből a kiutat. A madár-metafora jelenik meg Bardóczy Ilka
Varjú-performanszának a légtornász bal karján lévő gipsz okán
megtalált, töredezett mozgásvilágában is.7 Ezek a madarak most
a legnagyobbakhoz, Tandori Dezső törött szárnyú, megmentett
és felnevelt verebeihez csatlakoztak.
Az íráshoz köszönöm Drucker Dávid, K. Horváth Zsolt, Nagy Zsuzsi és Zsigó Anna segítségét.

7

A Varjút végül sosem mutatták be, de egy 03:25 perces részlet elérhető belőle
az interneten: https://vimeo.com/257680431?fbclid=IwAR3EtpltHNi8V7dA
cqO9W9WQVftIHtCvCddyDIQjHyEH46yozD4O5p7wEBo (Utolsó letöltés:
2021. 08. 23.)
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A hiba művészete

A magyar fotográfiai hibaizmus
története a véletlennel kezdődött. Az irányzat kitalálója, A. Fehér
Vera meséli egy interjúban: „Egy kutyás kép a kiindulópontja az
egész történetnek. Készítettem egy képet, a havas tájban fut a
fekete kutyám. De elrontottam, túlexponáltam. A kutya úgy néz
ki, mint egy őzike, és a hóból sem jöttek ki a szép részletek. Kidobtam a vizestartályba. Ott gyűjtöm az ilyen selejteket, aztán,
ha egyszer lesz erőm, végleg kidobom őket a kukába. Pont ez
a kép volt legfölül, amikor egy közömbösítő szert kevertem ki,
aminek kis, lila kristályai vannak. A kristályok rágurultak a képre, és ahogy próbáltam menteni, barna-lila foltok keletkeztek rajta. Kikaptam a képet és felkiáltottam, milyen szép. Gyakorlatilag
dolgoztam vele, csak nem tudtam róla.”1
Több ponton is esetlegessé vált a fotó (és vele együtt a hibaizmus) sorsa, de mindig volt egy olyan mozzanat, amikor a
megsemmisülés előtt álló képet megmentette valami. Szeszélyes
véletlenek sorozata kellett hozzá, hogy a kukába szánt képből
műalkotás legyen, és ezzel együtt megszülessen az a felismerés,
hogy egy jó fotónak nemcsak a tökéletességről kell szólnia.
Márpedig a fotográfia par excellence a tökéletesség művészete, hiszen abban különbözik a klasszikus művészetektől, hogy a
műalkotás létrehozása során a művész többnyire egy technikai
eszközt, egy gépet is igénybe vesz. Mely azonban nemcsak protézisként, az ember érzékszervei kiegészítésére szolgál, hanem
önálló „alkotótárs”: a látás és a képalkotás olyan módokon valósul meg általa, ahogyan nélküle nem tudna. A gép új minőséget
1

Kling József: Magyar lány találta fel a hibaizmust. http://www.unikornis.hu/
kultura/20161112-a-feher-vera-hibaizmus-fotomuveszet.html (Utolsó letöltés: 2021. 08. 11.)
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jelent, a szó mindkét értelmében: új médiumot és a modellt tökéletesen leképező képeket. Olyan tökéletességet, amelyet nélküle
nem lehetne elérni.
Manapság boldog-boldogtalan képek sokaságát képes előállítani a digitális kamerájával, automata üzemmódban; egész világunk, életünk tele van képekkel. Ezen képek nagy része azonban
akar valamit tőlünk, üzen valamit, fogyasztásra ösztönöz, állásfoglalásra késztet stb. Technikailag tökéletes fotók tömkelegével
találkozunk nap mint nap, amelyek azt sugallják, hogy elmúltak azok az idők, amikor az anyag vagy a körülmények makrancoskodása folytán hiba csúszhatott az alkotó számításába. A
hibaista fotóművészet azonban pont azokat a daliás időket idézi,
amikor a jó képhez szükséges a szerencse és a véletlen hozzájárulása is. Ám nem afféle kézműves divatról van szó, hanem
kíváncsiságról és kísérletezésről. S ha az Isten is úgy akarja, megtörténik a csoda.
A fotográfia születése a tökéletes kép vágyának köszönhető.
Azért kísérleteztek a különböző technikai eljárásokkal már a 19.
század elején, hogy a kapott kép mindinkább megközelítse a valóságot, s könnyebb legyen előállítani, mint mondjuk egy festményt.
A képrögzítési eljárások rohamos fejlődésével az álom beteljesedett: lehetővé vált „hű képet alkotni”. Ami valóságos csoda volt a
maga korában. A bonyolult eljárások során megalkotott kép összhangban volt azzal az elvárással, amit a műalkotásokkal szemben
is támasztottak évszázadokon keresztül: tökéletes volt.
Ahogyan a kamerák tökéletesedtek technikailag, úgy lett egyre több ember számára elérhető a tökéletes kép alkotása. A feltételek adottak voltak, csupán meg kellett tanulni kezelni a gépet és a laborálást. A digitális kamerák majd a fényképezésre is

1. kép: Martinkó Márk – Vachter János:
Multiprojekt (dupla exponálás ugyanarra a filmre két alkotótól)
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alkalmas mobiltelefonok megjelenése azonban ezt is feleslegessé tette, és a megfelelő gép birtokában a nagy számok törvénye
alapján már bárki tud jó képet csinálni. Vagy legalábbis megközelítőleg jót. A kevésbé sikerült képek pedig senkit nem érdekelnek, törlik őket.
A tökély mércéje évszázadokon át kizárta a véletlent és az
esetlegességet az alkotási folyamatból, hiszen a műalkotásnak
a maga érzéki valóságában az érzékfelettit kell közvetítenie; az
időbeli, mulandó anyagban az örökkévaló tökéletességet megformálnia. Ennek a felfogásnak az alapja az az újkori optimizmus volt, mely szerint világunk, életünk történései és maga a
történelem tökéletesen kontrollálható, uralható, sőt, irányítható.
A filozófiában és az esztétikában a 19. század végén és a 20. század elején vált egyre kétségesebbé ez az illúzió, és egyre általánosabbá az a tapasztalat, hogy az emberi élet és történelem bizony
nem egy mindent uraló és előrelátó Világszellem fennhatósága
alá tartozik, hanem ki van szolgáltatva számunkra ismeretlen
erőknek és a vak véletlennek. Az alkotás immár nem egy mesterterv megvalósítása, hanem az időbeliség radikális visszavétele,
szövetség a véletlennel. Azok a fotóművészek, akik elkötelezettek a hibaizmus esztétikájának, eleve abból indulnak ki, hogy a
véletlen nem kiküszöbölendő eleme az alkotásnak, hanem maga
is alkotótárs. A kép létrehozása kísérletezés az anyaggal, és ráhagyatkozás a véletlenre. Ebből születik a csoda.
Erre a csodára a magyar fotográfia történetében már korábban
is felfigyeltek: érdekes képek születnek akkor, amikor valami váratlanul megzavarja a képalkotás folyamatát. Magyarországon
Kardos Sándor kezdte el gyűjteni a privát célra, amatőrök által
készült fotókat, amelyek a szokásos jeleneteket örökítik meg:
családi és egyéb közösségi összejövetelt, embereket számukra kedves tárgyakkal, embereket evés közben. A gyűjtemény a
Horus Archívum nevet kapta, és egészen az 1900-es évek elejétől
napjainkig találhatók benne fotók, amelyeket a gyűjtő 120 kategóriába sorolt. Az archívum különlegessége, hogy Kardos kifejezetten „az olyan pillanatok rögzített változatait keresi, amikor
váratlan dolog történt az exponálás pillanatában, a szereplők váratlan mozdulatot tettek (több ezer olyan fotót tartalmaz például
az Archívum, ahol az utolsó pillanatban a szereplők megérintik egymás intim testrészét), vagy két exponálás történt egy kockára, túlexponált lett a kép, vagy rossz volt a megvilágítás, bemozdult a gépet tartó kéz vagy a kiszemelt látvány. Olyan dolog
történt ott akkor a szereplőkkel, a jelenettel, a technikával vagy
a laborban (ez utóbbi kettőbe sorolhatók az »elrontott« fotók),
amire nem számított az alkotó, nem akarta, hogy megtörténjen.”2
A véletlen teljesen áthúzta a fotós szándékait, és egy hétköznapi jelenet megörökítéséből olyan fotó született, amelyet tudatos
2

Somogyi Zsófia: Horus Archívum. Kardos Sándor fotógyűjteménye. Fotóművészet, 2003/5–6. http://fotomuveszet.net/korabbi_szamok/200356/horus_
archivum (Utolsó letöltés: 2021. 08. 11.)
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2. kép: A. Fehér Vera: Jóslatok

tervezéssel nem lehetett volna megalkotni. A képalkotás folyamatába csúszó hiba egészen abszurd, groteszk képeket eredményezett, melyeket ráadásul nem is profi fotósok hoztak létre, hanem
amatőrök – ami még nagyobb teret enged a véletlennek. Kardos
ezt így kommentálta: „Isten ujja beleért a képekbe.”
A hiba új kontextust teremt, új jelentéseket hoz létre, amire
talán az egyik legjobb példa egy 9–10 képből álló sorozat, melyen
egy televízió látható és a környezete, csak a kameraállás változik,
ahogyan a gépet tartó kéz el-elmozdul. A képernyő üres, merthogy a kép vakuval készült. A dátum: 1989. július 16., Nagy Imre
és társai újratemetésének napja. A kép készítője ezt a történelmi
pillanatot akarta megörökíteni, de szándékával ellentétben semmi sem látszódik belőle. A képek „elrejtenek, ahelyett, hogy mutatnának. Az emlékezés több dimenzióját jeleníthetnék meg, ehelyett a ránk kényszerített vaksággal arra kényszerítenek, hogy
mindennél jobban emlékezzünk. A képernyők látványa kitölthető, belevetíthető mindaz, amiért kiemelkedő jelentőségű lett az
a nap, amiért létrejött e fotó: a férfi egész élete, az ország sorsa,
a kollektív emlékezet testet öltése, az ember múlhatatlan megörökítési vágya, mely halhatatlanná szeretné tenni legalább egy
kicsit a fontos dolgokat.”3
Nem véletlen, hogy a Hibaista Csoport munkái kapcsán sokaknak eszébe jut ez az egyedülálló gyűjtemény. A csoport munkája azonban sok szempontból különbözik azokétól, akiknek a
képei a Horus Archívumban szerepelnek. A legfontosabb különbség, hogy valamennyien profi fotósok, így elvileg az átlagembernél több lehetőségük, képességük van a hibák kiküszöbölésére. És mégis elrontják, mégis hibáznak.
De mi a különbség egy amatőr és egy profi által elrontott kép
között? Hogyan lehet profi módon elrontani egy fotót úgy, hogy
3

Uo.
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az esztétikailag mégis értékes legyen? Ha egy fotósnak a kisujjában van a szakma minden fortélya, akkor miért hibázik? S ha hibázik, akkor miért nem dobja a képet a kuka mélyére? Vagy miért állítja ki? Márpedig vannak, s bizony nem is kevesen, akiket
éppen az hoz lázba, ha a képen megjelenik valami hiba, valami
váratlan, mintha „Isten ujja” is beleért volna a képekbe.
A gyanakvó szemlélő akár azt is gondolhatja, hogy a hibából erényt, sőt, esztétikát csinálni nem más, mint menekülési
útvonal a gazdaságosság jegyében, magyarán: menteni akarják
a menthetőt. Reciklálás. Csakhogy a dolog természetesen nem
ilyen egyszerű. Igaz, hibázni könnyebb, mint nem hibázni, de
az sem mindegy, hogyan hibázik az ember. Jól hibázni talán a
legnehezebb.
Egy jó fotós tudja, hogy egy jó kép előállításához milyen fogásokat kell bevetni. De azt, hogy miképpen kell hibáznia ahhoz,
hogy abból is jó kép legyen – ehhez a technikai jártasságon kívül
szerencse is kell. Körbe kell udvarolni a véletlent. Ki kell lépni
a kiszámíthatóság komfortzónájából, és elvetni a sulykot, bele
az ismeretlenbe, vagy éppen-csak-sejtettbe. S vagy betalál, vagy
nem. Kész csoda, ha igen. S ha igen, akkor kész a csoda.
Ezt a csodát próbálja meg munkáiban megidézni a Hibaista
Csoport, amelynek tagjai a fotográfiai eljárások során keletkező
hibalehetőségeket kutatják. Ahogyan ars poétikájukban mondják, a hibaizmus lényege a hiba elfogadása. Amikor az alkotás
folyamatához egy szándéktalan történés társul: ezt nevezzük –
a szándék szempontja szerint – hibának. S ha az alkotó a hibás
kép láttán képes felülemelkedni saját eredeti célján, észreveheti,
hogy egy-egy ilyen fordulat nem elvesz, hanem alkalomadtán
hozzátesz a képi és esztétikai eredményhez. Ha nyitott szemmel,
mondhatni objektíven figyeli saját működését, véletlen-képei
hozzátesznek munkássága mondanivalójához is.
Javarészt filozófiai kérdés ez, mert vannak alkotók, akik nem
hisznek a véletlenekben, illetve a véletlenek történését is a saját működési folyamatuk részeként értelmezik. A csoport felfogásában a véletlen inkább olyan eseménynek tekinthető, amely
kívülről jön, és általunk befolyásolhatatlan. A merészebbek ezt
a tudattalannak vagy véletlennek nevezett történést másként is
értelmezhetik.
A hibaizmus alapfeltevése tehát ezzel a vezérfonallal indult
el a maga útján. A hibalehetőségek vizsgálata során azonban felmerült egy másik, nem véletlenszerű vagy sorsszerű, hanem erőteljesen irányított hibatípus is. Direkt használnak például rossz
nyersanyagot, direkt olyan kamerát vesznek kézbe, mely rosszul
engedi magába a fényt. Idetartozik az is, amikor direkt nyúlnak
bele a bitek átírási folyamataiba, vagy a digitális feldolgozás során zavaró tényezőket állítanak az eredmény útjába. Ilyenkor
sem tökéletesen kiszámíthatók a hiba megjelenési lehetőségei,
ám a végeredmény ekkor is ajándék lehet. De képet akár gép nélkül is lehet alkotni: a fotogram és a kemogram a közvetítő eszköz
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nélkül, csupán fotópapírral és vegyszerekkel készül, elég nagy
teret hagyva a kísérletezésnek és a véletlennek.
A hibaisták megpróbálták a képalkotás során megjelenő hiba
lehetőségeit klasszifikálni, „hibakatalógust” csináltak – még ha
ez elsőre önellentmondásnak tűnik is. Két alapvető hibatípusról,
a direkt és a fatális esetekről beszélnek. A direkt hiba a fotós tudatos szándékának, manipulációjának a következménye. Akkor
jön létre, ha lejárt filmet használ, ha roncsolja a képet, vagy olyan
kamerát alkalmaz, amely beereszti a fényt. Ám bármennyire is
jelen van a tudatosság, a végső eredmény mégsem befolyásolható teljesen. A fotós nem tudhatja előre, hogy a több évtizede
lejárt filmen a penészfoltok milyen mintázatot rajzolnak a képre.
Az ilyen filmek előhívása során kalkulálni kell a film állapotával
is, de ez sem sikerül mindig maradéktalanul, ezért mindig izgalmas, mi jelenik rajta végül.
A fatális hiba az „igazi” véletlen, amelyben semmi szándékosság nincsen. Ahogyan írják: „melyekre valóban egyáltalán nem
számítottunk, s valamilyen külső erőt képviselnek az alkotói folyamatban”.4 Ilyen például, amikor két képet egymásra exponálnak, vagy a kifutó tekercsen már csak egy fél fotónak van helye,
és esetleg a kis lyukak is megjelennek a képen, amelyek a film
rögzítésére szolgálnak.
Belső véletlenről akkor beszélnek, amikor az exponálás során
történik valami váratlan, valami nem várt technikai hiba. Ezt
okozhatja maga a kamera is, vagy ha helytelenül állítják be a rekeszt és a záridőt. Ilyenkor a kép alul- vagy túlexponált, bemozdult, életlen, nem színhelyes, perspektivikusan torz.
A külső véletlen ezzel szemben az, amikor minden rendben
van a géppel és a beállításokkal, de valami áthúzza a fotós számításait. Váratlanul belelép valaki a képbe, vagy berepül egy madár, megjelenik egy daru, beúszik egy hajó, felrobban egy irodaház.
Az utólagos véletlen pedig az utómunkálatok során keletkezik. Amikor az elkészült papírképet vagy fájlt olyan külső hatások érik, amelyekre nem lehetett előre számítani: „adatszállítás
közben keletkező glitchek, elöregedő nagyításokon kiváló ezüstfoltok, képfelületre fröccsenő anyagok, szakadások, gomba stb.”5
Ezekből – kis szerencsével – látványos képi elemek válhatnak.
A Hibaista Csoport spontán módon alakult meg a kétezres
évek vége felé, és az első önálló, bemutatkozó kiállításuk 2010ben volt a Három Hét Galériában, amit számos tárlat követett.
A csoport híre és képei külföldre is eljutottak, Olaszországban
és Romániában is volt kiállításuk, valamint Budapesten a Lengyel Intézetben. A kortárs magyar fotóművészetben saját színfoltot képviselnek, és a szakma is egyre jobban elismeri őket. A
hibaizmust, ezt a véletlen és provokatív szóalkotást is elfogadták
4
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idővel; mondhatni, kanonizálttá vált. A csoport több alkalommal
is hirdetett tagfelvételt, így mára tizenhárman lettek, de vannak
köztük „alvótagok” is, mások pedig rendszeresen dolgoznak,
szerepelnek a kiállításokon.
Ha valaki átnézi a honlapjukon az egyes alkotók anyagát,
azonnal szembetűnő lesz számára, hogy az egy csoportba, egy
irányzatba tartozó fotósok hibaista képei mennyire karakteresek,
megkülönböztethetők egymástól; mennyire érdekes az egyéni látásmód és a hiba találkozása. A. Fehér Vera képeinek például alapvető jegye a groteszk iránti fogékonyság és a humor,
ahogyan ez jól látszik a Bóbita című képen is, amely egy disznó
hátsóját mutatja a sáros talajon, az előtérben egy zöld növényi
mintával. Acsai Miklós képei víziószerűek, elmosódott élekkel, a
szemlélőt asszociációkra ösztönző foltokkal. Altnőder Emeséhez
is közel áll a groteszk látásmód, valamint a harsány, erős színek,
és valami melankólia is megjelenik a képein. Borsay Márti fotói
hasonlítanak talán a leginkább a Horus Archívum anyagára: hétköznapi témák, jelenetek válnak szürreálissá valamilyen fatális
hiba következtében. Eperjesi Ágnes képeiről akár azt is mondhatjuk, hogy a képiség nullfoka felé tendálnak, a digitális hibák
színfoltokká és sávokká redukálták a látványt, amit egy leesett és
tönkrement laptopmonitor produkált.
Kovács Dóra Mirtill képei a lágy, pasztellszínekről és a kör
alakú becsillanásokról ismerhetők fel, Martinkó Márk növények
beszkennelésével kísérletezik, furcsa, bizarr mintázatokat hozva
létre az élő szövet és a digitális technika segítségével. Miroslav
Zselinsky városi tájakról készít cianotípiákat, illetve alkotótársával, Sprenc Balázzsal közösen hoznak létre olyan képeket, hogy
egymás felvételeire exponálnak. Sprenc családi képeiről egyébként szintén a Horus Archívum juthat eszünkbe. Rácmolnár Mi-

