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MEHLIKA SZULTÁNA1 

Hét ißu vágyik a szultána után, 
éjjel a város kapuján kilép; 
hét ißu vágyik a szultána után, 
mindegyikükben emésztő tüz ég. 

Mint világ szépe az álmukba hatolt, 
nyugtuk kísérteni - ettől híresek -, 
látni kívánva a szép titokzatost, 
Káf hegyének veszik útjuk a hetek. 

Mennek, zsák hátukon, sok-sok napon át, 
míg a vágy szívüket eltölti színig; 
láthatárukra ha éj függönye szállt, 
ez lesz - mondják - az utolsó nekik itt. 

Senki sem tudja, hol ér véget az út, 
egyre hosszabb, szivet összébb facsaró; 
míg csak él, célba a földön sose jut, 
meghal útközben a fáradt utazó. 

Most a hét meggyötört szívű szerető 
egy kerék nélküli kúthoz érkezett; 
most a hét meggyötört szívű szerető 
megriadt szemmel a kútvízbe meredt. 

Látta, hogy titkokat rejt lenn a tükör, 
ciprus áll őrt a halál zord jeleként; 
tán egy tündért vet a vén kút vize föl -
vélte - hosszú szemű, fürtű tüneményt. 



Az, ki köztük a legißabb korú volt, 
hosszan szemlélte a mély kútüreget, 
majd egy ujján viselt gyűrűt lehúzott, 
színezüstből valót, s a vízbe vetett. 

Látomás támadt, a kútvíz tovatűnt, 
végső céljához a hét vándor elért; 
álomhonban lesz ezentúl lakhelyük, 
mindjük átlépte e honnak küszöbét. 

Hét ißu vágyott a szultána után, 
évek múltak, de nem tértek haza ők; 
hét ißu vágyott a szultána után, 
vissza onnan közülük senki se jött. 

A Jeditepén2 

A NYÍL3 

(Ok) 

A félt Szelim szultántól is csodáitan, 
egy íjász állított - vén dervis őrszem -
követ4 itt, ezen a magas tetőn fenn, 
a hitharcos felség boldog korában. 

Szép áprilisi napon célba lőttek 
sorjában vezír, molla, aga és bej: 
repítették a nyilat fürge kézzel; 
három elég volt a legkitűnőbbnek. 

Végül a dervis térdelt le lövésre, 
s míg reszkető kézzel felhúzta íját, 
feszülten figyelt mindenki; a nyíl szállt, 
s beletalált épp a cél közepébe. 

A felség így szólt: „No, ezt jól csináltad! 
Áruld el nékem, öreg, arra kérlek, 
mi a titka e nagyszerű lövésnek, 
honnan van a nyiladban e varázslat!" 



A vén, kezét összekulcsolva mellén, 
ezt mondta: „E csodanyíl állt sebemben, 
mit a hitért vívott harcban szereztem, 
Konstantinápolyt ostromolni kezdvén." 

Jegyzetek 
1 A vers némi párhuzamot mutat Uhlandnak ugyanebben a számunkban olvasható elbeszélő költeményével 

(A zarándok): itt is, ott is a misztikus istenvágy, istenkeresés áll a középpontban. Yahya Kemalnál - érthetően 
- nem a német romantika idealizáló középkor-képe, hanem a szúfizmus, a iszlám szerzetesség miszt ikus 
legendái képezik az eszmei hátteret . Formai szempontból mégis valószínű a nyugati hatás: van olyan nézet, 
miszerint a szimbolista Maurice Maeterlinck hatott a versre. 

A határ, a túl, az átlépés - amelyről Mehmet Kaplan írásában olvashattunk - a Mehlika szultánában az 
iszlám legendavilág olyan visszatérő képeihez kapcsolódik, mint a világvégi Káf hegy vagy a tekerő nélküli 
kút. 

2 Isztambul egyik városrésze a Jeditepe. 
3 Yahya Kemal az időmértéket használta, A nyíl állítólag az egyedüli hangsúlyos verse. 
4 A vers kőről beszél; valójában céltábláról van szó. 