3. kép: Borsay Márti – Vedres Ági: Multiprojekt
(dupla exponálás ugyanarra a filmre két alkotótól)
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lán képein a szinte homogén, zöld növényzet válik félig absztrakttá. Szentpéteri Szandránál is a jellegzetes becsillanások, az
analóg hatást mutató, pasztell színvilág. Vachter János képeinek
többsége fekete-fehér, és előszeretettel fotózik lejárt tekercsekre, filmvégekre. Vadászi Zoltán képein azt érdekes megfigyelni,
ahogyan a hiba segítségével az egyébként figuratív kép absztrakttá válik.
A csoport manapság kevésbé aktív, utolsó együttes kiállításuk 2016-ban volt a MÜSZI-ben Mentés másként – hommage az
Uvaterv 2015-ben leégett archívumának, a Fortepan közreműködésével
címmel. Érdekes, de nagyon is testhezálló kísérletre vállalkoztak: a Fortepan nagyvonalú segítségével hozzájutottak néhány, a
katasztrófából kimentett negatívhoz, és megkezdték rajtuk a maguk mentési munkálatait. A kiállítás egyik része erre az anyagra
épül; arra, ahogyan a művészek különböző technikákkal megpróbáltak új identitást adni a sérült képeknek, megőrizve azokat
sérült és töredékes mivoltukban, ám éppen így téve lehetővé új
jelentések keletkezését.
2019-ben pedig a csoport két tagjának, A. Fehér Verának és
Altnőder Emesének volt egy közös kiállítása a Capa Központban A hibáinkkal együtt címmel. A magyar fotográfia egyik kiemelt intézményében való megjelenés legitimációs gesztusként
is felfogható. A kiállítás kurátora, Gellér Judit írja: „A hiba csak
akkor hiba, ha annak értékeljük. Attól függően, hogy milyen a
lelki alkatunk vagy épp milyen szellemi, fizikai hatás alatt állunk, ugyanazt a dolgot számtalanféleképp megélhetjük.  A hibáinkkal együtt című kiállítás képei kétféleképp értelmezhetőek.
Technikai értelemben hibás fényképeket jelentenek, míg tematikus értelmezésük az (ön)elfogadásra utal. A két alkotó, A. Fehér
Vera és Altnőder Emese a fényképezőgép különböző funkcióit
(ki)használva hozza létre egy egyszerre hétköznapi és különös
világ többrétegű és többértelmű képeit.”6
A csökkenő aktivitás sajnos a pandémia számlájára is írható, de ebben az is közrejátszik, hogy megváltozott a csoport szerepfelfogása, legitimációja. Már nem kell az elfogadásért küzdeniük, viszonylag szélesebb körben el- és megismerték őket, így
aztán elérkezettnek látták az időt, hogy nyissanak a szélesebb
közönség és az érdeklődők felé. A honlapjukon olvasható egy
felhívás, miszerint örömmel várják azokat a képeket, amelyekről
az alkotó úgy gondolja, hogy megfelelnek a hibaizmus esztétikájának. Már az is jelzésértékű, hogy meglehetősen sok kép érkezett, ráadásul jó minőségben, izgalmas archívumot hozva létre.7
Mindez azt igazolja, hogy szerencsés, nagyon szerencsés volt az
a véletlen, amely A. Fehér Verát visszatartotta attól, hogy azt a
bizonyos kutyás képet kidobja a kukába.
6
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A nem létező ügynök nyomában
Tévedés és megtévesztés Alfred Hitchcock
Észak-északnyugat című filmjében

Friz Freleng, az amerikai rajzfilm
egyik legfontosabb alkotója 1961-ben rendezte The Last Hungry
Cat (Az utolsó éhes macska) című rövid animációját, amely az akkoriban pályája csúcsán álló Alfred Hitchcock munkásságát – és
személyét – tette paródia tárgyává. A The Last Hungry Cat nem
csupán az Alfred Hitchcock bemutatja (1955–1961) közkedvelt televíziós sorozatát karikírozza a narrátorként feltűnő medveforma
árnyalakkal – aki félreérthetetlen módon a sorozatepizódokat
bevezető Hitchcock sziluettjét idézi –, de egyúttal viccet csinál
a rendező számára oly kedves téves gyanúsítás motívumából is.
A történet szerint Szilveszter, a macska és Csőrike, a kanári menetrendszerű konfrontációja nem várt fordulatot hoz: a
macska egy véletlen folytán azt hiszi, ezúttal sikerült megennie
a madarat, majd egy másik véletlen és nem utolsósorban az őt
megszólító narrátor hatására bűntudat kezdi gyötörni. A szórakoztató rajzfilmektől szokatlan módon a The Last Hungry Cat
a bűntudati szorongást fürkészi, noha a komor témát komikus
tónusban dolgozza ki, s ehhez elengedhetetlen a néző információtöbblete. Tudjuk, hogy Szilveszter valójában nem falta fel
Csőrikét (csak egy tollpihe tapadt a macska szájához), s azt is
tudjuk, amiről a kandúr figyelmetlenségből nem értesült: az újság címlapján látott hír – a rendőrség üldözi „a Macskát” – valójában egy betörőre utal.
Egyáltalán nem véletlen, hogy a tévedés ilyen fontos szerepet játszik Freleng animációjában: a Hitchcock-életmű egyik
vezérfonalát éppen a téves gyanúsítás motívuma jelenti. Hitchcock azonban döntő többségében nem társít a tévedéshez, illetve
a téves gyanúsításhoz komikus jelleget, ám az életműve egyik
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csúcspontját jelentő Észak-északnyugat (1959) többek között azért
kivételes film, mert komikus színekkel dúsítja a tévedés mozzanatát. Az alábbi írásban az Észak-északnyugat példáján mutatom
be részletesen, hogyan alkalmazhatja a bűnügyi fikció a tévedések motívumát komikus éllel; ennek megalapozásához pedig
először érdemes kitérni arra, milyen módon működhetnek a tévedések a filmvígjátékokban.
Tévedésvariációk
Tömörsége ellenére is a The Last Hungry Cat jó példa arra, hogy
a tévedések többféle módon konkretizálódhatnak a cselekményben, illetve többféleképpen alakíthatják, vihetik előbbre azt. Szilveszter mindkét alkalommal részben információhiány, részben
félreértés miatt téved; az első tévedés (a madártollból levont
téves következtetés) megalapozza a bonyodalmakat, a második pedig (az újságcímlap félreértése) továbbfejleszti azokat; a
macska mentális kálváriája e kettő együttesének következménye.
Ebben az értelemben fontos különbséget tenni aközött, hogy a
történet alapvető eleme-e a tévedés, vagy a cselekménynek csak
későbbi pontján kap szerepet. Ugyancsak meghatározó kérdés,
hogy a néző tisztában van-e a fiktív karakter által elkövetett tévedéssel, azaz a befogadó rendelkezik-e olyan információtöbblettel, amelynek köszönhetően a figurát némi távolságtartással
figyelheti, s ennélfogva élvezni képes a komikus bonyodalmakat. A The Last Hungry Cat hatása is egészen más lenne, ha csak
szemernyi kételyünk is lenne afelől, hogy valóban elpusztult-e
Csőrike.
A Freleng-rajzfilmben előbb egy történésre, utóbb egy vizuális észlelésre vonatkozik az információhiány és a félreértés/
félreértelmezés, ami azt körvonalazza, hogy nagy – talán kimeríthetetlen – a lehetséges tévedések tárháza; tévedés éppúgy keletkezhet valamilyen apróságból, mint ahogy szerfelett körülményes módon is – úgyszólván – előállítható, létrehozható. Ezeket a
felvetéseket – amelyek közel sem határolják le a tévedés vígjátéki
pozícionálásának szempontjait – nézzük meg néhány konkrét
filmpélda segítségével!
A Bean – Az igazi katasztrófafilm (Mel Smith, 1997) a népszerű komikus alakot, Mr. Bean figuráját a rövidfilm-szkeccsekre
jellemző egyszerű szituációknál lényegesen összetettebb cselekménybe delegálja, melynek alapja egy tévedés. Hogy munkáltatói megszabaduljanak Beantől, a British Museum kétbalkezes
teremőrétől, két neves művészettörténész-professzor helyett
őt küldik egy kaliforniai múzeumba mint szakértőt, hogy előadást tartson James Whistler festményéről (Kompozíció szürkében
és feketében 1.). A British Museum tréfája az amerikai kurátoron,
Daviden csattan, aki lelkesen várja a professzornak hitt Beant.
Kezdetben ámuldozik a jövevény intellektuális fölénynek hitt
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hallgatagságán, s egy pontig mindent igyekszik azzal magyarázni, hogy Bean, a nagy tudós csupán excentrikus egyéniség.
Tévedését David a cselekmény felénél látja be, de Bean további –
akaratlan – károkozását nem képes megállítani, így az alaptévedés voltaképpen olyan lavinát (okozati láncolatot) indít el, amely
Whistler jobb sorsra érdemes remekművét is tönkreteszi… (A
feledhetetlen jelenetben Bean előbb csak letüsszenti a képet, de
nagy igyekezetében, hogy eltüntesse az időközben ráfröccsent
tintát, rossz tisztítószert használ, amely lemarja a vászonról a
festékanyagot.)
Szemben a Beannel, a Folytassa, Cleo! (Gerald Thomas, 1964)
cselekményében nem alapvető jelentőségű a tévedés, de fontos
mellékszálat eredményez. A legendás ókori történelmi alakok
életét parodizáló filmben Julius Caesar, Marcus Antonius és Kleopátra mellett két fiktív brit fogoly, Hengist és Horsa kap központi szerepet; előbbi pipogya alak, míg utóbbi a szabadságáért
küzdő bátor harcos. Mégis – egy véletlen folytán – Hengistről hiszik, hogy megmentette Caesart a támadóitól (pedig Horsa bánt
el velük), s ő lesz a császár személyi testőre. A tévedésből fakadó
komikum fokozására szolgál az ismétlődés, hiszen hasonló szituáció adódik az Egyiptom felé tartó hajóúton: Caesart megint
megpróbálják eltenni láb alól, s amikor a remegő Hengist kelletlenül elindul, hogy leszámoljon a merénylőkkel, maga sem érti,
hogyan, de csupa kiterített alak várja a fedélzeten. A néző persze tudja, hogy röviddel ezelőtt éppen a hajón gályarabként utazó Horsa és társai intézték el a bitangokat, amikor megszöktek.
Hengist érdemtelen megdicsőülésének lelepleződése – avagy
a tévedés tisztázódása – komikus és komoly mozzanatokat ötvöz: a fináléban Kleopátra testőrével megküzdve Hengist kezdetben botladozik, végül mégis Horsa segítsége nélkül győzi le
Kalabast. (Hengisthez kötődik a film egyik legmulatságosabb
pillanata is, amely szintén tévedésen alapul, ezúttal banális tévedésen. A hajóúti lakomán Hengist nem tudja, hogyan kell enni
a banánt, mire Antonius közli vele, hogy ki kell venni a belsejét.
Szó szerint értve az instrukciót, Hengist eldobja a banán ehető
részét, s a banánhéjból kezd falatozni.)
A tévedésnek mint a filmben alapvető szerepet játszó mozzanatnak, egyúttal mint akaratlagos megtévesztésnek az esetét
alighanem a szélhámos-filmekben lehet tetten érni a legtisztábban – közülük is a rendkívül élvezetes és imponálóan elegáns
Frank Oz-filmben, A Riviéra vadorzóiban (1988). (A Dajkamesék
hölgyeknek [Ralph Levy, 1964] remake-je azon ritka esetek egyike,
amikor a feldolgozás felülmúlja az eredeti művet.) A történet két
szélhámos versengésére épít. A kifinomult Lawrence Jamieson
(Michael Caine) nagy tétekben játszik, száműzött arisztokratának adja ki magát, s mindig olyan dúsgazdag „áldozatokra”
hajt, akiknek amúgy is több pénze van a kelleténél – vele szemben Freddy Benson (Steve Martin) kisstílű csaló, aki beéri bőséges vacsorákkal, amelyeket sablonszöveggel átvert hiszékeny
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hölgyekkel fizettet ki. Lawrence és Freddy útjai természetesen
kereszteződnek, s a tapaszalt vén róka a hedonista ifjúban véli
felfedezni a sajtó által Sakálként emlegetett szélhámost. Kezdetben társulnak – a megtévesztő szerepjátékban Freddy az arisztokrata félkegyelmű öccseként közreműködik –, később kihívással kívánják rendezni, kié legyen a Riviéra: ötvenezret kell
kicsalniuk az Amerikából érkezett Janet Colgate-ből (Glenne
Headly), akiről mindketten azt hiszik, gazdag asszony. Freddy
lelki okokból kerekesszékbe kényszerült tengerésztisztnek adja
ki magát, Lawrence pedig a traumát egyedül kezelni képes svájci pszichiáternek – azáltal, hogy a néző tudja, mire megy ki a
játék, míg Janet (úgy hisszük) nem, a tévedésen/megtévesztésen
alapuló helyzetkomikum ragyogó jelenetek sorát eredményezi.
A Riviéra vadorzói mégis a végére tartogatja az igazi nagy ötletet. Lawrence és Freddy ugyanis rádöbbennek, hogy Janet – aki
időközben meglép azzal a bizonyos ötvenezer dollárral – maga a
Sakál, Lawrence tehát mind a nővel, mind riválisával kapcsolatban nagyot tévedett. Az átejtett szélhámosok slusszpoénját Janet
visszatérése koronázza meg: hármasban vágnak neki az újabb
kalandnak.
Bár A Riviéra vadorzóira aligha gondolunk „bűnügyi filmként”,
a szélhámosság eleme miatt óhatatlanul ebbe a műfajcsoportba
is besorolható, s ez már a bűnügyi fikció és a tévedésmotívum
összefüggéseit veti fel. Ennek taglalásához a Hitchcock-életmű
kínálja a leggazdagabb példatárat.
Tévedések vígjátéka – Hitchcock-módra
Alfred Hitchcock egész életművét végigkíséri a tévedésmotívum,
amely leggyakrabban a téves gyanúsítás szituációjaként konkretizálódik. A téves gyanúsítás valójában nemcsak az életmű, de a
rendező kedvenc műfaja, a thriller számára is alapvető jelentőségűvé vált, a Hitchcock utáni thriller is szívesen él ezzel a szituációval (köztük olyan meghatározó művek, mint például Az országút
fantomja [Robert Harmon, 1986] vagy a Hálószobaablak [Curtis Hanson, 1987]). Ez a szituáció már a legelső „igazi” Hitchcock-filmnek
tartott A titokzatos lakóban (1927) megjelenik, s az életmű utolsó
jelentős műve, a Téboly (1972) is variációt kínál rá.
Hitchcock mind angliai, mind – hosszabb és termékenyebb
– hollywoodi alkotói korszakában vissza-visszatért ehhez a szituációhoz, legyen szó olyan szerényebb jelentőségű munkáiról,
mint A gyilkos (1930), a Fiatal és ártatlan (1937), a Gyanakvó szerelem (1941), a Szabotőr (1942), a Meggyónom (1953) vagy a Fogjunk tolvajt! (1955), illetve a Hitchcock-kultuszban máig meghatározó szerepet betöltő filmekről, mint a 39 lépcsőfok (1935), az
Elbűvölve (1945), az Idegenek a vonaton (1951), A tévedés áldozata
(1956) és természetesen az Észak-északnyugat. E mégoly eltérő filmek közös vonása, hogy bennük a bűntettekkel (leginkább gyil-
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kosságokkal) ártatlanul megvádolt karakterek – nyomukban a
rendőrséggel és/vagy a valódi tettessel – izgalmas és feszült kalandok után tisztázzák magukat. A tévesen vádolt szereplők ártatlanságát illetően a nézőnek nincs kétsége – ezért is érdemes
kiemelni azt az esetet, amikor Hitchcock a téves gyanúsítást leplezte le mint tévedést. A Rémület a színpadon (1950) hősnője és a
film nézője egyaránt ártatlannak hiheti a menekülő fiatalembert,
miután Hitchcock megmutatja a férfi flashbackjét arról, hogyan
került gyanúba – éppen csak azt „felejti el” közölni (az ifjú és a
rendező is), hogy valóban ő követte el a gyilkosságot. A hazug
visszapillantás különleges narratív fogása is hozzájárult ahhoz,
hogy a Rémület a színpadon kedvezőtlen fogadtatásra talált, s ez
elvette Hitchcock kedvét attól, hogy ilyen módon csapja be a közönséget – a későbbiekben a bevált stratégiánál maradt, és elsősorban filmjei szereplőit tévesztette meg. Igaz, a Szédülés (1958)
és a Psycho (1960) is bizonyos mértékben megtéveszti a nézőt – az
előbbi Madeleine személyazonosságát, az utóbbi Mrs. Bates (ki)
létét illetően –, de a megtévesztő praktikák kifinomultabbak és
kevésbé direktek, mint a Rémület a színpadon esetében.
Fontos hangsúlyozni, hogy a fent említett filmek zömében
nem komikus hatású a téves gyanúsítás – különösen A tévedés
áldozatában nem az –, jóllehet a Hitchcock-filmek szinte elmaradhatatlan eleme a humor, amely valójában nem csökkenti a filmekben felgyülemlő feszültséget, hanem – izgalmas paradoxon
– még élvezetesebbé, még vonzóbbá teszi. (A rendező műveinek
nem halványuló vonzereje többek között ezzel is magyarázható.) Az Észak-északnyugat voltaképpen Hitchcock módfelett sikeres „kísérlete” arra, hogy az egyéb filmjeiben más forrásokból
fakadó, más elemekhez kötődő humort a tévedésmotívumhoz
társítsa. A bűnügyi történetminták komikus átértelmezése azonban nem előzménytelen a rendezőnél. A férfi, aki túl sokat tudott
második, 1956-os amerikai változatában úgyszólván önálló életet él az az epizód, amelyben utólag derül ki, hogy jó nagyot tévedett a főhős. A James Stewart által játszott orvos azt hiszi, hogy
a meggyilkolt titkos ügynöktől hallott név Ambrose Chappelre,
az állatpreparátorra utal, s amikor megtalálja az idős férfit és annak fiát a műhelyükben, azok nem értik, hogy a látogató milyen
politikai merényletről és elrabolt gyermekről hadovál. Hitchcock
vadállatok preparátumaival szegélyezi a szemben álló feleket
láttató beállításokat, a képi feszültség növelése egyre kínosabb
komikus szituációhoz társul tehát, s ezáltal a rendező nemcsak a
bűnügyi történetelemeket, de a jellemző stílusjegyeket is az önparódiáig fokozza az alábecsült film e nagyszerű jelenetében. A
kevert hangnem itt megjelenő változata válik majd uralkodóvá
az Észak-északnyugatban.
A komikus hangvétel felértékelődése azért is feltűnő jellegzetesség, mert az Észak-északnyugatot megelőzően Hitchcock legutóbb A tévedés áldozatában – pályája egyik legrendhagyóbb alkotásában – a téves gyanúsítás problematikájával egészen más
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hangnemben foglalkozott. A Henry Fonda főszereplésével készült film a Hitchcock-életmű egyik (talán inkább a) legkomorabb
alkotása, melynek szorongáskeltő erejét fokozza a prológusban
deklarált tény, hogy a cselekmény megtörtént eseményeket dolgoz fel (eredeti helyszíneken készített felvételekkel, már-már a
dokumentarista hitelesség igényével). Mannyt, a zenészt egyszer
csak rablássorozat gyanújával veszik őrizetbe; az egyre sokasodó
vádak súlya alatt a jámbor családapa élete darabokra hullik, felesége idegösszeroppanást kap. Szinte minden veszni látszik már,
amikor imája meghallgatásra talál – Hitchcock mély katolikus hitét demonstrálja a hátborzongató szépségű képsor, amelyben a
Krisztus képmása előtt fohászkodó Manny arca hosszan kitartott
áttűnésben lassan a valódi bűnös arcává változik. Az igazi tettest
ezután kapják el, s a család kálváriája amilyen hirtelen kezdődött, olyan váratlanul véget is ér. Mintha csak A tévedés áldozata klausztrofób, fekete-fehér lidércálmát kompenzálná a színes,
mozgalmas és nagyszabású Észak-északnyugat, Hitchcock egyik
legsikeresebb filmje.
Az Észak-északnyugat nem csupán a téves gyanúsítás révén
szellemi folytatása megannyi korábbi Hitchcock-mozinak, de a
kémjátszmába keveredő átlagember történetével és a pikareszkszerű elbeszélésmóddal olyan filmek újragondolása is, mint a 39
lépcsőfok és a Szabotázs. A főszerepet alakító Cary Grant három
korábbi Hitchcock-filmben is szerepelt, közülük kettőben ugyancsak tévesen gyanúsított emberként – a Gyanakvó szerelemben a
felesége hiszi róla, hogy az életére tör, a Fogjunk tolvajt! könnyed
kalandjában pedig jó útra tért mestertolvaj, akit betöréssorozattal
gyanúsítanak meg. Az Észak-északnyugat mégis kivételes, mert fő
szervezőelvévé teszi a korábban említett hangnemkeverést azáltal, hogy az izgalmak abszurd humorral vegyülnek, s ehhez
a tévedés alapszituációja szolgáltat kiindulópontot. Még mielőtt
a hatóságok tévesen veszik üldözőbe a főhőst egy ENSZ-diplomata meggyilkolásáért, a merénylők már azelőtt összetévesztik
valakivel – mégpedig olyan emberrel, aki valójában nem is létezik (!). A New York-i reklámszakembert, Roger Thornhillt egy
szálloda bárjából hurcolják el fényes nappal, mert egy bizonyos
George Kaplannak hiszik, aki a kémelhárításnak dolgozik. Hiába próbálná igazolni magát elrablói előtt, azok természetesen
nem hisznek neki, s innentől kezdve Thornhillnek hajmeresztő
hányattatások során át vezet az útja – a hegyoldalban leitatva
megtett kocsikázástól kezdve a pusztában ellene megkísérelt repülőgépes merényleten át a Mount Rushmore meredek szikláin
történő menekülésig.
Hogyan lehet összetéveszteni egy embert valakivel, aki
nincs? Hitchcock szinte elrejti a sorsdöntő pillanatot, amikor a
fogdmegek Thornhillben vélik felfedezni Kaplant, s később sem
magyarázza meg senki sem a tévedés mikéntjét (ez Hitchcocktól és a nézőket információkkal általában előzékenyen kiszolgáló klasszikus hollywoodi elbeszélésmódtól is szokatlan fogás): a
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férfi éppen abban a pillanatban int a londinernek, amikor az – a
háttérben – George Kaplant szólítja a telefonhoz. Egyetlen rossz
mozdulat rossz helyen és rossz időben – ez az érme egyik oldala, a színtiszta véletlen; a másik pedig egy körmönfont terv, egy
elterelő hadművelet, amelybe csak jóval később avat be minket
Hitchcock, amikor főhősünket már nemcsak az összeesküvők, de
a rendőrök is üldözik. Mint a CIA üléstermében kiderül, Kaplan
valójában csalétek, fiktív alak, aki az ellenséges kémek megtévesztésére szolgál, hogy elvonja a figyelmet a beépített emberről.
Ennek a képzeletbeli kémnek nemcsak nevet adott a szervezet,
de utazásokkal, szállodaszobákkal, ruhákkal az illúziót is táplálják, hogy valóban létező személyről van szó. Thornhill is eljut
Kaplan hotelszobájába, ahol hiába is próbálja felvenni annak öltönyét: „Nyilvánvaló, hogy összetévesztettek egy sokkal kisebb
emberrel” – állapítja meg. Hogy a cselekményben minden ebből
az enyhén abszurd összetévesztésből következik, valamennyi további történésnek is kölcsönöz némi abszurd jelleget. Ez tudatos
rendezői szándék volt; mint François Truffaut-nak adott interjújában Hitchcock hangsúlyozta, az Észak-északnyugattal szinte
vallásos áhítattal fordult az abszurd felé. Erre rímel a CIA egyik
emberének megjegyzése, miután összegzik, hogy Thornhillt ös�szetévesztették a nem létező Kaplannal, és az igazi Townsend
kapott kést a hátába: „Borzalmas. Miért van mégis nevethetnékem?”
Thornhill kezdetben a „tévedés áldozata”, de nem csak róla
hiszik, hogy megjátssza magát – azaz megtéveszt másokat –, a
vele kapcsolatba kerülő személyek ugyancsak álcázzák magukat,
illetve kettős játékot űznek. A férfit elraboltató kémvezér kezdetben Townsendként mutatkozik be, csak később derül ki a James
Mason által játszott figuráról, hogy ő Phillip Vandamm, a kémelhárítás elsődleges célpontja. A szerepjátszás szempontjából Eve
Kendall a legösszetettebb karakter, egyúttal a tipikus jeges hitchcocki szőkeség megtestesítője a filmben, aki sok szempontból hasonló – két tűz közé került – konspirátor, mint akit Kim Novak
alakított Hitchcock előző filmjében, a Szédülésben. Eve ugyanis
kezdetben segíteni látszik a vonaton rejtőzködő Thornhillt, hogy
aztán a néző értesüljön róla, valójában Vandamm megbízásából
férkőzik a szökevény bizalmába (s később valóban ő küldi a prérire, ahol Thornhill kis híján áldozattá válik). Eva Marie Saint finom alakítása azonban nyilvánvalóvá teszi, hogy Eve feszélyezve húzza csőbe a számára is vonzó férfit, s őszintén örül annak,
hogy viszontlátja – és valódi a fájdalma, a megbántottsága, amikor Thornhill, mert Vandamm szeretőjének hiszi, megalázóan
szól róla. Csak később válik világossá Thornhill számára, hogy
mekkorát tévedett Eve-vel kapcsolatban: a nő a CIA beépített
ügynöke.
Az Eve iránt táplált érzelmei miatt, és hogy jóvátegye az akcióban általa okozott károkat, Thornhill végül vállalja, hogy téves
alteregójának, George Kaplannek adja ki magát. A Vandamm-
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mel kezdeményezett találkozó történése újabb csomópont az
Észak-északnyugatot behálózó tévedések és megtévesztések szövevényében: a nyilvános helyen Eve lelövi Thornhillt. Csakhogy
a nézők számára rövidesen kiderül, mindez újabb megtévesztő
hadművelet, melynek célja Vandamm Eve-vel kapcsolatos kételyeinek eloszlatása – ám a nő valójában vaktölténnyel lőtt az „álügynökre”. A vaktölténnyel töltött pisztoly természetesen nem
csak egyetlen jelenetben sül el, Hitchcock a megtévesztés leleplezésével is új fordulatot hoz majd a végjátékban.
Mai kifejezéssel szólva, az Észak-északnyugatot már bemutatója idején „instant klasszikusként”, a Hitchcock-életmű egyik
csúcspontjaként üdvözölték. A film egyik alapvető leleményét,
a tévedésekkel és megtévesztésekkel kapcsolatos komikus attitűdöt azonban Hitchcock nem gondolta tovább; következő filmjével, a Psychóval sokkal dermesztőbb irányba indult el (s utána
készült legjobb munkái, a Madarak [1963] és a Téboly ezt az utat
folytatták). Az Észak-északnyugat azonban több olyan alkotást is
inspirált, amely úgy lép a film nyomába, hogy a legkevésbé sem
szolgai másolata annak. Ugyancsak tévedésből kémjátszmába
csöppenő átlagember a főhőse olyan bűnügyi komédiáknak, mint
a Magas, szőke férfi felemás cipőben (Yves Robert, 1972) és Az ember,
aki túl keveset tudott (Jon Amiel, 1997), abban viszont élesen eltérnek a forrásműtől, hogy a főhősök hogyan boldogulnak a nem
mindennapi szituációban – egyáltalán, mennyit észlelnek abból.
A Magas, szőke férfi… címszereplője, François (Pierre Richard),
akit a szemben álló felek egyike megtévesztésként használ csalinak, jóformán a játékidő végéig nincs is igazán tudatában annak,
hogy különös dolgok zajlanak körülötte (megfigyelik, lehallgatják, az életére törnek). Még akkor sem fog gyanút, amikor álmai
asszonya egyszer csak felkeresi őt, és feltűnően ajánlkozónak bizonyul (Mireille Darc csábító szőkesége hasonló az Észak-északnyugat kémnőjéhez, de annak kevésbé komplikált változata).
Wallace Ritchie viszont, vagyis az ember, aki túl keveset tudott, kezdettől fogva aktív részese az eseményeknek, jóllehet
nincs tisztában azzal, hogy ami történik, az valóságos – azt hiszi
ugyanis, hogy abban az interaktív színházban szerepel, ahová
az öccse fizette be. Wallace veszi fel a nyilvános telefont a valódi bérgyilkos helyett, s ezzel olyan eseménysor veszi kezdetét, amelyben a szuperügynöknek vélt férfi minden kelepcéből
kiszabadul, s halálmegvető bátorságnak hitt reflektálatlanságával mindenkit zavarba ejt és lenyűgöz (a partnerévé váló femme
fatale-t éppúgy, mint a különc orosz ügynököt). Nem mellesleg –
ez is a tudta nélkül történik – a bravúros fináléban meghiúsít egy
politikai merényletet. A tévedésekre alapozott komédiák igazi
gyöngyszeme, a hitchcocki „receptek” ragyogó újragondolása
Az ember, aki túl keveset tudott; fergeteges hatása nemcsak a cselekménybonyolításnak, hanem a szereposztásnak is köszönhető.
Wallace szerepét mintha csak a kiváló komikusnak, Bill Murraynek találták volna ki, aki korábban és később aratott nagyobb
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sikereket is, de talán egyetlen más alakításában sem parádézott
olyan önfeledten, mint itt.
*
A tévedésekhez és annak „alakváltozataihoz” (megtévesztés,
félreértés) általában negatív asszociációk tapadnak, nem várt és
sokszor nem is kontrollálható eltérést hoznak a tervezetthez, a
kívánatoshoz vagy éppen csak a normális kerékvágáshoz képest.
Mint azonban az esszében elősorolt filmekből kiderülhet, tévedése válogatja, hogy a tévedés csakugyan szükségszerűen „rossz”,
negatív jelenség-e. Kétségtelen, hogy a tévedéseknek olykor lehet tragikus következménye, életeket sodorhat veszélybe vagy
mérgezhet meg – mint ahogyan erre Hitchcock filmje, A tévedés
áldozata kínálja az egyik legemlékezetesebb mozgóképes példát.
De ha a tévedést a komédiák prizmáján át szemléljük, jobban
körvonalazódik a többértelműsége, a bizonytalansága. Hiszen a
tévedés következménye az is lehet, hogy egy átlagember nem is
sejtett energiatartalékai és érzelmei aktivizálódnak (Észak-északnyugat), rátalál élete párjára (Magas, szőke férfi felemás cipőben),
esetleg feledhetetlen kalandban részesül, s egy estére ő a világ
hőse (Az ember, aki túl keveset tudott). A tévedés tehát ingadozhat
romboló és építő, avagy sors által rendelt és véletlenszerű jelenség között. A komédiák mindenesetre arra biztatnak bennünket:
nem kell félnünk tőle.

„Semmit se tartson
elhanyagolható
csekélységnek”
Láthatatlan spektrumok
Az elmúlt 100 hónapban Frazon
Zsófiával, a Néprajzi Múzeum
tudományos titkárával számos
alkalommal beszéltünk különböző tervekről, tudományos programokról, szakmai projektekről.
Ezen beszélgetések eredményeként több, hosszabb-rövidebb ideig tartó múzeumi aktivitás meg
is valósult. A különböző időszaki
tárlatok, kutatások, kötetek, tanulmányok, kortárs tematikával
összefüggő szakmai együttműködések, konferenciák, tanulmányutak között kitüntetett szerepet
töltött be a Nyitott Múzeum című
kötet kézzelfogható eredményét
létrehozó tudós közösség által
folytatott OTKA kutatási pályázat. Ennek a tudós közösségnek
több szereplője vett részt a ma itt,
Pannonhalmán megnyíló időszaki kiállítás komplex kutatási programjában is.
Zsófia javaslata, hogy a Pannonhalmi Főapátsággal szorosan
együttműködve szülessen meg
egy kortárs tematikát célzó közös múzeumi projekt, természetes módon illeszkedett a Néprajzi
Múzeum által az utóbbi közel két
évtizedben végzett MaDok tematikus programba. A Fejős Zoltán
főigazgató
kezdeményezésével
elindított, kibontakozó, majd az
utóbbi években számos új irány-

ban kísérletező MaDok program
az intézmény egyik legfontosabb
kompetencia-feladataként műkö
dik jelenleg is. Szándékaink és
terveink szerint a közeljövőben a
korábbi lehetőségeket nagyságrendekkel meghaladó erőforrások
bevonásával tervezzük folytatni.
A
hivatalos,
ünnepélyes
együttműködési szerződéssel is
alátámasztott közös vállalkozásban a Néprajzi Múzeum nagy tekintélyű partnere a Pannonhalmi
Főapátság. Ezúton is köszönöm
Hortobágyi T. Cirill Főapát úrnak az együttműködésben tanúsított nyitottságát és bölcsességét!
Megítélésem szerint a Pannonhalmi Főapátság gyűjteményei (a
könyvtár, a múzeum, a levéltár,
az iskola) több múzeumtípussal is közvetlenül rokoníthatók.
A Pannonhalmán őrzött és értő
módon gondozott gyűjtemények
összessége fölfogható közösségi
múzeumként, de nagy hagyományú oktatási/iskolai gyűjtemény
is egyben. Erre a komplexitásra is
ügyelve, a mai kiállításmegnyitó
kiváló alkalmat kínál arra, hogy a
21. század harmadik évtizedében
működő múzeumok néhány jellemzőjére is fölhívjam a figyelmet.
A korszerű etnográfiai–antropológiai irányultságú múzeum
elsősorban a társadalom mozgásaival, a mindennapi élettel foglalkozik, és ezeket a – múltra és
jelenre egyaránt vonatkozó – tapasztalatokat és tudásokat illeszti be prezentációs gépezetébe, a
társadalmi elkötelezettség hangsúlyozásával. A múzeumok az

Elhangzott a kiállítás megnyitóján, 2021. június 3-án, Pannonhalmán.
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időbeliség raktárai, felhalmozzák
a történeti hagyományokat és a jövőbe vetítik őket. Fönnáll viszont
a veszélye annak, hogy ha a múzeumok pusztán archívumok és
projekciók, akkor félő, elveszítik
a kapcsolatot az élettel. A kultúra
mauzóleumai lesznek, nem pedig a kommunikáció eszközei. A
sikeres múzeum feladata, hogy
összekapcsolja az élő kultúrát,
a jelen gyakorlatát a kulturális
örökséggel – az emberi tapasztalás számos területén. A korábbi
egyértékű igazság helyett, a gyűjtemények sokszólamúsága, az alternatívák és problémafelvetések
fóruma tehát a múzeum.
A múzeumoknak megvan a
maguk egyedi, sajátos profilja: a
történeti tárgyakkal való találkozás semmivel össze nem hasonlítható lehetősége. Ezt a „tárgy-kompetenciát” tudják kihasználni,
hogy a mai ember történeti és kulturális tudásának gyarapításából
kivegyék a részüket. Napjainkban
a szűken vett szakmai körökön kívül is zajlik az eszmecsere a múzeumok változó szerepvállalásáról. Megállapítható, hogy ma még
többnyire előítéletek és nem egy
logikus kép él a közvélekedésben
a múzeumokról. Reményeim szerint egyre elfogadottabbá válik az
a megítélés, hogy az intézmény
nyilvánosságot kiszolgáló funkciója szempontjából a társadalom
tudásának élő forrása, ezért a kortárs jelenségekre is nyitottan kell
reagálnia. Ehhez kapcsolódik a
problémaérzékenység. Evidenciaként hangsúlyozzák – hazai és
külföldi szakmai fórumokon –,
hogy a múzeumi küldetést folyamatosan szükséges a társadalmi,
gazdasági és tudásbeli keretekhez
igazítani, érzékenyen figyelve annak jelzéseire. A múzeum szó hazánkban és külföldön egyaránt a
hitelesség és a komolyság garanciája is az intézmények küldetésében. A megbízhatóság tehát az

imázsához tartozik, ezáltal szerepvállalásait fokozott figyelem
kíséri. A tudásrendszerek permanens újrarendeződésének és társadalmi-politikai világképekbe történő beágyazódásának alapvető
eszközei a múzeumi kiállítások.
Az intézmények küldetését támogató egyediség és a különlegesség
ma, a virtuális világok korában, a
múzeumok valódiságában van: a
valós környezet, valódi emberekkel való találkozás és együttlét,
valódi beszélgetések biztonságos
találkozási helyeként működik a
sikeres és korszerű intézmény.
A múzeumokban zajló tudományos kutatás megítélése szintén átalakulóban van az utóbbi
években – sajnos nem mindig
pozitív tartalommal. Személyes
meggyőződésem, hogy a múzeumok számára hosszú távon
alapvető és inspiráló jelentőségű
kell maradjon ez a tevékenységi
forma. A tudományos kutatások
feltételeivel kapcsolatban általánosan megállapítható, hogy egyre
kevesebb a szférában a köztámogatás, és egyre magasabbak a látogatói igények. Ez új tevékenységekre sarkallja a múzeumokat:
bevételnövelés, látogatói attrakciók erősítése, fejlesztések, az egyediség hangsúlyozása. Mindez sok
esetben akadályozza a múzeumok hiteles tudományos műhelyként való szerepvállalását.
A múzeumi tevékenység részeként tovább erősödő kortárs
jelenségekre is koncentráló tudományos kutatás egyértelmű
hozadéka, hogy a forrásnak tekinthető információs bázis gyakorlatilag kezelhetetlenül kitágul.
Olyan médiumok is megjelennek
a korszakra vonatkozó információkhoz kapcsolódva, amelyek a
korábbi évszázadokban természetesen ismeretlenek voltak. Ha az
írásbeliség robbanásszerű bővülése vagy a hang- és képrögzítés
többszörös forradalmainak ered-
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ményeire gondolunk, egyértelmű,
hogy ezen produktumok gyűjteményeinkbe integrálása komoly
kihívást jelent az eredendően 19.
század közepi struktúrára épülő
múzeumoknak. A modernizáció
hatásmechanizmusait egyedül a
modern technikai eszközök következetes alkalmazása képes kezelni. A társadalmi hasznosság
felismerése és felismertetése mára
nemzetközi szintéren már a múzeumi intézmények fönnmaradásának és fejlesztésének alapjaként
értékelhető. A korszerű múzeumi
praxisban lendületes ritmusban
lépnek előtérbe a történetek és az
emlékezések. Az ellenőrzés alól
kiszabadult emlékezés fölszabadító pillanatának katarzisát segítik elő azok az intézmények, amelyek folyamatosan újradefiniálják
az emlékezetközösség történeti
konstrukcióinak változó szerkezetét. A következő új nemzedék
a múzeum konstruálta kulturális
térben eligazodva, a közvetített ismeretek által juthat el akár a személyes megrendültségig.
A látható spektrum (vagy
látható fény) az elektromágneses spektrumnak az a része, amit
az emberi szem érzékelni tud.
Hétköznapi értelemben gyakran
egyszerűen fénynek nevezik. A
számos fényelméleti koncepcióval foglakozó tudós közül most
engedjék meg, hogy a weimari
államminiszterként
feledésre
ítélt, viszont munkásságát tekintve halhatatlan Goethe alaptételét idézzem (természetesen ezzel
nem áll szándékomban a politikusok, állami hivatalnokok működését összevetni művészekével
vagy tudósokéval). A művész–kutató–tudós Goethe A színek elmélete című könyvében vitatta, hogy
a folytonosnak látszó spektrum
részekre lenne bontható. Ezzel a
végletesen leegyszerűsítő tétellel összhangba hozható, hogy A
láthatatlan spektrumok címmel ma
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megnyíló kiállítás koncepciója a
tudományos és a művészi kutatás közös mikroszkópjával megismerhetőt, láthatóvá válót célozza
meg.
E kiállításon okkal szerepelnek olyan nem megkerülhető
kérdéskörökre reflektáló kortárs
műalkotások, mint Gosztola Kittinek a tételes hit és a természettudomány viszonyának jellemzőit
vizsgáló munkája. Tranker Kata
Pannónia hármas halma című alkotása szintén a tudomány és teológia találkozását vizsgálja: miként
illeszthető egymás mellé a biológiai evolúció és a teremtéstörténet egy időn és téren túli helyként
működő közegben.
KissPál Szabolcs alkotása a
történetmesélés szerkezetét és
az emlékműállítás aktusának hazánkban aktuálisan messzire vezető jelenségcsoportját idézi fel.
A konkrét történet lehetséges elbeszélése, tárgyakon és történeteken keresztüli rekonstrukciója a
gyűjtemények fentiekben röviden
jelzett kortárs múzeumi formációs folyamataira is érzékenyen
reflektál. Nem megfellebbezhetetlen válaszokat ad, hanem releváns kérdéseket fogalmaz meg.
S bizony ez az a cél, ami számos
esetben egy korszerű múzeumi
kiállítási koncepció meghatározó
elemeként kell hogy működjön.
Villányi Csaba és Salát Zalán
Péter a szerzetesi közösségekben
és a múzeumi gyűjteményekben
egyaránt megtalálható tevékenység, a következetes és nagy türelmet igénylő fáradságos munka
és az időigényes módszeresség
bemutatását két bencés szerzetes, Rónay Jácint és Szeder Fábián
alakjának narratív megformálásával végezte el. A komplex tartalmat hordozó műalkotás egyik
„szereplője” számos, az alkotásban is kibomló működési terület
mellett a magyar etnográfia fontos
előfutáraként is ismeretes. Enged-