Eszt szerzők írásai 
Bereczki Gábor fordításában 

Philippe Jourdan 

Mikor az Isten kisgyermek volt 

Philippe Jourdan a franciaországi Daxis városában született 1960-ban, jelenleg az észt római 
katolikus egyház apostoli kormányzója. Mindenkit csodálatba ejt szép tiszta észt beszédével. 
1996-ban érkezett Észtországba papként, 2006-ban szentelték püspökké. A szó legjobb értelmé
ben vett lelkipásztor, akit az egyház körein túl is szívesen látnak előadóként. Jelen írása a Pos-
timees nevű újságban 2005-2007 között kiadott esszéket tartalmazó kötetben jelent meg.1 

Emlékszem a párizsi latin negyedben töltött diákéveimből, hogyan ajzotta fel a tavaszi 
enyhe idő a diákok érzelmi és politikai tevékenységét, s mi mindenféle házfalakra má
zolt híradásokat lehetett olvasni. Gyakran voltak láthatók olyan szavak, mint „ni Dieu 
ni maitre" (Se nem Isten, se nem Mindenható), amelyeket az anarchista csoportok 
fáradhatatlan kitartással firkáltak a falakra. 

Arra gondoltam, különösen karácsonykor: szegény Jóisten! Ha most kellene jönnie, 
jobb lenne, ha elkerülné a latin negyed táját. Mehetne oda, ahova az anarchisták rend
szerint nem jutnak el, azaz vidékre és a munkásnegyedekbe. Ilyen meggondolásból 
Betlehem kiválasztása egészen logikusnak tűnik. 

Isten a külvárosban, Isten a falvakban! Ott legalább rátalál azokra a pásztorokra, 
akik fogadják, akiknek semmi kifogásuk Isten ellen. De könyörgök, ne engedjék az 
entellektüelek városába. Az entellektüel azon a véleményen van, hogy csak a tanulat
lan embereknek van szüksége szabadításra. Az entellektüel számára gyakran saját maga 
jelenti a vallást: önmaga által szabadul meg, nincs szüksége másra. Nem a gyengeség 
jele-e a szabadítás? 

Természetesen kínos, hogy a három bölcs kereste őt, s nem tartották értelmetlennek 
a keresését. Valóban bölcsek lettek volna? Hogyan lehetséges, hogy egyes tanult em
berek előnyben részesítették Betlehemet Jeruzsálemmel szemben? Nagy műveltségű 
személyek... A nyugati ember nem akarja ilyen könnyen elcsábítani hagyni magát. Hi 
szen nem jelenti-e ez, hogy az istenember megszületése Betlehemben megkérdőjelez 
minden óhajt, amely tökéletes magyarázatot kíván adni az ember életéről és haláláról? 
A betlehemi esemény megmutatja, hogy az igazság valóság, test, s ezt követően lehet
séges a filozófia és a kultúra. 

Egykoron olvastam Jonathan Swift angol író szavait. „Az élet komédia azok számára, 
akik gondolkodnak, és tragédia azoknak, akik éreznek." Közülünk ki-ki meggyőződés
től és felfogástól függetlenül megpróbál életfilozófiát teremteni magának. Még akkor 
is, ha ez a filozófia abban áll, hogy nincs filozófia. Nagyon metafizikus magatartás a 



metafizika tagadása! Az életfilozófia gyakran összeütközésbe kerül az élettel. Az, ami 
komédia volt, míg az ember külső szemlélő maradt, egy pillanat alatt tragédiává vál
tozik, ha az ő életét érinti. És ellenkezőleg, a lényeges viszonylagossá válik, ha idő 
múltával megnő kissé a távolság. Ebben a távlatban Swift szavai megmutatják a ma
gunk teremtette alapelvek viszonylagosságát. 

Mindenki választ keres az örök kérdésre: Komédia-e az élet vagy tragédia? 
Emberként azt várnám, hogy az Igazság, amikor eljön, lehetőleg bonyolult és titok

zatos tanítás vagy alapelvek formáját öltse magára. Azt várnám, hogy az élet lényeges 
megoldásai hosszú szavak vagy mondatok segítségével jussanak kifejezésre. Azt vár
nám, hogy a racionális értelem és az akaraterő foglalja el a központi helyet, s mindent 
tudnék és uralnék. Ezzel szemben be kell érnem azzal, hogy Betlehemben egy szegény 
családban megszületik egy kisgyermek. 