114

figyelő

jék meg, hogy szaktudományunk
iránti elkötelezettségemnek – és
nem mellesleg pedagógusi késztetéseimnek is – megfeledkezve, felhívjam a figyelmet arra, hogy Szeder Fábián 1819-ben Horváth István ösztönzésére a Tudományos
Gyűjtemény pályázatára népismereti tanulmányt írt a palócokról,
amely a szakirányú magyar nyelvjárás és néprajzi csoportokat célzó
kutatások elindítója lett.
Albert Ádám és Lepsényi Imre
taxonómiai és transzformációs
elemzése a művészet- és kultúrtörténet módszertani jelenségeire
reflektál. Ez az alkotás is erősíti
azt a vonását a ma nyíló tárlatnak,
hogy hiteles üzenetei komoly és
megalapozott kutatások eredményein alapszanak. Bárcsak minden hazai múzeumi tárlat hasonlóan átgondolt és szakszerű kutatási eredményekre építhetne!
A műalkotásokat megismerve,
a tárlat elmeit végigjárva, ne veszítsük szem elől, hogy bármilyen
tárgy csak akkor válhat forrássá,
ha fennmarad, kutatható és értelmezhető. Ehhez különféle formációs folyamatokra van szükség,
amelyek által a múlt információi
adattá válnak. Az eljárásban az
egyik legfontosabb tényező, hogy
mindez választás eredménye. A
szelekciót minden intézményben
és időszakban más és más tényezők határozzák meg. A múzeumi
szelekció célja a leírás, megőrzés
és az örökítés, ez a teremtő folyamat kötött értékrend mentén, de
a muzeológus személyes döntése
alapján zajlik.
Hosszú ideig az esztétikum,
a szépség és a ritkaság értékrendje befolyásolta az etnográfia
tárgyfelfogását. Napjainkra egyre elfogadottabb az a nézet, hogy
bonyolult és esetenként változó
hosszúságú formációs folyamatok eredményeként születik meg
egy-egy tárgy üzenete. Ennek
megfelelően a múzeumba került/

kerülő tárgyak életrajzi elemzése
lényegesen növelheti azok muzeológiai értékét. A jelenben a nemzetközi szcénában a korábbinál
radikálisabb múzeumi modell
kezd testet ölteni: ez a modell inkább hajlamos kísérletezni. A dialektikus módszer és átpolitizált
program radikálisan értelmezi a
temporalitást. Az idő és az érték
kulcsfontosságú kategóriaként jelennek meg a kortársiasság definíciójában. A múzeumi gyűjtemények válhatnak a nem prezentista,
multi-temporalitású kortársiasság
leggyümölcsözőbb kísérleti terepeivé. Az állandó gyűjtemény lehet a múzeumok leghatásosabb
fegyvere a prezentizmus stagnálásának megtörésében. Ez kikényszeríti, hogy több idősávban
gondolkodjunk párhuzamosan: a
befejezett múltban és a befejezett
jövőben.
A Pannonhalmi Főapátság
átgondolt és kiváló minőségben
megvalósuló művészeti projekteket is létrehozó tevékenységében
a világjárvány látszólag törést
okozott. A ma megnyíló kiállítás
két évet, pontosabban két tematikus és spirituális évadot (2020:
vendégség, 2021: emlékezet) köt
össze. A pandémia miatti kényszerhalasztás nem jelentett szünetet az érdemi munkában. A
kapcsolódó kutatási és kiállítási
munka elmélyültebb lehetett a
hosszabb előkészítő időszakkal
összefüggésben. A muzeológusok, kurátorok, művészek a járvány korlátozta keretek között
dolgoztak a Pannonhalmi Főapátság gyűjteményeiben: a könyvtárban, a levéltárban, a múzeumban
és az iskolai gyűjteményekben.
Az alkotómunka részeként a közreműködők kinyitották a gyűjteményeket az azokat évszázadok
óta őrző és gyarapító szerzetesközösség felé is: a kutatást beszélgetéssé alakították. A beszélgetések,
a történetek és a műalkotásokban
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manifesztálódott kortársiasság az
a kapcsolat az idővel, amelynek
révén az időtlenség következtében képes az ember valójában
megpillantani saját korát. A kutatás gondolati tereként működik
az 1025 éves pannonhalmi bencés
közösség tudása és emlékezete,
amely az idő, a tér és a szerzetesi tapasztalat aktuálisan is változó világa. A szubjektív archívum
tárgytörténetei az őszinteség, a
partneri viszony megkerülhetetlen erejéről is szólnak. A szubjektivitás a fentiekben idézett műalkotások üzeneteiben markánsan
jelen van. A személyes történetek
fogalmai Szent Benedek Regulájában a közösséghez, helyhez kapcsolódva örök érvényű igazság
igényével világítanak.
A gyűjteményeket gondozók
számára is tanulságos a Regula 31. fejezete, mely szerint: „A
monostor minden fölszerelését
és minden vagyonát úgy tekintse, mint az oltár szent edényét.
Semmit se tartson elhanyagolható csekélységnek.” Ez a törvény
a múzeumok gyűjteménygondozási stratégiáinak is szempontja
lehetne.
A 150 év után először saját
épületébe költöző, és ott, harminc
évvel a legutóbbi állandó kiállítását követően, minden korábbi megmutatkozási lehetőségnél
nagyobb és összetettebb gyűjteményi tárlat megvalósítási folyamatának közepette élő Néprajzi
Múzeum számára a tanulságai
és az eredményei ennek a tárlatnak igen fontosak. A Panonhalmi
Főapátsággal közös kiállításunk
annak a határozott jelzése, hogy
felelősségünk
gyűjteményeink
megőrzése, látogatóink, társadalmi környezetünk és küldetésünk
teljesítése érdekében óriási – ám
a múzeumi munkatársak és az
apátságban élők közösségének
fölkészültsége, elkötelezettsége,
elhivatottsága garanciát kínál a
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sikerre. (Kurátorok: Frazon Zsófia
és Gadó Flóra. Az időszaki kiállítás
megtekinthető 2021. november 21ig.)
Kemecsi Lajos

Szakadás vagy folytonosság?
Gerhard Lohfink – Ludwig
Weimer: Mária, Izrael leánya
(A szeplőtelen fogantatás új
megközelítése)
A könyv címe és alcíme pontosan kifejezi a mondandó lényegét.
Mária mint Izrael leánya utal a
kereszténység ószövetségi gyökereire, és a szeplőtelen fogantatás új megközelítése éppen ebből
a szemléletből következik. Az Óés az Újszövetség hagyományos
szembeállítása helyett a folytonosság hangsúlyozása nagyon is
időszerű. Amint a szerzők előszavukban felidézik: „A Máriatisztelet és az antijudaizmus évszázadokon keresztül túlságosan
is szoros egységet alkotott.” (10)
Máshol emlékeztetnek rá, hogy
a középkorban „nagy buzgalommal építettek Mária-templomokat
a lerombolt zsinagógák helyén”.
(256) Már elöljáróban világosan
megfogalmazzák állításukat: „Az
egyház Máriára vonatkozó kijelentéseinek alapzata […] Izrael izgalmas és az egész világon egyedülálló történelme. Csakis erre
az alapzatra építve tapasztalható
meg az a tétel, hogy Isten Fia Máriában vált emberré.” (11)
A kötet szerkezetét a gondolatmenet logikusan egymásra
épülő elemei adják. Mivel a szeplőtelen fogantatás azt jelenti, hogy
Mária kezdettől fogva mentes az
eredendő bűntől, kiindulásul először is az eredendő bűn fogalmát
kell tisztázni, erről szól az első
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rész. A második „Isten mentőakcióját” (95) kíséri figyelemmel,
amelynek során rendre megtöri a
bűn erejét. Ennek megnyilvánulásai végigkísérik Izrael történetét. Mindezek után kerülhet sor a
harmadik részben Mária szerepére a megváltásban, ami nem más,
mint „a megváltott Izrael mintaszerű megmutatkozása”. (193)
Az első részben végigkövethetjük a bűn értelmezésének alakulását teológiai, filozófiai, lélektani és szociológiai szempontból.
Az ősi vallások tisztátalanságképzetével szemben a személyes
bűnösség fogalma Izraelben alakult ki. Ezt szemlélteti a bűnbeesés története és számos további ó- és újszövetségi hely. A bűn
„Isten parancsának megszegése,
emberi önkény”. (16) Hogy csak
néhány epizódot emeljek ki az
emberiség művelődéstörténetén
átívelő áttekintésből: esik szó a
sztoa filozófiájáról, amelybe nem
illik bele a bűn fogalma. Ez az újsztoikus mozgalmakban is megjelenik. A felvilágosodás elutasítja
az eredendő bűn fogalmát és következményeit. Az ember természettől fogva jó, a körülményei
teszik rosszá. Megjelennek Rousseau, Kant és Nietzsche kapcsolódó megállapításai is.
A történelemben felhalmozott
bűnök ismertetése során nagy
hangsúlyt kapnak a zsidóellenesség példái az ókortól kezdve
a középkoron át a hitleri ideológia előképein és megvalósulásán
keresztül a mai Izrael állam ellen
irányuló nézetekig.
A szerzők azt is vizsgálják, hogy van-e ellentmondás
az evolúció és a bűnbeesés között. A bibliai teremtéstörténet
nem természettudományos jelentés vagy jegyzőkönyv, hanem képes beszéd, szimbolikusan kell érteni. „A teológia […]
fenntartás nélkül megnyílhat a
paleoantropológusok
tudomá-

nyos eredményei előtt.” (69) A
modern teológia az eredendő
bűnt „katasztrófapotenciálként”
értelmezi: „Az egyház azt akarja mondani a dogmával, hogy a
gyermekek olyan világba születnek, amelyet átjár a bírvágy és az
erőszak, a hazugság és a manipuláció.” (52)
A második részben a „bűntörténet” ellentörténete bontakozik ki. Az ószövetségi Izraelben is
létezett az üdvösség vonulata. Isten ugyanis nem törődhetett bele,
hogy teremtett világát tönkretegyék. Ezt igazolja az ószövetségi
személyek és intézmények sora.
Az eredendő bűn „ellentörténetének” kezdete Ábrahám.
Alakjának jelképes értelmezése
fejezi ki az istenfélelmet, az engedelmességet és a hitet. Mózes egy
egész népet készített fel a szabadságra. „Ez pedig már az eredendő
bűntől való megszabadulás egyik
lényegi vetülete. […] Az exodus
eseménye ily módon az eredendő
bűntől való megszabadulás ősmintájává válik.” (115, 117)
A „mentőakció” része a Tóra
is. A szerzők helytelenítik a Törvény és az Evangélium szembeállítását. Újszövetségi helyekre
alapozva szögezik le: Krisztus
nem azért jött, hogy érvénytelenné tegye a törvényt, hanem azért,
hogy beteljesítse. A kettős szeretetparancs csak a Tóra egészének
összefüggéseiben értelmezhető
helyesen. A Templom a bűnbánat,
az engesztelési szertartások és a
megbocsátás helye.
A próféták kultuszkritikája
nem csak az istentiszteletre vonatkozik. Az igaz istentisztelet és
az igazságos társadalom összefügg. A próféták kritikája egyben
állam- és társadalompolitikai kritika is. Az ószövetségi bölcsességirodalom megvilágosítja az eredendő bűn sötétjét, megmutatja
az istenfélelem jegyében megvalósítandó világ képét.
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A szerzők „az istentapasztalat
alapvető bibliai médiumainak”
(184) sorra vétele után magyarázzák a rossz és a jó, a romlástörténet és az üdvösségtörténet
együttesét. A katasztrófákat túlélő
„maradékok” szentek lesznek, tanúskodnak Isten jelenlétéről, szeretetéről, biztosítják az üdv folytonosságát.
Az ószövetségi események áttekintése hivatott igazolni, hogy a
megváltás Ábrahám óta folyamatban van. Az ígéret nemcsak jövendölés, hanem bizonyos esetekben
valóságosan jelen is van Isten népében: ilyen Ábrahám engedelmessége, a kivonulás szabadságtapasztalata, a kiengesztelődés,
Isten szava, amit a próféták és a
bölcsességirodalom hirdetett.
Ennek a gondolatmenetnek
logikus folytatása a könyv harmadik része, amelyik azt mutatja
meg, hogy a megváltás valósága
„hogyan sűrűsödik össze Mária
alakjában, noha végső érvénnyel
Jézus Krisztusban teljesedik majd
be”. (192)
A bibliai szóképek vizsgálata
ugyancsak az Ó- és Újszövetség
szoros kapcsolatát támasztja alá.
A Dániel látomásában megjelenő Emberfia az igazi Izrael, az
örökké fennmaradó társadalom,
amely egyedül Istentől kapja hatalmát. A Deuterojesajában Isten
Szolgája Izrael, aki szenvedései
árán válik a népek világosságává.
Sion leánya Jeruzsálem, de egész
Izraelt is jelentheti és magát Máriát is. Tulajdonságai – egyszerre
szűz, menyasszony és anya – vis�szavezethetők azokra a szövegösszefüggésekre, amelyekben az
ószövetségi szimbolikus nőalakok megjelennek. Szóba kerül az
Énekek éneke mint Isten és Izrael
viszonyának jelképe.
A János jelenéseiben feltűnő
Napba öltözött asszonyt a legelterjedtebb értelmezés Máriával
azonosítja – a szerzők azonban
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egyrészt az ószövetségi Izrael,
másrészt a végső idők megpróbáltatásaiban szenvedő egyház megtestesítőjét látják benne. Így Isten
ó- és újszövetségi népének egységét szemlélteti. A szerzők értelmezése szerint az Újszövetség
Máriát többnek látta történelmi
személynél: meglátta benne azt
„a jelképet, amely Izrael Ábrahám
óta tartó üdvtörténetét tömöríti
össze és jeleníti meg”. (219)
Mária tehát Isten népét személyesíti meg. Ószövetségi hátterének felderítésében hangsúlyos
szerepe van a Lukács-evangélium
előtörténetének, középpontjában
a Magnificat értelmezésével. A
könyv szerzői rámutatnak: „Lu
kács itt Máriát mint Izrael megszemélyesítőjét ábrázolja.” (229)
Hasonló következtetésre jutnak
János evangéliumából a kánai menyegző és a kereszt alatt álló Mária jelenetei alapján. Az előbbiben
Mária „a reménykedő és engedelmes Izraelt képviseli”, az utóbbiban azt, hogy „az Ószövetségi Izrael eléri célját”. (235)
A továbbiakban kibontakozik
Mária és az egyház kapcsolatának
koronként változó értelmezése.
Az egyházatyák szerint az egyház
már a világ teremtése előtt megvolt. Számos ószövetségi helyet
az egyház prefigurációjaként, előképeként magyaráznak. Idővel kidolgozták az a nézetet, mely szerint Mária az egyház megszemélyesítője. Nemcsak párhuzamot,
hanem azonosságot is feltételeztek. Az egyház Krisztus jegyese. A középkorban különösen az
Énekek éneke magyarázatai erősítették tovább Mária és az egyház
kölcsönös egymásra vonatkoztatását.
Mária és az egyház szoros ös�szefüggése a nyugati teológiában
a kora újkorban fokozatosan háttérbe szorult, a racionalizmus korában teljesen elhalványult. A 19.
században fedezték fel újra Mária
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és az egyház középkori analógiáját. A 20. század közepére vált
ismét uralkodóvá Máriának mint
az egyház ősképének értelmezése, amit a II. vatikáni zsinat (1962–
1965) dokumentumaiban fogalmaztak meg. Ez lehetővé teszi,
hogy Máriában „az igazi, ószövetségi Izrael mintaszerű megmutatkozását is felismerjük”. (255)
Az alapos előkészítés után a
könyv kétharmadánál érkezünk
el az alcímben jelzett témáig, a
szeplőtelen fogantatás dogmájáig. Végigkövethetjük kihirdetésének (1854. december 8.) előtörténetét. A második korinthusi levéltől kezdve az egyházatyákon
keresztül a középkoron át a 19.
század közepéig. Nem volt kétséges, hogy a Logosz emberré válása
csak olyan személyben lehetséges,
aki mentes az eredendő bűntől.
A viták arról folytak, hogy Mária
mentessége mikortól ered. Vajon
fogantatásának pillanatától vagy
magzati állapotának egy későbbi
szakaszától? Végül az az álláspont
győzött, mely szerint Krisztus előreható megváltása Máriát léte első
pillanatától megóvta az eredendő bűntől. Ennek kinyilvánítása
nyitja meg az utat az ószövetségi
Izrael felé, egészen a teremtésig, a
paradicsomi ártatlanságig. Mária
kiváltsága összekapcsolható Isten
népének kiválasztottságával: Isten
szándéka – Izrael kiválasztása a világ javára – Máriában éri el célját.
Így válik Mária Izrael történetének
csúcspontjává.
A vitával kapcsolatban megemlítek egy kevéssé ismert magyar vonatkozást. Esterházy Pál
(1635–1713) neve alatt megjelent
egy latin nyelvű könyv a szeplőtelen fogantatásról (Speculum
Immaculatum, Bécs, 1698; Kassa,
1747). A munka ahhoz az állásponthoz csatlakozik, mely szerint
Mária már fogantatásának pillanatában mentes volt az eredendő
bűntől. Forrása két kortárs teo-

lógus (Caelestinus Sfondratus,
1644–1696, Guilielmus Herincx,
1621–1678) egy-egy értekezése,
amelyeket lényegében betű szerint közöl. Az elsősorban politikusként és hadvezérként számon
tartott Esterházyról nehezen elképzelhető, hogy ő maga mélyedt
volna el a teológiai kérdésekben.
Valószínűbb, hogy a kötet címlapján szereplő „author” azt jelenti,
hogy ő bízta meg a környezetéhez tartozó egyházi személyeket
a szövegek összeszerkesztésével.
Visszatérve az ismertetett kötethez: a szerzők meggyőződése
szerint a szeplőtelen fogantatás
dogmája Izraelre is vonatkozik,
hiszen az isteni kegyelem kiáradása végigkísérte Izrael történetét. Ez az egyre gyarapodó, felgyülemlő kegyelem szállt Máriára. Ennek jelentőségét hangsúlyozza az újabb kori mariológia:
a „közvetlen kegyelem”, azaz
Isten transzcendens, felülről jövő
beavatkozása mellett fontosnak
tartja a „közvetett kegyelem” érvényesülését, a társadalom által,
nemzedékeken keresztül közvetített történelmi tapasztalatok
szerepét. Így tehát a szeplőtelen
fogantatás előtörténete Izraelben
keresendő. Ebből az álláspontból
értelemszerűen következik az üdvösségtörténet Ábrahámmal kezdődő folytonossága.
A keresztények közül senki
nem vitatja, hogy egyedül Krisztus váltott meg bennünket, nincs
más üdvözítő. Ugyanakkor tekintettel kell lennünk a megváltás
történeti előzményeire is. Az isteni kegyelem már az ószövetségi Izraelben is létezett. Isten valamennyi jótéteménye, megbocsátása és kiengesztelődése a kiválasztott néppel a kegyelem megannyi
megnyilvánulása. A megváltás
műve Jézus Krisztusban teljesedik
ki és válik véglegessé.
Az Ó- és az Újszövetség közötti folytonosság megszakadásá-
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nak és a folytonosságnak az egységét Keresztelő János és Jézus
viszonya szemlélteti. Jézus nem
új vallást alapított, hanem célba
juttatta Izrael hitét, beteljesítette
és megújította a sínai szövetséget.
Keresztelő János, Mária és Jézus
egyaránt az Ó- és az Újszövetség
kapcsolatát tanúsítja.
A szerzők a János-prológus
értelmezésében is a folytonosságot emelik ki. Például a Tóra és a
Krisztus által megjelenített igazság együttes említését nem szembeállításként, egymást kizáró ellentétként magyarázzák, hanem
úgy látják, hogy a Tóra kegyelme
és világossága után Krisztusban
jött el a teljes kegyelem és igazság.
Végkövetkeztetésük szerint a Logosz nem Jézus Krisztusban testesült meg először, hanem mindig is
a világban volt, így az ószövetségi
Izraelben is.
Mária szerepe a megváltásban az isteni akarat és az emberi
szabadság paradoxonát mutatja.
Máriát Isten halmozta el kegyelmével, ugyanakkor ő maga saját
elhatározásából rendelte alá magát Isten akaratának, így működött közre a megváltás művében.
A szerzők óvatosan nyilatkoznak
Mária „társmegváltói” meghatározásáról. A könyv alapgondolatába illesztve ezt akkor tartanák
indokoltnak, ha azt jelenthetné,
hogy „a hívő és reménykedő Izrael utat készített Jézus Krisztus
felé, [Mária] eljövetelének elősegítője és közvetítője volt”. (319)
A modern felfogás az eredendő bűnt történetileg szemléli: „katasztrófák összefüggésrendszere, amely sokak személyes bűne
miatt jött létre […] A rossz, a katasztrófa, a romlás történetileg
létrejött összefüggését” (320) nem
lehet elengedni vagy megbocsátani, csak kiszabadítani lehet belőle az embert. A keresztség a bűn
uralmi övezetéből, a sötétségből
áthelyezi az embert Krisztus ural-
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mi övezetébe, ahol a világosság
uralkodik. Egyes bibliai helyek
értelmezése szerint ez az egyházban testesül meg. A betagozódás
az egyházba egyben a Krisztussal
való azonosulást is jelenti.
A szerzők hosszasan ismertetik azt a „strukturális kegyelmet”,
amelyben az egyház tagjaiként
részesülünk. Ennek tényezői a
szentségek felvétele, a Szentírás
olvasása, a tanítás, az ünnepek,
a gyülekezetek közösségi élete, a
keresztény életforma velejárói, az
egyházi rend, a szentek szerepe.
A könyv alaptételéhez, az Ó- és
Újszövetség szoros összefüggéséhez kapcsolódik annak hangsúlyozása, hogy a keresztény közösség tagjai egyszersmind Ábrahám
gyermekeivé is válnak, „Isten
népének Ábrahám óta tartó történetébe” (326) is bekapcsolódnak.
A záró Kitekintést megelőző,
utolsó fejezetben foglalják össze
a szerzők Mária szerepét a teremtésteológia és az üdvösségtörténet
összefüggésében. Miként Isten teremtő terve csak egy hosszú történet során homályosulhatott és
torzulhatott el, ugyanúgy hosszú
időre volt szükség, amíg előtűnhetett az igazi teremtés ragyogása.
Mária szeplőtelenségét és Jézus
feltétel nélküli tisztaságát Izrael
évszázados, fáradalmas, szenvedéssel teli történelme küzdötte ki.
A Kitekintés a Mária dogmatikai helyéről alkotott véleményeket foglalja össze. A II. vatikáni
zsinat „az egyház ősképeként”
az ekkleziológiában helyezte el.
Voltak, akik úgy gondolták, hogy
a kegyelemtanba tartozik, mások szerint a krisztológiába, ismét mások szerint a Szentlélekről
szóló traktátusban van a helye. A
szerzők felvetik, hogy a könyvükben kifejtettek alapján Mária a teremtéstanba és az eszkatológiába
is tartozhatna. Végkövetkeztetésük: „Ott a helye mindegyik teológiai traktátusban – de egyikbe
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sem fér bele.” (348) Éppen ezért a
mariológia fogalma is csak szükségmegoldás.
A könyv legfontosabb állításainak vázlatos ismertetése után további szempontok alapján teszek
néhány megjegyzést.
A számmisztika iránt fogékony olvasónak feltűnhetnek a
szerkezet sajátosságai. Mind a
három fő rész 7-7 fejezetből áll. A
mitikus hetes szám a Mária-kultuszban is megjelenik, mint Mária hét fájdalma és hét öröme. A
szakrális számszimbolika jegyében az evangéliumokban szereplő
négy fájdalmat idővel kiegészítették hétre. Ehhez hasonlóan Mária
életnek eseményeiből hét örömét
is összeállították.
A hetes az Ószövetség hivatkozott helyein is feltűnik. A Zsoltároskönyv
„Tórazsoltárában”
(119. zsoltár) a tora címszó hét szinonimája szerepel. A Példabeszédek könyvében a Bölcsesség házának hét oszlopa van. A szerzők az
Isten Szolgája kollektív jelentését
– azaz Izrael népét – alátámasztó
ószövetségi helyeket hét csoportba sorolják. A hetes szám mind
az Ó-, mind az Újszövetséghez
kapcsolva többször is előfordul.
Lehetséges, hogy ismételt fel-felbukkanása a könyvben a szerzők
„kódolt üzenete” az olvasóknak,
hogy ezzel is erősítsék a két rész
összetartozását?
Minden elismerést megérdemel a könyv tárgyalásmódja. A
szerzők a hagyományos, „iskolás
teológia” nehezen értelmezhető
meghatározásaival szemben megpróbálják az elvont fogalmakat
a mai ember számára könnyen
felfogható formában megfogalmazni. Ennek során néha tartalmi
tekintetben is módosítanak a bevett magyarázatokon – különösen
azokban a kérdésekben, ahol úgy
látják, nem fordítottak elég figyelmet az Ó- és Újszövetség szoros
összefüggéseire.

Az előadottak megvilágítására jellemzően a hittudományhoz
fordulnak. Alap a Biblia, de sokakat idéznek az egyházatyáktól
a kortársakig. Gyakran kilépnek
a teológia keretei közül, feltárják
az egyes témák összefüggéseit az
ókori Kelet történelmi, társadalmi, gazdasági, egyház- és vallástörténeti viszonyaival.
Az előadásmóddal kapcsolatban méltatnunk kell a magyar
fordítást, Mártonffy Marcell munkáját. Bár a szerzők igyekeznek
könnyen érthetően előadni mondandójukat, elkerülhetetlenek az
elvontabb teológiai fejtegetések.
A magyar szöveg ezeket a részeket is gördülékeny mondatokban
adja vissza.
A szerzők néhány esetben finom iróniát alkalmaznak. Szándékuk érzékeltetése kifejezetten
szellemes, köszönhetően annak,
hogy a fordító a legmegfelelőbb
magyar kifejezéseket használja.
Ilyen a kritikus hivatkozás egyes
szaktekintélyekre, azokra a „késve érkező” bibliakutatókra, „akik
boldogan ragaszkodnak elavult
kliséikhez”. (163) Egy másik hely
a János-prológus számos értelmezőjének „kedvenc játékáról” szól,
melynek során „addig farigcsálják a szöveget, amíg létre nem
hozzák a lehető legrövidebb szakaszokat”. (307)
A hivatkozások a mai ember
tapasztalataira segítenek megérteni a teológiai megállapításokat. A
mindennapi életből vett párhuzamok között szerepelnek közlekedési szabálysértések, doppingvétségek, válságmenedzselés. Az eredendő bűn értelmezését ökológiai
problémák szemléltetik, a környezetszennyezés és a klímaváltozás
analógiája. A környezet rombolása párhuzamba állítható az ember
belső világának lerombolásával.
Vannak helyek, ahol a szerzők
az egyiptomi szolgaságot munkaszolgálatnak, robotmunkának
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nevezik, máshol a 20. századi
munkatáborokhoz hasonlítják, a
Gulagot néven is nevezve. A leviták egyik tilalmával kapcsolatban
merülnek fel a biotechnikai kísérletek, a génmanipulációk. Felfedezhető a hasonlóság az ószövetségi engesztelő áldozatok és a modern ember által kötött különböző
biztosítások között.
Az olvasó néhol mai világunkra ismer anélkül, hogy a könyv
szerzői erre külön felhívnák a figyelmét. Például a felvilágosodás
bűnértelmezésével kapcsolatban
idézik Rousseau-t: „Minden jó,
amidőn kilép a dolgok alkotójának kezéből, de minden elfajul az
ember kezei között. […] Semmit
sem akar olyannak, amilyennek a
természet alkotta, még az embert
sem. Kedvére idomítja őt, akár a
cirkuszi lovat, kitekeri tagjait a
maga ízlése szerint, mint egy fát
a kertjében.” (27) Lehetetlen nem
gondolni a nemváltó műtétekre
és a Teremtő szándékának egyéb
felülbírálásaira.
Más helyeken: „A valódi nyomorúság nem egyéb, mint az erőszak, a kapzsiság, a közvélemény
manipulálása.” (39) Vagy: „Létezik korszellem, amelyet az ember
anélkül sajátít el és tesz bensővé, hogy észrevenné.” (41) Talán
már áldozatul is estek mindennek
azok, akiknek erről nem jut eszükbe az „objektív és független” sajtó, a közösségi média, a különféle
véleménybuborékok hatása.
Néhány eset a szerzők irodalomtörténeti
felkészültségét
mutatja. A 119. zsoltár elemzése
során a teológiai magyarázatot
kompozíciós és műfaji szempontok segítik. Mária szerepét egy
15. vagy 16. századi német versnek és 19. századi kiegészítésének
hosszú, hatlapnyi elemzése teszi
világossá. Az értelmezések alátámasztására az irodalmi példák
mellett képzőművészeti párhuzamok is szerepelnek.
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Befejezésül idézhetem a szerzők legvégső következtetését. A
korábbiakban részletesen kifejtettek alapján egyértelműen állást
foglalhatnak a szakadás és a folyamatosság kérdésében:
„A Messiás anyja híd az Óés Újszövetség között. […] Mária
személyében ezért a teológia vis�szatérhet az Isten népének kezdeti
és ősrégi kettéhasadását megelőző
állapothoz: a zsidók és a keresztények különválása mögé. Ezzel
együtt a kereszténység felekezeti
széttagolódása mögé is visszatérhet.” (353)
Mindent összevéve: egy olyan
könyvet ajánlhatunk az olvasóknak, amelyik nemcsak a teológusok számára foglalja össze világosan a mariológia modern felfogását, hanem logikus felépítésével,
világos gondolatmenetével, szemléletes példáival, élvezetes stílusával minden érdeklődőt könnyen
beavat a tárgyalt kérdésekbe.
(Pannonhalmi Főapátság Bencés Kiadó – Pannonhalmi Főapátság Közhasznú Alapítvány, Pannonhalma,
2021)
Bartók István

Hiba a túlvállalásban
Perintfalvi Rita: Amire
nincs bocsánat (Szexuális
ragadozók az egyházban)
Zavarba ejtő Perintfalvi Rita Amire
nincs bocsánat (Szexuális ragadozók
az egyházban) című könyve, mert
fontos, megkerülhetetlen, de több
szempontból problematikus munka, amit igen nehéz olvasni. Mintha nem döntötte volna el a szerző,
mi a célja: követ dobni a magyar
katolikus közbeszéd állóvizébe,
ahol az egyház nem hajlandó vagy
képes szembenézni papjai szexu-
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ális visszaéléseivel, vagy a maga
mélységében elemezni ezt a nagyon komplex jelenséget.
Elismerem az erényeit: hangosan, elkötelezetten, az áldozatok
mellé állva szóvá teszi ezt a nehezen vizsgálható, sűrű elhallgatások övezte, hosszú szexuális abúzus történetet. Amikor döntenie
kell az egyház „tekintélyének” őrzése és a botrányos bántalmazások
feltárása között, egyértelműen és
helyesen a második utat választja, noha maga is teológus, tanár és
aktív, jobbító szándékú tagja egyházának. Nem lehet könnyű szerep, de nem tér ki előle. Fórumot
biztosít az áldozatok megjelenésének, történeteik elmeséléséhez,
és igyekszik a zaklatások mögött
meghúzódó strukturális, hatalmi
viszonyok okait feltárni, felmutatni. Méltán emlegeti a panaszokra
vonakodva reagáló, azokat inkább
elkenni akaró egyházi vezetők felelősségét. Elementáris szüksége
volna a szerzőnek is és az egyháznak is arra, hogy legyen dialógus,
meg tudják hallani egymás érveit,
együtt tudjanak működni; hogy az
elhallgatás helyett meghallgatás
legyen, és differenciáltan tudják
véleményüket kifejezni.
Erre a méltányos és árnyalt beszédmódra törekszem magam is.
2015-ben kiderült egyik legjobb
barátomról, hogy maga is elkövető. Ezért kezdtem foglalkozni
a témával. A botrány kipattanása nyomán a Pannonhalmi Szemle
szerkesztői úgy döntöttek, hogy
összeállítanak egy tematikus számot (Kivétel, 2015/3.), amiben négy
szerző járta körül a kérdés különböző aspektusait. (A gyermekvédelemmel foglalkozó jogász,
Gyurkó Szilvia az iskolai szexuális zaklatás fogalmáról, Kuritárné
Szabó Ildikó traumaterapeuta,
klinikai szakpszichológus annak
pszichiátriai következményeiről,
Nádori Gergely a tanár–diák viszony veszélyes aszimmetriairól

írt, míg magam Marie Keenan
azóta A gyermekek szexuális bántalmazása és a katolikus egyház címmel
2017-ben magyarul is megjelent
könyvét ismertettem részletesen.)
Életem egyik legnagyobb megrázkódtatása volt ez a krízis, amiben
alapvető orientációs pontjaim billentek ki a helyükről.
Azóta a Me Too botrányokon
sokat edződött a megértésünk, és
a közösség érzékenysége is nőtt a
hatalmi visszaélésekkel szemben.
Nagyon nehéz higgadtan látni
ezeket olyan emberek esetében,
akik a kultúrában, teológiában,
pedagógiában vagy a művészetben jelentős teljesítményeket értek el. Vajon a bűn felszámolja az
értékeket, vagy a minőség elhalványítja a visszaélést? Jó lenne kibírni ezt a kettősséget. Egyben látni tudni mind a két világot, súlyos
leegyszerűsítések nélkül.
Az abúzusok nyilvánossá válásának dinamikájában több szereplő és szerep tűnik fel, ezek egymásra épülnek és egymást erősítik: az elhallgatások falát áttörve
az esetek többségét oknyomozó
újságírók kezdték feltárni. Látnunk kell – ahogy erről Perintfalvi
Rita is ír –, hogy az esetek nyilvánossá válásában szinte minden
szereplő ellenérdekelt: az áldozatokat a szégyen, a pellengérre kerülés rettenete, a saját identitásuk
megrendülésének kockáztatása és
a velük szembeni hitetlenségtől
való félelmük tartja vissza, ami
másodlagos traumatizációt okoz.
Az elkövetőket büntetőjogi felelősség, pályájuk és az egész korábbi életük, társadalmi státusuk
elvesztése fenyegeti. Az egyházi
vezetők a hívők bizalmának, a tekintélyük elvesztésétől tartanak;
egy ezeréves struktúra, intézmények, rítusok válhatnak kérdésessé. És a szélesebb közönség, az
egyház hívő közössége is ellenáll,
amikor a szilárdnak hitt értékei,
igazodási pontjai omlanak össze.
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Ha szétszálazzuk az ellenállás
sűrű szövedékét, akkor azt látjuk,
hogy az elhallgatás motívumai a
tudatos eltussolástól a „nem hiszem el” meghökkent tagadásáig terjedő spektrumot képeznek.
Hasonlóan széles helyzetük és tevékenységük különbözősége folytán a szereplők felelőssége.
Általában az újságírók azok,
akik a megrontástörténetekkel
próbálják áttörni a „hallgatás-falat”. Többnyire harsány, felháborító részleteket is tartalmazó
előadásmódot használnak, mert
fel kell ébreszteniük a hárításra
hajlamos közönséget/közösséget.
Miután képessé válik meghallani
a nehéz történeteket, akkor jön el
az elemzés, a mélyebb megértés
ideje, a közös sajátosságok számbavétele. Továbbá az áldozatok
terápiás megsegítése egyénileg és
csoportban, majd pedig a történtek széles körű, sok szempontú
elemzése, és a megelőző óvintézkedések kialakítása.
Nagyon nagy segítség a titokban történt, személyiségromboló
szexuális visszaéléseket átélt embereknek, amikor találkozhatnak
más „páriákkal”, akiknek hasonló
élményeik vannak, és akikkel feloldódhat a zaklatottak bűntudat
terhelte, izolált, szégyenteli önérzékelése.
Perintfalvi Rita mintha mindent egyszerre akarna. Jó lett volna, ha olvassa Ferenczi Sándor közel száz éves tanulmányát: Nyelvzavar a felnőttek és a gyerekek között.
Ebben Freud egyik legközelebbi
tanítványa arról ír, hogy a gyermek
szeretetre, gyengédségre vágyik,
míg a felnőtt az ilyen jelzéseket szexuálisan értelmezi: kikezdésnek,
szerelmi kielégülésre, gyönyörre
törekvésnek ott, ahol csupán szeretetvágy van. És az elkövető úgy
szabadul meg a saját bűntudatától, hogy azt a gyerekre vetíti (te is
akartad, romlott, feslett vagy stb.),
amivel az áldozat azonosul.
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A könyvvel kapcsolatos legfőbb kifogásom, hogy szerzője túl
sokat vesz magára. Perintfalvi Rita
nem terapeuta, nem pszichológus
vagy pszichiáter, így nem várható
el tőle, hogy ismerje a téma alapvető szakirodalmát. Mégis, mint
„egyszemélyes zenekar” akar
minden szerepet betölteni: a „vox
populi”, a felháborodott közönség, a Bosszú Angyala, a tudós
teológus, a megértő terapeuta és
higgadt elemző, a szenzációéhes
zsurnaliszta, a kártérítéseket kijáró aktivista, az egyházreformer,
korunk társadalmi problémáit kutató tudós… Ez a sok szerep szétfeszíti a szerző szerepét. Mert másként írunk kiáltványt, patográfiát
és teológiai vagy szociálpszichológiai elemzést. Nem műfaji
vagy stiláris fanyalgásomnak akarok hangot adni, hanem olvasói
megpróbáltatásaimnak. A könyv
mintha egy állandó, kitartott „magas C”-n íródott volna, moduláció
nélkül, a mindent elnyomó düh,
harag hangján, ami talán a túlvállalás számlájára írható.
Vajon, elvárható-e egy könyvtől, ami az egyházon belüli szexuális abúzusokról szól, hogy ismerje és továbbgondolja a 2004-es
Boston Globe tényfeltáró cikkei
után megjelent idegen és magyar
nyelvű tanulmányokat, szakirodalmat? Ha már az angolszász világban robbantak ki a botrányok,
mi indokolja, hogy csupán a német nyelvű irodalomra támaszkodik a szerző? Súlyos szerkesztői hiányosság, hogy a szövegben
szereplő hivatkozásokat nem lehet megtalálni az idézett szakirodalomban.
További probléma, hogy a
szerző egyfelől elismeri: az elkövetők nem „szörnyetegek”, de
másfelől ez a megállapítás nem
illeszkedik az alcímben és a szövegben is használt „szexuális ragadozók” kifejezéshez. Ez a nyelvezet kiiktatja az empátia esélyét,
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dehumanizál, és hamis képet
fest az elkövetőkről: mintha sokkal tudatosabbak, megfontoltabbak lennének, és azért választják
a papi vagy szerzetesi hivatást,
hogy szabadon garázdálkodhassanak a rájuk bízott kiskorúak
között. Számomra sokkal plauzibilisebb Marie Keenan értelmezése: az elkövetők saját éretlen, nem
szokványos vagy homoerotikus
orientációjukat sejtve vagy felismerve feltételezik a papi pálya
aszexualitását, a cölibátust mint
védett életformát. Mivel senki
sem készíti fel őket a szexualitás
körüli nehézségekre, és nincsenek
ezt feltáró és orvosló intézményes
mechanizmusok sem a képzés,
sem a hivatásgyakorlás során,
magányosan küszködnek, míg el
nem buknak. Túl nagy és áthidalhatatlan a szakadék a majdnem
divinális tekintély és szerep, meg
a magányos, munkában túlhajszolt és testi nyomorúságban töltött hétköznapi valóság között.
A papoknak egyrészt mindent
el kell hordozniuk, amit a hívők
meggyónnak nekik, másrészt nincsenek pszichoterápiás eszközeik,
sem jártasságuk a nehéz kérdések
orvoslására. Kifejezetten kiégést
elősegítő helyzet, ahol a mindentudás látszatát fenn kell tartani,
de belül mardos a nem jól elvégzett munka gyötrelme. Ez a tiszteletreméltó homlokzat és a mögötte meghúzódó siralmas valóság
jó táptalaja a „kettős-könyvelés”
szexualitást érintő gyakorlatának.
Másrészt, ahogy Marie Keenan
is írja, a kontextuális terápia
„destruktív jogosultság” fogalma
sokat segít az elkövetők megértésében (nem felmentésében!).
Az elkövetők 60–80%-a gyerekkorában maga is szexabúzust élt
át, aminek az emléke elsüllyedt
a tudattalanban, mégis kirajzolja a kapcsolat etikai alaphangját:
azt adjuk tovább, amit magunk
is kaptunk. Ez magyarázza gyak-