Jézus születése a legnagyobb kihívás az emberi értelem és a kultúra számára. Az 
értelem gondolatokkal táplálkozik. Ezek közepette képes kényelmesen ellenni. Az 
eszme mindig csábító és könnyen manipulálható. Elvont és passzív. Leegyszerűsíti a 
dolgokat, s mindig azt a megnyugtató hatást kelti, hogy az értelem, az ember értelme 
ellenőriz, s képes magyarázatot adni. S még akkor sem jön kegyelmet kérni, ha az esz
me megmagyarázatlan marad. Ha Isten eszme lenne, ugyanazokkal a sajátságokkal 
bírna: elvont, passzív és manipulálható lenne. Az a mi gondunk, hogy túl gyakran lát
juk az Istent tárgynak, s túl ritkán alanynak. Pedig Betlehemben ő az alany. 

René Descartes francia filozófus mindenáron claires et distinctes (világos és megkülön
böztethető) eszméket keresett, amelyekből kiindulva hozzákezdhet szellemi eposzának 
megépítéséhez. Belőle születtek meg napjaink racionalizmusai. 

Mennyit szenvedett az emberiség az elmúlt századokban attól, hogy az eszmék ide
álokká váltak! Még a legfontosabb értékek is embertelenné válnak, ha rendszerré zá
rulnak. „Liberté, que de crimes commis en ton nom" (Szabadság, mennyi bűnt követ
tek el a nevedben!) - mondta Danton, a francia forradalmár néhány perccel kivégzése 
előtt. Később a nácik bálványt csinálnak a nemzetből, a kommunisták ugyanezt teszik 
a társadalmi osztállyal. Ha a racionalizmusok Descartes gyermekei, a relativizmusok 
az unokái. 

Betlehemben azonban nem eszme születik, hanem csecsemő. Istennek ez az eljárá
sa velünk sokak számára felfoghatatlan, másoknak meg botrány. Az értelem kihívása, 
amely nem pihenhet többé az eszmék világában, nem csodálhatja, istenítheti magát. 
Isten nem az eszmét, hanem az életet részesíti előnyben. Nem az elvont ideát, hanem 
a teremtett embert helyezi első helyre. A gyermek a felnőtteknél jobban testesíti meg 
a Teremtőhöz való radikális kötődést, ami az ember természetébe van vésve. Betle
hemben az ember nem mond le az értelemről, hanem magasra emeli, arra kényszerít
ve, hogy távozzék az eszmék világából, és egyesüljön a valósággal. 

Bizonyos mértékig minden perszonalizmus Betlehemből ered. Betlehemben azonban 
nem individualizmus születik. Nem felnőtt ember jön a világra, akit önállónak tarta
nak, önmaga és a világ urának; Betlehemben kisgyermek születik. Az individualizmus 
ismét csak az értelem játéka, a kötetlenség eszméjének halvánnyá változtatása. Minden 
törvény, szabály vagy parancs csak valakire ráerőszakolt lehet, változékony, ideiglenes, 



természetellenes. Új Isten ez: az individuális egyén. De ez az egyén nem én vagyok. Ő 
senki, hiszen csak absztrakció, amelyet egyénnek neveznek. 

II. János Pál azt mondta egyszer, hogy az ember Isten nélkül feloldódik. Ez az indi
vidualizmus tragédiája és természete. Az ember feloldódása éppen abban a pillanatban, 
amikor úgy érzi, hogy ő valaki. Az ember tehát oldódó? Igen. Az individualizmus az 
oldószere. 

Megszületett a gyermek, és a gyermek kötődik, sőt ő a kötődés megtestesülése. Ez 
a kötődés azonban nem betegség. Szeretet. Radikális. Ez fejezi ki az ember természe
tét és reményét. Ez a kötődés szabad, nem ráerőszakolt. Egyszerűen csak nyitás az 
életre és a szeretetre. Enélkül egyedül lenne az ember a maga elefántcsonttornyában. 

Függök-e szívemtől, ahonnan az életem kinő, s bibliai értelemben a gondolataim és 
a vágyaim? Igen. Természetesen ezt nem érzékelem alávetettségként. Ez ugyanaz a 
hír, mint amelyet a betlehemi gyermek a maga védtelenségével tudtunkra ad. 

Időnként minden erkölcsi tanítás kárhoztatásban részesül, mondván, hogy merev 
és sokat követel. Milyen gyakran hallottam, hogy a katolikus egyházat túl szigorúnak, 
sőt a legszigorúbbnak tartják! Mintha az erkölcsi tanítás nem lenne más, mint orvos
ság, amelyet azért vásárolnak meg, mert kellemes ízű. De az orvosságtól azt is elvárják, 
hogy gyógyhatása legyen, nemcsak jó íze. 