ran a bűntudat hiányát, és nem a
„szörnyetegek természetrajza”.
Perintfalvi Rita könyvének
egyik erőssége a spirituális abúzus, a hivatallal és a lelkivezetői,
spirituális szereppel kapcsolatos
túlhatalom elemzése. Ez ugyan
nem célja a munkának, mivel elsősorban a szexabúzusok feltárására irányul, mégis értékes hozzájárulás a témához, fontos dialógusok kiindulópontja lehet.
Az áldozattörténetek mutatják leginkább a szereptorlódást
és az aránytévesztést. Ebben részint egy 64 oldalon részletezett
esetismertetés, másrészt szinte
csak címszavakban megjelenített
történetek egymásutánisága olvasható. Tartalmilag egymáshoz
nem illeszkedő fajsúlyú, eredetű,
kategóriájú esetek sorjáznak egymás után. Egy kalap alá veszi a
paptanárok szexuális visszaéléseit gátlásos tanítványaikkal és egy
pap viszonyát egy férjezett családanyával. Különböző mechanizmusok érvényesülnek, s eltérő
ezek veszélyessége, ha csupán az
elkövető foglalkozása azonos. Itt
ütközünk bele leginkább abba,
hogy a zsurnalizmus „minél zaftosabb, annál jobb” elve összeegyeztethetetlen a traumafeltáró
működéssel. A traumaterápiákban a gyógyuláshoz nem csupán
a történetek elmondása, a titkok
feloldása fontos, hanem a zaklatás
folytán elvesztett kontroll visszaadása, a biztonság megteremtése
és fenntartása is. Ezt a biztonságot nehéz fenntartani, ha a publikálás a fő cél. Nem vonom kétségbe a történetek hitelességét, sem
az összegyűjtés fontosságát, de a
feldolgozásuk, s így a tanulságaik
is esetlegessé válnak ebben a formában. Így például a szerző kvázi terapeutai munkájába az egyik
áldozattal folytatott levelezésének
közzététele által látunk bele. Ha a
kompetencia határait tiszteletben
tartaná, akkor nem törekedne az
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általa megismert történetek tanulságainak, vélt mechanizmusainak
idő előtti kitárgyalására, hanem
– miként Salvador Minuchin családterapeuta mondja – „mint lemezjátszótű a barázdát” követné
a pácienst. A terápia nem csupán
az „igazságról” szól, hanem a közösen megtett útról is, a megértés
és elfogadás tempójáról.
A patográfiák, esetismertetések megírásakor is kívánatos a
szükséges és elégséges információk arányát szem előtt tartani; a
könyvben „a jel és a zaj aránya”
időnként megbomlik és eltorzul.
Amikor a kamaszkori szexuális
visszaélést elszenvedett férfi történetét olvassuk 64 oldalon keresztül, és a felnőtt partnerével megélt merevedési zavaraiig jutunk,
akkor olvasóként az intimitást kiárusító pletykalapok kukucskáló
perspektívájába kerülünk, pedig
a szexuális diszfunkciók mögött
sokszor komplex mechanizmusok
rejlenek.
Némi kétkedéssel fogadtam
a szerző elképzeléseit az áldozatsegítő csoportról, amelyben a
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résztvevők pszichológiai megsegítését pszichológusokra, a maga
feladatát pedig a teológiai, spirituális kérdések megtárgyalásában
jelölte ki. Pszichiáterként a szerző
„diagnosztizálási furorját” volt a
legnehezebb követni, mivel látatlanul adott súlyos diagnózisokat
az elkövetőkről. A szakma szabályai előírják, hogy közvetlen vizsgálat nélkül ne címkézzük az embereket, mert az eltárgyiasításhoz,
emberi mivoltuk felszámolására
vezet. A pszichiátriai vizsgálat
és diagnózis mindig egy konkrét
kontextusban történik, nem öncélú
folyamat. Leginkább a gyógyítás
kereteit jelöli ki mind az önkéntesen kért vizsgálat, mind pedig a
kényszergyógykezelés esetén.
Ha születik ennek a könyvnek
folytatása, ahogy a szerző ígéri,
feszesebb szerkesztői munkát, a
kompetenciahatárok megtartását,
a dialóguskészség erősítését és
más mentor választását javaslom.
(Kalligram, Budapest, 2021)
Hardy Júlia

Néhány szerzőnkről
Deczki Sarolta – kritikus, irodalomtörténész, filozófus. A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének tudományos munkatársa. Kutatási területei: a kortárs magyar próza, különösen Tar Sándor életműve, a német nyelvű irodalom recepciója
Magyarországon, a magyar szellemtörténet. Eddig megjelent könyvei: Az érzékiség dicsérete (2013); Meredek sziklagerincen: Edmund Husserl és a válság problémája (2014); Fordított világ (2016).
Herczog Noémi – kritikus, a Színház folyóirat szerkesztője, az Élet és Irodalom színikritikusa, adjunktus a Babeș-Bolyai Tudományegyetem
Színház és Film Karán. Első könyve a Kádár-kori feljelentő színikritikáról 2021-ben jelenik meg a pécsi Kronosz Kiadónál.
Nádasdy Ádám – nyelvész, költő, műfordító, az ELTE professor emeritusa. Lefordította Dante Isteni Színjátékát (2016). Legutóbbi verseskötete: Jól láthatóan lógok itt (2019). Nemrég novelláskötete is megjelent:
A szakállas Neptun (Magvető, 2020).
Szilágyi Zsófia – irodalomtörténész, a Szegedi Tudományegyetem
egyetemi tanára. Legutóbbi kötetei: Móricz Zsigmond (2013), Az éretlen Kosztolányi (2017).

a regula ösvényén

De ki veszi észre a tévedést?

„Azoktól moss meg engem, amikről nem is tudok én.”
(Zsolt 18,13; Sík Sándor fordítása)

Szent Benedek életrajza szerint
az a közösség, amely őt a szabin hegyek közül Rómába küldte,
abban bízott, hogy a birodalom fővárosa a felnőtté növekedésben fogja őt segíteni. A fiatalon érett ifjú is ezt várta a várostól. A
város múltja nagyjából megalapozottá is tette ezt a reményt. Benedek azonban a város jelenének megtapasztalásával felismerte,
hogy az őt küldő, jószándékú közösség, ahogy ő, a várakozásokkal teljes ifjú is, tévedett ebben. Az a válság, amelyet Benedek
ennek a tévedésnek felismerésével megtapasztalt, fontosnak bizonyult további élete számára.
Az úton levő ember nem kerülheti el a tévedéseket. Sokszor
kerül olyan helyzetekbe, útelágazásokhoz, amikor kockáztatnia
kell. Sokszor kell úgy döntenünk, hogy nem törekedhetünk a teljes biztonságra. A kockázat az utazás része. A kockázatmentes
élet az egyik biztos jele, hogy abbahagytuk az utazást. A tévedés
felismerése többnyire egy válság kezdete, de a tévedés teremtette helyzet felszámolásának első lépése is.
Benedek akkor Isten magányába vonult. Többnyire ez a helyes megoldás első lépése. Részben a visszavonulás tette lehetővé,
hogy olyan közösséget hozzon létre, amely már biztonságosabbá
teheti további utazását. Nem a további tévedések elkerülésével,
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hanem azoknak az eszközöknek nyújtásával, amelyek segítik felismerni a tévedéseket, és segítséget adnak a javításhoz.
Regulájának bevezetése világosan jelzi, hogy látja az út folytatásának lehetséges tévedéseit. Két „tévedéses” életformát ír le.
Az emberek, akik ebben élnek, nem akarnak rossz felé menni (ki
akarhatna). De maga az életforma is akadályozza őket tévedésük
felismerésében.
Az egyik csoport a girovágusoké. Állandó fizikai utazásaikkal
az ember úton levésének látszatát keltik, maguk előtt is. Valójában ezzel az életmóddal akadályozzák az igazi belső úton levést. Az alább következő csoporttal szemben azért talán még
jobb helyzetben vannak, mert folytonos utazási lázuk nyomán
könnyebben felismerhetik, hogy tévedésben vannak. Bár Szent
Benedek őket mondja rosszabbaknak, de talán mégis közelebb
vannak a „vészkijárathoz”, mint a másik csoport: a szarabaiták.
Ők Szent Benedek szavai szerint: „ketten vagy hárman, vagy éppen egyenként, pásztor nélkül, nem az Úr, hanem saját aklukba zárkóznak; törvény gyanánt áll előttük vágyaik kívánsága,
midőn azt, amit maguk elgondolnak és kiválasztanak, szentnek
mondják, és amit nem akarnak, azt tilosnak tartják”. (Reg 1,8–9)
Benedek nem foglalkozik sokat ezekkel a tévedéses életformákkal. Regulájával – Krisztus nyomán – azt az életformát hozza létre, amelyik csökkenti az úttévesztések lehetőségét, de még
inkább segít a tévedések felismerésében, a felismerések nyomán
támadt válságok kezelésében. A cenobita közösség, amely számára reguláját írta, minden tagjával és egész rendszerével az
előbbi célt (felismerés és javítás) szolgálja.
Első helyen az apát áll, aki „Krisztus helyettese a monostorban” (Reg 2,2). Aki – ha a Regula szerint történt a választása – kiválóan alkalmas arra, hogy ismerje sokféle útitársát, és a
sokféleségben nem javítandó hibát lát, hanem nagy lehetőséget.
Nem látja tévedésnek a sokféleséget (ez „Isten tévedése lenne”),
de éppen mivel ismer mindenkit, könnyebben felismeri az egyesek úttévesztéseit. Nem látja például hibának azt, ha a gyengébb
szerzetes bőségesebben részesül a kolostor (földi) javaiból, mint
az erősebb. De úttévesztőnek tartja azt, aki emiatt szomorkodik
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(Reg 34,3). Az apát tehát az első számú felelős az egyes szerzetesek úttévesztésének felismerésében, és neki kell segíteni a tévedés felismerésével keletkezett válság feldolgozásában. Ebben
a felelős, nagy bölcsességet és tapintatot kívánó feladatban sok
segítséget kap a közösség egyes tagjaitól, de az egész közösségtől is. Ilyen személyes segítők – részben hivatalból – a nagyobb
közösségek dékánjai. De a legjelentősebbek az apát által megbízott személyes segítők, a szenpekták, „vagyis öregebb, bölcs
testvérek, akik mintegy titokban vigasztalják az önmagával
küszködő testvért…” (Reg 27,2–3). Természetesen az egész közösségnek részt kell vennie valamilyen módon abban, hogy tagjai felismerjék tévedéseiket. Ez nagyon sok gondosságot kívánó
feladat, mert a hirtelen felismerés–felismertetés, amikor határozottan szembesítjük a másikat tévesztésével, olyan mély válságot eredményezhet, amelynek vége nem feltétlenül a helyes út
megtalálása. Alapvetően az egész közösségnek szolgálnia kell
az úton tartást, hogy az egész közösség, senkit el nem hagyva,
„szárnyaló szívvel és a szeretet elmondhatatlan édességével járja
Isten parancsainak útját” (Prol 49).
Fontos azonban látni, hogy a tévedések csökkentésének és a
tévedések javításának legfontosabb eszköze Szent Benedek regulájában az „engedelmesség hatalmas fegyverzete”. A Szent
Benedek által ajánlott engedelmesség ugyanis, miközben csökkenti a választás szabadságát, egy sokkal nagyobbat ad cserébe: a vállalás szabadságát. Ha valaki gyakran kerül a „választó”
helyzetébe, sokszor teszi ki magát a rossz választás veszélyének,
a tévedésnek. Ráadásul ha gyakran ismétlődnek ezek a helyzetek, a tévedések felismerésének és javításának lehetősége is
egyre kisebb lesz. A vállalás szabadságában elvégzett feladatok
csökkentik ezt a veszélyt, és nagyon jól szolgálják a személyiség
igazi növekedését. Azt gondolom, az utóbbi évtizedekben nagy
mértékben megnőtt a választás szabadsága, és ez főleg a fiatalok számára örvendetesnek látszik. De ezzel együtt járt a vállalás
szabadságának csökkenése is.
Egyre hosszabb ideig keresik az emberek „helyüket az életben”. Válogatják feladataikat és válogatják legközelebbi útitársa-
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ikat is. A sok választás azután sok elutasított feladattal, feladott
emberi kapcsolatokkal, sok tévedéssel jár. Ebben a légkörben
sokszor még a helyesen választott társ és feladat is egy idő
után tévedésnek látszik, és új választásba hajszol. Még egy jól
„szerkeszett” közösség is áldozata lehet az ilyen társadalmi környezetnek. Szent Benedek is számol ezzel. Lehetségesnek tartja,
hogy az eredetileg az „Úr szolgálatára szánt közösség” is ilyenné
váljék. Lehetséges, hogy a cenobiták közössége szarabaiták halmazává silányul. Ezért tartja fontosnak, hogy a monostor, amelyik zárt, amelyikben minden megvan, nyitott is legyen. Nyitott,
de nem a zavaros, ellenőrizetlen társadalmi hatásokra, hanem a
kívülről érkező igazi tévedésoszlató szándékokra.
Ennek fontos eszköze a vendég, akivel Krisztus érkezik a monostorba. A vendég, aki kifogásolhat dolgokat, és ezzel Krisztus
javító és felemelő szeretetét képviseli. A legerőteljesebb rész az
Apáti szék betöltése fejezetben található: „Ha azonban – mitől Isten
mentsen –, egyhangú határozattal az egész közösség olyan személyt választana ki, aki bűneikkel egyetért, és e bűnök valamiképpen tudomására jutnának a püspöknek, akinek egyházmegyéjéhez az a hely tartozik, vagy a szomszédos apátoknak vagy
keresztényeknek, akadályozzák meg a gonoszok egyetértésének
keresztülvitelét, és állítsanak méltó gondviselőt, Isten házának
élére.” (Reg 64,3-5)
Bonyolultabb történelmi körülmények között növekszik az
előbbi helyzet kialakulásának veszélye. Ilyenkor minden felelős
hajózó gondosabb navigációra kötelezett: az egyén is és a közösség is. Sok történelmi példa létezik erre. Az első ezredfordulón
– a magyar államiság kialakulásának idején – a clunyi reform kolostorai nyújtottak segítséget Európa-szerte a tévedésekkel küszködő kolostoroknak. Száz évvel ezelőtt, a trianoni béke okozta
zűrzavaros időkben a tévelygő magyar egyház jelentős segítséget kapott – az ország első nunciusa közvetítésével – a Szentszéktől.
Isten az, aki lehetővé teszi tévedéseink felismerését. Ő az, aki
a felismerés okozta válságban segít bennünket. De ezt – többnyire – a körülöttünk lévő emberek segítségével teszi. Ezért fontos
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minden ember számára, hogy legyen körülötte egy intimebb, őt
ismerő és őt szerető emberekből álló közösség. Olyan közösség,
amelynek tagjai feltétel nélkül elfogadják egymást, de ugyanakkor szolgálják Isten megtisztító és felemlő szeretetét is.
Ez a közösség azonban nem lehet tartósan önmagába zárkózó. Gondosan figyelt ki- és bejáratokkal kapcsolatot kell tartania
a körülötte levő és ugyancsak nyitott közösségekkel. Sehol nem
szabad végleges határokat húzni. A végtelen Isten csak ilyen közösségekben érkezhet hozzánk. Csak ilyen közösségekben tudja
felismertetni velünk tévedéseinket, s ilyen közösségek lehetnek
az Ő megtisztító és felemelő szeretetének eszközei.
Pintér Ambrus

Néhány szerzőnkről (folytatás)
Takácsy Márta – gyermek klinikai szakpszichológus, csoportanalitikus
pszichoterapeuta. Magánpraxisban folytat egyéni és csoportos pszichoterápiát felnőttekkel. A Mamakör, frissen szült anyáknak csoportokat tartó társadalmi vállalkozás, egyik alapítója. A Pszichoterápia
szakfolyóirat főszerkesztője, a Csoportanalitikus és Kiképző Társaság csoportanalitikus képzésének oktatója, vezetőségi tagja. Kiemelten fontos számára a tudatos társadalmi szerepvállalás, legyen szó
kisebbségek felsőoktatásba való integrációjáról (CEU RGPP program) vagy csoportdinamikai jelenségek tanulmányozásáról (Civil
Csoport Hétvége).
Vajda Mihály – tagja volt a Lukács tanítványaiból képződött Budapesti Iskolának, 1973 után eltávolították a kulturális életből; 1990-ben
kinevezést nyert a Debreceni Egyetem Filozófia Tanszékére, ahol
nyugdíjba vonulásáig dolgozott.
Valastyán Tamás – egyetemi docens, a Debreceni Egyetem Filozófia
Intézetének igazgatója, a Magyar Filozófiai Szemle szerkesztője.
Varga Zoltán – filmtörténész. A kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban érettségizett 2002-ben; az ELTE BTK-n diplomázott 2008-ban,
majd szerzett doktori fokozatot 2012-ben. 17 éve jelennek meg filmes
tárgyú publikációi. Főbb kötetei: A magyar animációs film: intézményés formatörténeti közelítések (2016), A kecskeméti animációs film (2019).
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Cirill főapát úr május közepén Rómában felkereste Kurt Koch
bíborost, a Keresztény Egység Előmozdításának Pápai Tanácsa elnökét. A beszélgetés középpontjában az ökumenizmus
magyarországi helyzete állt, illetve a Pannonhalmi Főapátság
ezzel összefüggő tevékenységei. Előkészítették a bíboros magyarországi látogatását, aki június 7–10. között Pannonhalmára és Budapestre látogatott; találkozott a magyar egyház,
az ökumenikus közösségek, egyetemek, valamint az állami
vezetők képviselőivel. 8-án részt vett Pannonhalmán az Isten
és a világ – Vendégségben az Ige asztalánál című ökumenikus
konferencián. A Bibliát olvasó ember előtt újra és újra felvillan a
fohász, legyenek mindnyájan egyek – kezdte köszöntőjét Cirill
főapát úr. Magyarországon Guzmics Izidor bencés szerzetes
volt az első, aki 1822-ben megfogalmazta a katolikusok és a
protestánsok közötti uniót. Amikor 1996-ban Szent II. János
Pál pápa meglátogatta a bencés közösséget, ezt mondta: Mozdítsátok elő a keresztények egységét, párbeszédbe lépve mindenkivel. Egymás meghallgatása teszi ugyanis lehetővé, hogy Isten Szent Lelkére is figyeljünk. Michael August Blume SVD
apostoli nuncius köszöntőbeszédét követően Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egység Előmozdítása Pápai Tanácsának
elnöke Hogyan viszonyul a világhoz a keresztény hit? – Megfontolások az ökumené szemszögéből címmel tartott előadást. Az immanencia és transzcendencia kategóriái csupán azt a tényt rögzíthetik, hogy Isten nem a világ, és a világ nem Isten. Szükségünk
van tehát egy harmadik fogalomra is: a transzparencia – áttetszőség
– fogalmára – emelte ki a bíboros. – Amikor a szentség kifejezésre
juttatja, hogy a transzcendens valóság jelen van az immanenciában, akkor egyúttal át is változtatja az immanenciát: áttetszővé te-