Az erkölcsi kérdések valóban központi helyet foglalnak el társadalmunkban; termé
szetesen a politikai etikusság, de az egyéni életet érintő kérdések is: élet, eutanázia, 
abortusz, egyneműek házassága stb. S a kérdés mindig ugyanaz: miért ne tehetném 
azt, amit tenni akarok? 

A párizsi diákok ezt írták egykoron: II est interdit d'interdire (Tilos tiltani). A tiltás 
mintegy az egyedüli halálos bűn... A kérdés nemcsak abban áll, hol húzódnak a hatá
rok, hanem inkább abban, hogy egyáltalán miért vannak határok. Nehéz végleges választ 
találni. Vagy csak akkor sikerül, ha a betlehemi gyermekre tekintünk. A gyermek füg
gő. A függőségnek hála, nyitott a szeretetre, s felfedezi a szeretetet. Az a függőség, 
amit mi erkölcsnek nevezünk, az életre és a szeretetre nyíló ablakunk. Enélkül az em
ber kihal, s a társadalma úgyszintén, vagy beleragad fantaszta eszméi rideg világába. 

A függőség érzése összetartozást teremt, amely nem gőgös és kissé bosszús viszo
nyulás felebarátunk szükségleteihez, hanem igazi együttérzés. E nélkül a függőség 
nélkül az erkölcs vagy az összetartozás fogalma rejtvény marad az ember számára. 
Ezért a karácsonyi esemény olyan, mint a tükör: felfedezzük benne magunkat. Tükör 
nélkül csupán okoskodhatunk rajta, de semmi sem erősíti meg, hogy az a kép, amelyet 
magunkról festünk, megfelel a valóságnak. Legyen Jézus betlehemi megszületése a mi 
ismételt magunkra találásunk tükre. 

2005. december 23. 



Hasso Kni l l 
Hogy bánnak az emberek az állatokkal? 

Hasso Krull Tallinnban született 1964-ben. Költő, kritikus, fordító. Építész családból származik. 
A tallinni pedagógiai főiskola észt szakán tanult. 1990-től az Észt írószövetség tagja. A Tallinni 
Egyetem oktatója. O honosította meg az észt irodalomtudományban a posztstrukturális és a 
posztmodernista irodalom kutatási módszereit. Hasso Krull írása ugyanabban a kötetben jelent 
meg, amelyben Jourdan püspöké.2 

Az embereket általában aszerint ítélik meg, hogy tesznek másokkal. Igaz, hogy az er
kölcsi viselkedés kritériumai különbözőek lehetnek. A tekintetben azonban többé-ke
vésbé egyetértés uralkodik, hogy megértésre és együttérzésre van szükség ahhoz, hogy 
az egyik ember jól megférjen a másikkal. Ha nem érzékeli mások lelkének rezdüléseit, 
nemtörődömmé, nyerssé válhat. 

Ki-ki arra tud legegyszerűbben ráhangolódni, aki hasonló hozzá. Az egyik férfi jól 
megérthet egy másikat, de nem ért meg egy nőt vagy egy kisgyereket; egy öreg meg
érti a másik öreget, egy fiatal a másik fiatalt stb. A dolog tovább bonyolódik, ha olyan 
élőlényről van szó, amely nem tud beszélni. A természettudósok ugyan azt mondják, 
hogy a disznó vagy a majom genetikailag hasonló az emberhez. Ez azonban csak tény
beli megállapítás, az állatok lelki életének megismeréséhez hosszú időn keresztül 
felhalmozódó tapasztalatokra van szükség. 

Vannak az állatoknak érzései? Hogy bánnak az emberek az állatokkal? Erről a közel
múltban csaknem vita kerekedett médiumainkban. Azt mondom, „csaknem", mert 
sajnos hamar megkerülték az alapkérdéseket. Azt hányják-vetik, mit egyen az ember, 
vagy mit vegyen magára, vagy hogy az állati jogok összeférnek-e a hagyományos élet
móddal vagy a zöldek világnézetével. Nem nagyon veszik a fáradságot, hogy feltárják 
a dolog velejét, kivéve néhány tévéadást és egy interjút a Zöld Kapuban. Pedig az ál
latoknak kellene a vita központjában állniuk, nem az emberek kényelmének, se egyik 
vagy másik iparág érdekeinek. 