132

napló

szi a transzcendens felé. Fekete Károly, a tiszántúli református
egyházkerület püspöke előadásában a soli Deo gloria kifejezés
jelentését elemezve rámutatott: Isten helyére nem kerülhet az
ember. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek A saeculum fogalma és jelentésének alakulása napjainkig – Adalékok a szekularizáció témájához című előadásában elmondta, a
latin saeculum szó a görög aión megfelelője. Jelentése hosszú
korszak, örökkévalóság, világ. A Krisztus küldetését folytató
Egyház a világban és a világ megszentelése végett működik.
Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökpüspöke szerint manapság azt tapasztaljuk, hogy a „szekulárist szakralizálni akarják, a szakrálist pedig szekularizálni”.
A Golgota Jeruzsálem falain kívül volt – Isten ugyanis hagyja
magát kiszorítani a világból, mert Isten ezen a világon hatalom nélküli és gyenge. Jézus ma is kopogtat az egyház ajtaján, ám azért, hogy kilépjen onnan, a világba. Csiszár Klára
pasztorálteológus előadásában a misszió kérdéseiről beszélt.
Mint elmondta, az ember itt-létének motivációja az értelmes
élet, az Egyház fennállásának alapja pedig a misszió. A mis�szió célja, hogy az ember kezébe vegye életét, és azt egyre
inkább értelemmel telivé formálja. Előadást tartott még Béres
Tamás evangélikus lelkész, tanszékvezető egyetemi tanár és
Vladár Gábor református lelkipásztor, egyetemi tanár. Kurt
Koch Megfontolások az ökumenéről című tanulmánygyűjteményét, valamint az Úton az egység felé – A római katolikus–
evangélikus párbeszéd dokumentumai 1972–2013 című kötetet
a napközi imaóra után mutatták be. Ezt követően kerekasztal-beszélgetésre került sor Kurt Koch bíboros, Orosz Atanáz
püspök, Fabiny Tamás püspök és Vladár Gábor lelkipásztor
részvételével. A diskurzust Görföl Tibor, a Vigilia folyóirat főszerkesztője, egyetemi docens vezette. A tanácskozás ökumenikus vesperással zárult a Szent Márton-bazilikában, amelyet
Koch bíboros vezetett. Másnap a bíboros Budapesten a Párbeszéd Házában a keleti és a nyugati kereszténység kapcsolatáról tartott előadást, amit beszélgetés követett. Előadásában
bemutatta a keleti és a nyugati kereszténység történelmi kapcsolatrendszerét, és rámutatott arra, mit tanulhatnak egymás
hagyományából.
Valóságos időutazás helyszíne lett a Főapátsági Kincstár. A Vendégségben az Úr asztalánál címet viselő, a monostor szakrális
kincseit bemutató időszaki kiállításon egyebek mellett a 17.
századból való liturgikus vagy épp személyes használati tárgyak kaptak helyet. De megtalálhatóak az egyes történelmi
eseményekhez köthető ajándéktárgyak, kuriózumok és a rend
fennállásának 700 éves jubileumához kapcsolódó emlékek is.
A nyár elején megnyílt tárlatot Cirill főapát úr áldotta meg.
Ugyancsak a nyár elejére került a Főapátsági Könyvtár klasszicista teremrészében az „Emlékezni rád a szívnek szent örömet
ád” című kiállítás. A cím, egy Clairvaux-i Szent Bernátnak
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tulajdonított himnuszból kiragadott szövegrész, kitágítja a
kulturális évad témáját (Emlékezet,) megengedi, hogy az emlékezésre mint az Isten és ember, ember és ember kapcsolatának egyik alapvető jellemzőjére szent és profán értelemben
egyszerre gondoljunk. A kiállításon a „szentre” emlékeztető
szövegeket őrző Biblia, missale, himnárium, martirológium
mellett helyet kapnak a profán emlékezet tárgyiasult megnyilvánulásai: naplók, önéletírások, visszaemlékezések, levelek, krónikák, emlékkönyvek és díszkiadványok. A kiállítás
összeállítója Ásványi Ilona, a könyvtár igazgatója.
A Könyvtár alatti kiállítótérben számos együttműködés és dialógus eredményeként nyílt meg Láthatatlan spektrumok
címmel az idei időszaki kiállítás. Terepe a Főapátság több
száz éves gyűjteménye (múzeum, könyvtár, levéltár, iskola);
gondolati tere pedig a bencés közösség tudása és emlékezete,
amely az idő, a tér és a szerzetesi tapasztalat ma is változó világa. A kutatók a Nyitott Múzeum tudós közössége, a Néprajzi Múzeum szervezésében működő kutatócsoport. Közülük
kerültek ki a kurátorok: Foster Hannah Daisy, Gadó Flóra és
Frazon Zsófia, míg az alkotók között Albert Ádámot, Gosztola Kittit, KissPál Szabolcsot, Lepsényi Imrét, Salát Zalán
Pétert, Tranker Katát és Villányi Csabát találjuk. A megnyitó beszédet Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója
tartotta (a szöveget Figyelő-rovatunkban olvashatják). A kortárs művészek alkotásai mellett szerepel egy Szubjektív Archívum is, amely azt mutatja be, miként tekintenek az itt élő
szerzetesek az őket körülvevő műalkotásokra. Melyek a számukra legkedvesebb gyűjteményi darabok, és miért?
A levendula-napok rendezvényeihez kapcsolódóan nyitottuk
meg az Illatmúzeumot, amely (a komplex turisztikai fejlesztés segítségével) betekintést enged az ezeréves szerzetesi
gyógynövénykultúrába, a gyógyászat és az illatszeripar alapanyagát adó illóolajok előállításába, a termékek gyártásába.
Cirill főapát úr történeti áttekintést nyújtó bevezető szavai
után Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter
mondta el megnyitó beszédét, majd dr. Virág Zsolt miniszteri biztos, kurátor ismertette az új létesítményt, ezt követően Szabó Márton bencés testvér (a kertészet vezetője) kalauzolta a vendégeket, aki maga is sokat fáradozott a múzeum
kialakításán. Az Illatmúzeum egészen az alapoktól indítja az
ismerkedést. A látogatók először a gyógynövénykert parcelláiban a helyben termesztett növényekkel, alapanyagokkal találkozhatnak. Utána érkeznek meg a lepárlóba, ahol vízgőzdesztillációval nyerik ki az illóolajokat. Nem csak hallhatnak
minderről, de meg is nézhetik a lépéseket a látványmanufaktúrában egészen a termékek gyártásáig és csomagolásáig.
Tölcséreken keresztül szippanthatjuk be az itt termesztett levendula, orvosi zsálya, kakukkfű, citromfű és borsmenta jellegzetes illatát, majd megismerkedhetünk az azokból készült
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termékekkel és hatásukkal. Évezredes kultúrák jellegzetes illatai, a tömjén, a mirrha, a pacsuli, a rózsa, a rozmaring, a
pézsma és az ámbra is szerepelnek a kiállításon. A tárgyi és
írott emlékek között ott van Reisch Elek bencés gyógyszerész
testvér felbecsülhetetlen hagyatéka, több mint 500 receptúrát
tartalmazó könyve is 1735-ből.
Gimnáziumunk diákjai teljes létszámban csak május közepén kapcsolódtak be a személyes jelenlétű oktatásba. A végzősök végig
a diákotthonban maradhattak, így eredményesebben készülhettek az érettségikre. A tanulmányi kirándulások közül hatot a
Rákóczi Szövetség támogatott. Ezek során egy-egy 20. századi
történelmi eseményhez köthető emlékhelyet vagy múzeumot
(Sopron, Kőszeg, Abda, Várpalota) kellett felkeresniük, ahol
megismerkedhettek a régió történelmével is. A Nemzeti Összetartozás Napján Ablonczy Balázs történész Mi lett volna, ha nincs
Trianon? címmel rendhagyó történelemórát tartott. Az utolsó
napon különféle közösségi játékokkal juniálist szerveztünk.
Ekkor adott át iskolánk diákjai számára a Teqball társalapítója,
Huszár Viktor és dr. Józsa János, a Műszaki Egyetem rektora
egy új játszóasztalt. Juhász-Laczik Albin atya az asztal átvételekor hangsúlyozta, ahhoz, hogy igazán átérezzük, mekkora ajándék
is az élet, és mennyire nélkülözhetetlenek ehhez a társak, a közösség:
szükség van a sportra is. Idén különleges volt a tanévzáró: stációs formában, osztályonként járták be a diákok az arborétumot,
ahol négy állomáson várták őket tanáraik a tanév legkiemelkedőbb teljesítményeinek ismertetésével és persze az elmaradhatatlan, bencés lelki útravalóval. A következő napon (június
12-én) a Te Deum hálaadó szentmiséje után utaztak haza.
Végzős diákjaink közül az írásbeli érettségi vizsga után részesültek a bérmálás szentségében azok, akik még korában nem
bérmálkoztak. Szóbeli érettségi csak hittanból volt (csaknem
harmincan jelentkeztek erre a két osztályból). A ballagáson
a tanárokon kívül csak a szülők és rokonok vehettek részt.
A búcsúzók nevében Horváth Dávid szólt: …az évek alatt egy
szoros közösség jön létre, ami számtalan lehetőséget kínál, hogy tanulmányaik végén a diákok önálló, teljes személyiséggé válhassanak. De Pannonhalma a Qpac is, amelyhez csupa jó élmény köti
a fiúkat, ahol az a legjobb, hogy közösségben vannak, ahol az osztálytalálkozók olyanok, mintha hazamennének… Most már valahol
érzem, hogy mit jelent számomra Pannonhalma, de azt nem lehet
elmondani. Juhász-Laczik Albin igazgató atya így fejezte be
búcsú-beszédét: Mert mindig két út van. Az egyik bevisz a közösségbe, a másik eltávolít onnan. Az egyiken győzöl legméltóbb ellenfeleden, önmagadon; a másik úton pedig valójában feladod a küzdelmet. Az egyik szűk, a másik meg széles. És nincsen harmadik. Ezt
követően a két osztálynak este közös bankettje volt a Szent
Jakab-ház udvarán. Másnap ugyanitt zajlott a tanévzáró tanári konferencia is. A mindennapok apró erőfeszítései mellett
szép sikerek is születtek Pannonhalmi Gimnáziumunk diák-
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jainak és tanárainak eredményes munkájából. Az Országos
Középiskolai Tanulmányi Verseny döntőin többen is kiemelkedően szerepeltek. Horváth Dávid (12. B) angol nyelvből első
helyezést ért el (tanára: Török Júlia, akit a Nemzeti Tehetség
Központ az Oktatási Hivatal javaslatára „Kiváló versenyfelkészítő” díjban részesített); Koleszár Csoma (12. B) fizikából
első helyezést ért el (tanára: Hirka Antal); dráma témakörből Kőhegyi András (11. B) 8. lett (tanára Komálovics Zoltán); latin nyelvből Sári Mátyás (11. A) 16. lett (tanára Czakó
Zsuzsanna); filozófiából Cser Szabolcs (12. A) 16. lett (tanára:
Rochlitz Kyra); francia nyelvből Győriványi Csongor (12. B)
28. lett (tanára: Boros Noémi); földrajzból Tüske Máté (11. B)
22. lett (tanára: Erdőssy István); biológiából Szabó Jónás (11.
A) 35. lett (tanára: Csanaki Szabolcs). Az idei (30.) Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen Seitz Erik (11.
A) első helyezést ért el a rákos áttétek kialakulásában kulcsfontosságú folyamat új, többsejtes hálózatos modelljének kifejlesztésében, ezért a Salamancai Egyetem által ősszel megrendezésre kerülő 32. EU Contest for Young Scientists európai
döntőben képviselheti Magyarországot. Ugyanezen a versenyen a bírálóbizottság dicséretben részesítette a Babják Péter
és Handl Barnabás (10. A) matematikai számítások segítségével kifejlesztett új oktató-fejlesztő játékát. Ezen eredmények
nyomán Gimnáziumunk az Innovációs Szövetség versenyén
idén a Természettudományos tehetséggondozásért kiemelt díjazásban részesült. Végzős diákjaink a ballagás és a bankett után
pótolták a tanulmányi kirándulást (ami évközben a járvány
miatt elmaradt): az A osztály Dél-Dalmáciában (Orebicben)
töltött néhány napot, a B osztály pedig Dél-Olaszországban
(Nápoly környékén), illetve az osztály kisebb része északon
magashegyi túrán vett részt a Dolomitokban.
A 20. Cultura Nostra Kárpát-medencei Történelmi Verseny
eredményeit június 25-én hirdették ki. A szervező Rákóczi
Szövetség és a Főapátság idén is a pandémiára tekintettel, az
évtizedes hagyományokkal ellentétben, nem csapatmunkát,
hanem egyéni dolgozatokat kért a magyarországi és határainkon túl élő magyar 9–12. évfolyamos középiskolásoktól. A
megmérettetés témáját a vírus adta: az 1340 és 1930 közötti
természeti katasztrófák és járványok társadalmi következményeit helytörténeti jellegű dolgozatokban kellett bemutatni.
A díjátadón részt vevőket Hardi Titusz, a főapátság oktatási
igazgatója köszöntötte: A történelem a múlt és a jelen párbeszéde – idézte egykori professzorát. A köszöntőt követően Géra
Eleonóra és Fónagy Zoltán, az ELTE BTK docensei tartottak
előadást a korábbi évszázadokban pusztító világjárványokról. Az első helyezett Kovács Eszter Éva, az egri Gárdonyi
Géza Ciszterci Gimnázium tanulója lett. Csáky Csongor, a
Rákóczi Szövetség elnöke az eredmények kihirdetését követően mondott köszönetet a szervezőknek és a résztvevőknek.
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A nyár folyamán a főapátság és a gimnázium számos programnak adott otthont. A szokásos (ötévenként sorra kerülő) érettségi találkozók között kiemelt módon emlékeztünk meg az
ötven, hatvan és hatvanöt éve érettségizett osztályokról.
Május utolsó szombatján idén nem lehetett megtartani a hagyományos Bencés Diák-találkozót. Ennek a napnak a reggelén
életének 80. évében elhunyt Jankovics Marcell rajzfilmrendező, grafikus, könyvillusztrátor, művelődéstörténész, a Nemzet Művésze, Pannonhalmán 1959-ben érettségizett öregdiáktársunk.
Szennay András egykori főapátra emlékeztünk június 2-án, aki
ezen a napon töltötte volna be életének 100. esztendejét. A főapátság konventje 1973-ban, évek óta húzódó belső válságában és a diktatúra legerősebb szorítása közepette hívta meg
a főapáti székbe. E tisztségében két cikluson keresztül, tizennyolc éven át (1991-ig) szolgálta a bencés közösséget. Ez az
időszak a küzdelem, a megőrzés, az átmentés, a minden téren
szorgalmazott megújulás időszaka volt.
„A béke jele alatt” rendeztett minikonferenciát Habsburg Ottó
halálának tizedik évfordulóján, július 4-én az emlékét gondozó és életművének átörökítését szolgáló Habsburg Ottó Alapítvány az ábrahámi vallások – a keresztény, az iszlám és a
zsidó – egy-egy jeles képviselőjének részvételével. A konferenciát megelőzően a konventmisét is az utolsó magyar király
legidősebb fiáért ajánlották fel, aki bencés diák volt. A szertartást követően a Habsburg család tagjai, köztük Habsburg
György, hazánk párizsi nagykövete, valamint a programot
szervező alapítvány képviselői és a konferencia vendégei fejet hajtottak a Bazilika altemplomában, ahol 2011-ben helyezték el Habsburg Ottó szívurnáját. Az Európa eszmei alapjai –
Az ábrahámi vallások helyzete Európában című eseményen Cirill
főapát úr, Husein Kavazović, Bosznia-Hercegovina főmuftija
és Darvas István főrabbi tartottak előadást, zárszót Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes mondott.
A Pannonhalmi Főapátsági Levéltár látta vendégül három napig
az egyházi levéltáros szakmát. Június 28–30. között a monostorban tartotta soron következő vándorgyűlését és konferenciáját a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete. A
bakonybéli Szent Mauríciusz-monostor látogatásával kezdődött a háromnapos szakmai program. A második napon
Dejcsics Konrád bencés atya a főapátság kulturális koncepciójáról és a gyűjtemények abban betöltött szerepéről beszélt a
jelenlévőknek. Bemutatta, hogy a kulturális területnek kettős
szerepe van a főapátság küldetésének teljesítésében. Egyrészt
az evangéliumi alapokra és a szerzetesközösségre építve,
velük együttműködve hozzáférést biztosít vagy éppen újraértelmezi a saját, immár 1025 éves múltját, valamint a Pannon-régió és hazánk itt fellelhető forrásait. Másrészt előre kell
hogy tekintsen. Előadása után a Főapátsági Levéltár igazga-