Figyelmet érdemel azonban, hogy az állatok szenvedésének a gondolata, úgy látszik, 
sokakat érint érzelmileg. Nyilván éppen ezért igyekeznek tudat alatt olyan témákat 
találni, amelyek másfelé terelik a figyelmet. Az állatok felhasználása az iparban és a 
gyógyszergyártásban hasonló olyan más, nemzetközileg ismert visszaélésekhez, mint 
amilyen a rabszolgamunka, a gyermekkereskedelem, a szervkereskedelem és a börtön
beli kínzások. Ezeken túl az egészséget károsító termelés, a víz és a levegő szennye
zése, a mérgező élelmiszerek előállítása, a génkezelés, a melegházhatástól keletkezett 
gázok (amiért egyébként a marhatenyésztést is vádolják), s még k i tudja, milyen ször
nyűségek. Mennyit képes az emberi értelem elviselni? 

Az jön a nyelvemre: nem is képes. Legalábbis nem nagyon sokat, mert ennek a tar
ka problémabugyornak a fölfogásához hiányzik az egyéni tapasztalat. Ezt nem képes 
átfogni semmiféle képzelőerő. Kedve támad az embernek, hogy ezt az egész hóbele-
vancot felküldje a holdra, mert mit tudok én tenni? Minek foglalkozzon az ember olyan 
dolgokkal, amelyekkel egy élet is kevés megbirkózni? Ugyanakkor az a viszolygó érzés 



keríti hatalmába az embert: ha ezt az egész hóbelevancot felküldöm a holdra, mi tör
ténik a holdon? Hiszen a folyamatok nem állnak meg maguktól. Valamilyen megoldást 
kell találni az ellentmondásokra. 

Az egyik lehetséges megoldás lenne, hogy egy bizonyos szűk területen munkához 
látok. Az lenne a legjobb, ha mindjárt tenni tudnék valamit, akár egy egészen keveset. 
Innen indulnak a korlátolt feltételek közötti kezdeményezések, amelyek közvetlen 
hatása rendszerint kicsi, de amelyek hógörgetegként szélesebb folyamatokat is ma
gukkal ragadnak. Nem tudom, hányan emlékeznek még napjainkban arra, hogyan 
hívta fel honfitársait annak idején Zaharov atomfizikus a Szovjetunió alkotmányának 
követésére. Ebben az volt a pláne, hogy ha ez a militarista iparóriás szóról szóra be
tartja az általa meghirdetett alapelveket, egy idő után megszűnik létezni. Valójában ez 
is történt később. Az 1970-es évek végén azonban Zaharov felhívása alig hallható za
varó hangocska volt, amely csak kevesek fülébe jutott el, nem támasztott mindjárt erős 
hitet és reményt. 

Első pillantásra úgy tűnik, hogy az állatvédelem csak kisszámú elszigetelt bajt érint. 
Ha azonban belemélyedünk a kérdéskörbe, hamarosan kiderül, hogy ebből ágaznak k i 
a legnagyobb alapelvi különbségek. Mi t jelent egyáltalán számunkra a biológiai élet? 
Milyen helyet foglal el az ember a többi élőlény között? Miben különböznek az egyik 
vagy a másik szenvedései, s miért jelölik mégis ugyanazzal a szóval? Valóban csak 
egyedül én létezem, s a világ összes többi része csupán egy sor váltakozó érzékelés és 
elképzelés? Vagy úgy testesítem meg fajomat, hogy egyediségemnek és sajátosságom
nak nincs nagyobb jelentősége? S végül: az embernek mint fajnak van-e valamilyen 
felelőssége a többi fajjal szemben? 

Ezek a kérdések nem egyszerűek és nem jelentéktelenek. Meg lehet őket közelíteni 
metafizikusán, de mindjárt leszállhatunk a földre is, s feltehetjük a kérdést: mi törté
nik tulajdonképpen? Szabad-e élőlényeket úgy kezelni, mintha élettelenek lennének? 
Meddig leszünk képesek ragaszkodni ahhoz a kettős mércéhez, hogy minden embernek 
megvannak az emberi jogai, de más fajokkal szemben úgy viselkedhet, mint a rablók 
vagy rabszolga-kereskedők? Nem nevetséges-e ez esetben a diktatúrák és a genocídiu
mok elítélése? Eszembe jut Jonathan Swift Hasznos javaslat című klasszikus szatírája, 
amelyben szellemesen és meggyőzően érvel amellett, hogy miért lenne fölöttébb hasz
nos az angol gazdaságnak, ha elkezdenének kisgyerekeket enni. Csupán meg kellene 
szabadulni attól az elévült előítélettől, hogy fajtánkbéliek evése a gonosztól való. A 
felnőtt ember húsa nyilván nem ízletes, de miért ne lehetne etetni vele például a disz
nókat? 