napló

137

tójának előadása következett. Dénesi Tamás az apátsági termékek hátterében folyó kutatásokról beszélt. Mint mondta,
minden újdonság bevezetését megelőzi a hagyományok feltárása. Ennek köszönhető, hogy például Reisch Elek receptjei
alapján készülnek ma bencés termékek. De ugyanígy a szőlőtermesztés, a bortermelés újraindítása is a hagyományainkban gyökerezik – mondta. Már a kiváltságlevél és későbbi dokumentumok is szólnak arról, hogy a főapátságnak milyen
szőlőbirtokai voltak. A boraink elnevezésénél is a tradíciókból merítettünk, a Vis Vitalis ásványvíz és az apátsági sörök
bevezetését szintén megelőzték hasonló kutatások, amelyek
során több száz éves, a hagyományokról tanúskodó iratokat, feljegyzéseket találtak. A résztvevők további előadásokat
hallgathattak meg – egyebek mellett – a most készülő új levéltári stratégiáról és a közokiratok egyházi levéltárakban történő elhelyezésének nehézségeiről is.
Győr, illetve részben Pannonhalma adott otthont az immár hetedik alkalommal megrendezett Fraknói Nyári Akadémiának.
A rendezvény augusztus 6–8. között változatos, a legfrissebb szakmai eredményeket felvonultató programmal, tudományos eszmecserével és a gyémántmisés Csóka Gáspár
atyával tartott pódiumbeszélgetéssel várta az érdeklődőket.
Ezáltal megvalósította elsődleges célját: összefogta az egyháztörténettel foglalkozó fiatalságot, bevonta őket a tudományos diskurzusba és feltárta előttük a kutatás perspektíváit.
Dénesi Tamás például a bencés rend tulajdonában álló ún.
Apátúrház történetét, funkciójának változásait, gazdasági szerepét mutatta be. A második nap programja délután a
pannonhalmi főapátságban folytatódott. Itt Dénesi Tamás levéltár-igazgató mutatta be a pannonhalmi levéltár számos értékes oklevelét és pecsétjét. A konferenciaprogramot Várszegi Asztrik püspök, emeritus főapát kora esti előadása zárta. A
zsúfolásig megtelt pannonhalmi teremben megelevenedett az
a történelem, amelyet részben az előadó maga is átélt, illetve
rendtársak elbeszéléséből, mondhatni első kézből ismerhetett
meg. A török időktől indulva a rendszerváltásig beszélt – 20.
századi súlyponttal – a pannonhalmi bencés közösség megpróbáltatásairól, újjászületéseiről. Az előadás érdekfeszítő
beszélgetéssé alakult át. Ennek során a hallgatóság több érdekes és tanulságos rendtörténeti epizóddal szembesülhetett.
Felidéződött a jezsuitákkal, ciszterciekkel, premontreiekkel
és más férfi szerzetesrendek tagjaival zsúfolt papi otthon korabeli miliője is.
A kifinomult borok, a minőségi gasztronómia, a természeti–épített környezet és az igényes dzsessz összhangját megteremtő
Pannonhalmi Jazznyár az elmúlt másfél évtizedes történetében mindvégig olyan emlékezetes koncertek sorát hozta el
a közönségnek, amelyek maradandó élményt hagytak fellépőknek és résztvevőknek egyaránt. Ezt a hagyományt foly-
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tatta a Pannonhalmi Főapátság idén nyáron is hat estén át
tartó nyári koncertsorozatával. A koncertek mellett három
alkalommal idén nyáron is megrendezésre kerültek a Viator
Jazzvacsorák az Apátsági Étteremben.
Állami támogatással, a Magyarországi Szerzetesiroda szervezésében második alkalommal indultak Zarándoktáborok Tihanyból Bakonybélen át Pannonhalmára. A program keretében 22 csoport érkezett hozzánk június 23. és augusztus 5.
között. A résztvevők felsős és középiskolás fiatalok voltak,
12–25 fős csoportokban – a három monostorban a bencés spiritualitással is kicsit megismerkedtek. Nálunk egy éjszakát és
a másnap délelőttöt töltötték, itt ért véget a zarándoklatuk. Az
itteni bencés házigazda fogadta egy rövid szertartással a Bazilikában az érkezőket, majd másnap – egyeztetve velük – vagy
egy, a zarándoklatot lezáró beszélgetést vezetett, vagy monostori sétán beszélgetett, mesélt nekik, és programot ajánlott
a délelőtt fennmaradó részére. Ezen zarándokcsoportok közé
illesztettük be idén saját plébániai ifjúsági csoportunkat és a
tanévet szeptemberben kezdők ismerkedő, közösségkialakító
zarándoklatát is.
„Uram, kihez mennénk?” mottóval négy monostort kapcsolt össze
idén is a Szent Benedek-zarándoklat. Néhány bencés szerzetes kezdeményezésére 2004-ben indult az első, akkor még
Pannonhalmáról, majd 2011-től Győrből. Azóta a zarándokok
Győr, Pannonhalma, Bakonybél és Tihany bencés monostorát
kapcsolják össze. Nagyon mély lelkisége van ennek a zarándoklatnak. Közösségben, egymást kísérve és egymásra figyelve tesszük meg
az utat – emelte ki Cirill főapát úr, aki 2009 óta minden évben elmegy a zarándoklatra. Az útnak liturgikus keretei vannak, azaz a résztvevők együtt imádkoznak mindennap teljes
zsolozsmát: laudest, napközi imaórát és vesperást. Eközben
kiscsoportos beszélgetések és csendes szakaszok is vannak.
Naponta tanításokat, előadásokat hallgathattak a résztvevők,
annak reményében, hogy közelebb kerülhetnek saját magukhoz, egymáshoz és Istenhez. A legszebb pillanatok egyike az,
amikor meglátják az ismerős arcokat, akikkel sok éve járják
együtt az utat. A másik az, amikor beérkeznek a falvakba,
ahol már várják őket, nyitják a templomot, mert Isten házát
minden településen felkeresi a zarándokcsapat.
Szent Benedek ünnepén (július 11-én) fejeződött be idén is
oblátus/obláta testvéreink lelkigyakorlata, így az ünnep napján öltöztek be az újonnan jelentkezők, és tett fogadalmat az,
akinek lejárt a próbaideje. A konventmise homíliáját Leavy
Máté emeritus apát atya tartotta.
Dejcsics Konrád atya vezetésével július 19–22. között 25–40 éves
fiatalok számára fitnessz-lelkigyakorlatra került sor szakemberek és a közösség tagjainak (Konrád atya és Jurinka
Szilveszter atya) segítségével. Új barátságok kialakítása, a
bencések megismerése, a mozgás öröme, a kiszakadás a hét-
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köznapokból, az önmagunkra és Istenre találás – sokféle motivációval érkeztek idén is a résztvevők. A délelőttöt vezetett
edzéssel, a délutánt pedig elcsendesedéssel, az imádság és a
Szentírás olvasásának közösségi tanulásával, a szerzetesi zsolozsmán való részvétellel töltötték a résztvevők a monostorban.
Az idén is lehetőséget adtunk arra a lelkigyakorlatra, ahol a
résztvevők a csend és az imádság kapcsolatát tapasztalhatták meg. A kurzus ideje alatt meditációk, közös beszélgetések, egyéni feladatok és természetesen a csend, az elmélyülés,
megpihenés és a közös zsolozsmán való részvétel töltötte ki a
lelkigyakorlat napjait. A kurzus vezetői Bokros Márk atya és
Dr. Palotai Gabriella pszichiáter voltak.
Július végén (25-től) idén is Tanulmányi Napokat tartottunk a
gimnázium dísztermében Szóképek címmel felvidéki magyar
egyházi közösségek vezetőinek, hitoktatóinak. A rendezvény
szervezője Oláh Miklós és Pintér Ambrus bencés atya. A
képzés során a résztvevők 9 jelentős filmet tekintettek meg
(közöttük a Nomádok földjét, a Magdolnát, a Jób lázadását), és
mindegyik után közös filmelemzésre került sor. A második
napon Gelencsér Gábor filmesztéta volt a vendég-előadó
(Bibliai-vallási motívumok a magyar filmben címmel tartott előadást), aki két film elemzésében is részt vett. Pintér Ambrus
atya megemlékezett a 90 éve született Gyöngyössy Imréről (iskolánk egykori diákjáról), és két levetített filmjének elemzését
is segítette. A harmadik napon a Triptichon – Esterházy János
élete és öröksége című magyar dokumentumfilm került sorra
a rendezők (Molnár Imre és Csányi János) jelenlétében és
elemzésével.
Alkalmanként különleges vezetést tartunk az érdeklődőknek.
Ilyen volt a Múzeumok Éjszakáján szervezett Orgonatúra
a Főapátságban. Dejcsics Konrád atya, kulturális igazgató,
valamint Kiss Zsolt orgonaművész a nagyközönség számára ritkán látható és hallható pannonhalmi orgonákat mutatta
be. Sejtelmes fénybe öltözött a Szent Márton bazilika az ónix
ablakon átszűrődő lenyugvó napsugaraktól. A padsorok között vibráló csendet előbb a harang zúgása, majd az orgona
hangja törte meg. Eközben a szerzetesek elfoglalták helyüket
a stallumban, hogy közösen imádkozzák az esti imádságot
(Vesperást), amin részt vehettek az Orgonatúra résztvevői is.
Először a Bazilika, majd a Káptalanterem régi és új orgonáival
ismerkedhettek meg, aztán a gyilokfolyosón lévő harmóniumokkal, végül – egy kis séta után – a Boldogasszony-kápolna barokk orgonájával (és mindezek hangzásával). A fülnek,
szemnek és léleknek jóleső élményekben gazdag programot
egy hűsítő rozéval zárták. Hasonló különleges tárlatvezetésen vehettek részt vendégeink (Csillagok alatt) azon az estén,
amikor a „hullócsillagokat” nagy számban lehetett éjjel szemlélni (augusztus 12-én). Az esti imádság (Vesperás) éneklése
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után a Bazilikában nézhették meg a csillagokhoz kapcsolódó
ábrákat, majd a Főkönyvtár régi könyveiben a csillagászattal kapcsolatos fontosabb írásokat, a földgömbhöz hasonló
„csillag-gömbök”-ön pedig a csillagok elhelyezkedését lehetett szemlélni. Ezután a pincészet kóstolóteraszán Binzberger
Ákos atya irányításával távcsövekkel lehetett ismerkedni az
épp látható bolygókkal és csillagokkal, végül a hullócsillagok
„vadászata” következett.
Augusztus 6-án Urunk színeváltozásának ünnepe bencés közösségünkben hagyományosan az újonnan jelentkezők beöltözésének ideje is. Továbbá ilyenkor emlékezünk meg a testvérek
beöltözési, ünnepélyes fogadalomtételi és papszentelési évfordulóiról. A 12 órakor kezdődő szentmisében Reiner Nagel
atya ezüst-, Várszegi Asztrik és Kiss Domonkos atya arany-,
Csóka Gáspár atya gyémánt- és Lövey Félix atya vasmiséjét
ünnepeltük – megemlékezve pappá-szentelésük 25., 50., 60.
illetve 65. évfordulójáról. A szentmise kezdetén Cirill főapát
úr nagy szeretettel köszöntötte a megjelenteket és az ünnepelt szerzeteseket. Idézte az ünnep szentleckéjéből: Mi hallottuk az égből jövő szózatot, amikor vele voltunk a szent hegyen
(2Pét 1,16–19). Ez az égből jövő szózat hívott ide és tart itt
bennünket ezen a szent hegyen, és tart meg mindannyiunkat
ott, ahová hívott. A liturgiát S.E.R. Michael August Blume
apostoli nuncius vezette, és ő mondta a homíliát is: Az isteni
hang jelen van itt ma is, halljuk, és bennünket is elvezet a végtelenül szerető Isten misztériumába. Krisztus arra hív, hogy dicsőségének misztériumában már itt a földön elmerüljünk. Szent Benedek
rendje több mint ezer éve él ezen a kis hegyen, és ez alatt az időszak alatt számtalan embert vonzott be a közösség imájába, életébe.
Olyan helyen ünnepeljük ma az Eucharisztiát, ahol nemzedékről
nemzedékre szüntelenül figyeltek Isten Szavára, a lelki életet ápolták, és azt keresték, hogy a jelenben mi kell ahhoz, hogy örömmel
szolgálhassák az Urat. Az ünneplés állófogadással folytatódott.
Este pedig a bakonybéli testvérekkel tartottunk rekreációt.
Másnap volt a „konventkirándulás”: délelőtt séta a Szent
György-hegy oldalában, találkozás az ott élő ortodox remetével (Márton atya), napközi imaóra a kápolnájában. Ezt követően választható program: Szigliget (strand) vagy Keszthely
(egyórás sétahajó). Vacsora közösen a Szent György-hegy déli
lejtőjén, a Szászi birtokon borkóstolóval.
Liturgikus Tanulmányi Napokat tartottunk augusztus 9–11. között Memento Domine címmel. Az első napon Cirill főapát úr
megnyitója után Asztrik emeritus főapát úr előadása következett A múlt lezáratlansága címmel, ezt követően Görföl Tibor
adott elő Emlékezés a jövőre címmel, majd a napot kerekasztal
beszélgetés zárta le a három előadó között: Mit nem szabad elfelejtenünk? Másnap Simon T. László atya Emlékezni és felejteni
a Bibliában című előadása kezdte a sort, ezt Biriszló Lőrinc
követte Mire emlékeztek a tanítványok? címmel. Délután Pin-
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tér Ambrus atya tartott Az emlékezésről személyes hangvételű
spirituális bevezetőt, ezt követte Káposztási Béla atya előadása Emlékezés a liturgikus teológia szemszögéből címmel, majd
Fehérváry Jákó atya és Hartmann Gergely építész tartott műhelyfoglalkozást A múlt és a jelen épített rétegeiről, ezt folytatta este Bokros Márk atya és Kisnémet Fülöp testvér „Az Úr
házában lakni életem minden napján” című meditatív sétával a
Bazilikában. A harmadik napot Kelemen Áron előadása nyitotta Mi volt a gregorián előtt? címmel, majd ezt Gérecz Imre
előadása követte A gregorián communio-antifónák anamnetikus
szerepéről, majd ugyanő műhelyfoglalkozást vezetett, ahol az
Eucharisztikus miseénekeink elemzése történt. A délután folyamán Dejcsics Konrád atya és Frazon Zsófia kurátor vezetett
közös gondolkozást az emlékezésről a Főapátság időszaki kiállítása segítségével. A jelenlévők a három nap alatt részt vettek a bencés szerzetesekkel a közös liturgiákon a Bazilikában.
Augusztus 15-e Nagyboldogasszony, egyben hagyományosan a gyógynövényáldás napja. A népi hagyomány szerint ez Mária mennybemenetelének öröméhez kötődik,
mivel benne látták eleink a teremtés helyreállítását. A Főapátság Gyógynövénykertjében tartott liturgikus szertartás keretein belül kértünk áldást az itt termesztett gyógynövényekre, valamint a belőlük készített termékekre. Idén
is ehhez az ünnephez kapcsolódtak a hétvégi programok.
Szent István ünnepén Cirill főapát úr volt a főcelebráns, és
mondott buzdító szavakat az ünnepi szentmisén. Ezt a Bazilika melletti térben kenyéráldás követte: Add, hogy aki ebből
eszik, testének erőt és lelkének üdvösséget nyerjen. Add, hogy egykor Szent Istvánnal és minden szenteddel együtt helyet foglaljunk
szent fiad ünnepi asztalánál. Szamosi Szabolcs orgonaművész
hangversenyén délután a többi között Bach-, Szent István-napi improvizáció és az orgonán ritkán hallható Rahmanyinovdarabok szerepeltek a rá jellemző egyedi hangszínkezeléssel
a Bazilikában; azon a hangszeren, amelyen életében először
orgonázott, még pannonhalmi bencés diákként. Idén 18. alkalommal hangzottak el monostoralapító Szent István királyunk fiához, Imre herceghez intézett szavai – Nádasdy
Ádám új fordításában. A rendező, Mispál Attila szerint az
évezredes szöveg az évről évre cserélődő fellépőkkel és helyszínekkel kerül minden alkalommal új megvilágításba, nyer
újfajta értelmet. Idén Dunai Tamás Jászai Mari-díjas színművész interpretálásában hallgathattuk meg a művet, aki
közben Kovács Béla művét a Sholem-Alekhem, Rov Feidmant
is beillesztette, s akinek Jávori Ferenc „Fegya” Kossuth-díjas
előadóművész nyújtotta a zenei improvizációt. Az előadás
helyszíne a Millenniumi Emlékmű melletti tér volt a lebukó
alkonyi fényekben.
Hirka Antal

RÉSUMÉ
mistake

Andrea Tompa: It wounds
Kurt Koch: Let Us Be Ecumenical Ambassadors of Ecumenism, Conversion, and
Peace
Christos Iannaras: Fouls for Christ
Hannes Böhringer: Mistake After Mistake
Márta Takácsy: ‘the headspring, the spice of beauty is – the blemish’
In life, mistakes are often perceived as failures, causing guilt, anxiety and
shame. In therapy mistakes – such as criticizing the patient, dogmatic thinking, insecurity, failure of empathy, bad timing of interventions – can be regarded as the therapist sole responsibility. These ruptures in the therapeutic
relationship could cause the feeling of loneliness, void and disappointment
in the relationship, which then can lead patients to end the relationship and
consequently their treatment, as well. However, mistakes are interpersonal
and rudimentary – if everyone can realize their role in them it opens a constructive way towards healing.
Mihály Vajda: Mistake Spurs Mistake
The staring point of the paper is the known sentence: More than a crime, it
is a fault. And tries to analyse the activity of the so called Budapest School
(in philosophy) in the sense of this sentence. It was not a crime of them (of
us) that the four philosopher, all of them survivor of the holocaust, became
communists and Marxists after the war. Nevertheless, it was a real fault that
they realized only 1968 that the promise of communism was not, and could
not be realized in the world of the existing socialism.
Tamás Valastyán: Cum grano salis – Reconstruction as Deconstruction
(Perspectives on the Relationship Between Mihály Vajda and the Budapest
School)
The Budapest School was for a long time the intellectual workshop of philosophers who were influenced by the thought and personality of György
Lukács. In the 1960s and 1970s, Ágnes Heller, Ferenc Fehér, György Márkus
and Mihály Vajda together attempted to reflect on the nature of the theoretical and social motives and functioning of the Marxist-based practices of life,
but they also productively confronted Lukács’ legacy in their own philosophies. This paper focuses on the aspect of this fascinating intellectual-historical and personal philosophical constellation that highlights the relationship
between the Budapest School and Mihály Vajda. Most importantly, it presents the tension-filled development that brings to the fore the discrepancy
between his own philosophical voice and the common principle.
Ádám Nádasdy: The Translator Is Only Human
Translation is, despite all wisdoms to the contrary, quite possible. Still, the
translator can make interesting errors, some of which are classified and presented in this essay. The examples are taken from the established classics of
translating into Hungarian (mostly Shakespeare), alongside some from the
Bible. The types of mistake are: simple lapses, i.e. misreadings (three for thee);
insufficient mastery of the source language (thy better meaning ’your boss’);
lexical meanings (philosophy standing for ’natural science’). Excesses of philological emendation are mentioned (Hamlet’s nunnery alleged to mean ’broth-

el’). The translator may misinterpret – or deliberately reinterpret – the original according to his circumstances (insolence of office rendered as ’the offhand
manner of bureaucrats’). The essay concludes with a discussion of formal vs.
functional equivalence, pointing out how the pendulum has swung in the
functional direction, especially in translations for the stage, but in the Bible
too (an horn of salvation, Lk 1:69).
Zsófia Szilágyi: Sándor or István: what Should the Editor Correct?
The essay seeks an answer to the question what role the editors may have
played in transforming a manuscript into a book in the 1930s. The starting
point is the adventurous creational history of Zsigmond Móricz’s novel Relatives, published in 1932. Since it is not easy to investigate the activities of
editors of olden days, the essay, in addition to involving the contemporary
press, also looks at to what extent the activities of publishing editors can be
investigated today.
Noémi Herczog: The Gift of the Non-Orthodox Body (Cyber-performances and
Performers)
The paper examines two cyber-performances from the program of Trafó,
House of Contemporary Arts, from the era of the third Covid lock-down,
2021: Grotesque Gymnastics: The Anatomy of Failure; Ádám Fekete: Letter to
my Mother. The essay explores how the deficit of the body becomes an ‘event
of fate’ in these autobiographic dramaturgies, and how the conceptual language of these performances (by acrobats and performers) leads to the re-imagination/re-interpretation of what we call ‘deficit’ in art and life.
Sarolta Deczki: The Art of Errors
“Errorism” is a coinage in the recent photo art in Hungary made by the accident and Vera A. Fehér. Errorism is a method, a philosophy, an aesthetic,
a way of seeing things: the attendance of the accident and the error in the
process of making pictures. The Errorist Group (founded by Vera A. Fehér
and her artist friends) experiments with various kinds of error that can arise
during the process of photography. These experiments resulted in exciting
pictures which show how accident can modify our view of perfection. These
pictures were exhibited in Hungary and in abroad as well, and after a long
period the „errorism” got to an appreciated stream in contemporary photography.
Zoltán Varga: In the Footseps of the Non-existent Agent (Mistake and Deception
in Alfred Hitchcock’s North by Northwest)
The essay investigates that how film comedies approach the topics of mistakes, errors and deceptions (including the cases of Bean, Carry On Cleo and
Dirty Rotten Scoundrels), and especially focuses on Alfred Hitchcock’s North
by Northwest. Unusually, in one of his most successful classics, the director
treated a favourite of his main themes, the wrong accusation in a comical
tone. The text delineates that how North by Northwest is connected to other
Hitchcock films (most notably to The Wrong Man and The Man Who Knew Too
Much), and examines the major plot points and character relations centred on
mistaken identities and strategies of deceptions. The author also recalls spy
comedies inspired by Hitchcock’s film, such as The Tall Blond Man with One
Black Shoe and The Man Who Knew Too Little.
Ambrus Pintér: But Who Can Discern Their Own Errors?
Poems by Csaba András Sütő, Sándor Halmosi, and Róbert Juhász

Martin Werlen

Kifelé a csigaházból
Csak az lehet belül, aki kívül van
„Ezt a könyvet mindazok számára írtam, akik érdeklődnek
a keresztény hit iránt. Különösen is azok számára, akik »kívül«
vannak. S ez a többség” – vallja a szerző, Martin Werlen könyve
bevezetőjében.
A Kifelé a csigaházból meglepetésekkel teli úton vezeti az olvasót hitének mélyebb megértése felé. A cím provokatív felszólítása egyben megszólítás is mindazokhoz, akiket érint a kereszténység szelleme és sorsa. Werlen kötete utat és irányt jelöl egy
olyan hit felé, amely nem elzárkózásra, nem a már csak a falakon
belül működő tradíció konzerválására törekszik, hanem bátran
keresi a jövő lehetséges útjait. A megszólítás útjait. Azokat
az utakat, amelyeken át az egyház szava (újra) érvényessé válhat
a csigaházon túl is.
Megrendelhető: www.apatsagitermekek.hu