Sok hagyományos kultúrában maradtak fenn mítoszok az állatok és az emberek 
kapcsolatáról és a köztük fennálló megegyezésekről. Egyszer-másszor hajdankori em
bereket látnak az állatokban, akik más külsőt öltöttek magukra, bundát vagy tollat 
növesztettek. A vadászatot valamilyen tévedéssel magyarázzák, vagy azzal, hogy a fajok 
közt megegyezés jött létre, amelynek alapján az egyik megengedi a másiknak, hogy 
megegye. Egy ilyen megegyezés természetesen feltételezi bizonyos szabályok betartá
sát. A hagyományos kultúrákban még a háziállatok megölése sem történik minden 



további nélkül, hanem olyan szokások, hiedelmek közepette megy végbe, amelyek k i 
fejezésre juttatják az állat és az ember viszonyát. 

Napjaink ipari állattartásában az állatok és az emberek közötti megegyezést szemmel 
láthatólag felrúgják. A disznókat olyan helyen tartják, ahol egymás hegyén-hátán élnek. 
A tyúkok olyan ketrecekben nőnek fel, amelyekben meg se tudnak mozdulni. A tehe
neket olyan gépekkel fejik, amelyek felszaggatják a tőgyüket. A juhokat olyan hajókon 
szállítják, ahol belefulladnak a trágyába. A libákat addig hizlalják csöveken át, míg meg 
nem pattannak az ereik. A rókákat elevenen nyúzzák meg. Egyik példa se adja tökéle
tesen vissza az állatokkal történő szörnyűséget. Ha ehhez még hozzátesszük azokat a 
szórakozásokat, amelyek elpalástolják a visszaéléseket és a tömeges állatkísérleteket, 
amelyek kegyetlensége meghaladja a jó szándékú felhasználó képzeletét, akkor meg
értjük, hogy civilizációnk az emberi világ közepén megépítette az állatok poklát. A 
kínzókamra otthonunk ajtajának közvetlen szomszédságában van. A véres nyomok 
egyenesen vezetnek az üzletekbe és kereskedelmi központokba, vendéglőkbe és dro
gériákba. 

Az állatvédők több árucikk bojkottját javasolták, sőt bizonyos fajta termékekét is, 
valamint ezeknek a mostaninál gondosabb, hozzáértőbb felhasználását. Egy fejlett 
társadalomban, ahol szólásszabadság van, és a polgárjogok valós tartalommal bírnak, 
egy ilyen civilizált ellenállás jó eredményekre vezethet. Ugyanakkor a bojkott új kér
déseket vet föl, mivel a médiumok figyelme most az állatvédők életstílusa felé fordul. 
Mostantól nem viselhetnek bőrcipőt, se gyapjúruhát, és legjobb, ha vegetáriánusokká 
lesznek. Az effajta aszkézis egyeseknek lehet vonzó, másoknak a szemében elrettentő. 
A dolog erős oldala az, hogy folyamatos vita tárgyává válik, mit tesz az ember az álla
tokkal, s hogyan befolyásolhatjuk a helyzetet. Ellenben gyenge oldala, hogy azt a téves 
benyomást keltheti, mintha az állatvédelem célja egy bizonyos életstílus lenne. 

Valójában egyetlen hagyományos táplálék vagy anyag sem áll ellentétben az állat
védelem alapelvével. Az állatvédelem nem valami szekta, hanem erkölcsi meggyőző
désből fakadó tevékenység, amely az állatbarát termelést szorgalmazza. 

Végső soron csak törvényekkel lehet változtatni a helyzeten. Ez azt jelenti, hogy 
olyan demokratikus mozgalomról van szó, amelynek a célkitűzése jogi természetű. 
Követelik az élőlényeket kínzó és visszaélésektől hemzsegő gyakorlat betiltását, egy 
bizonyos törvényerejű norma megteremtését. Azt, hogy ki mit eszik, mit vesz magára, 
nem érinti közvetlenül az alapvető jogi kérdés. Ezt hangsúlyozni kell, mert egyesek 
azt hiszik, hogy az állatvédő nem ehet disznóhúst, nem viselhet báránybundát. Ter
mészetesen megteheti! Senki sem akarja betiltatni a disznó- vagy juhtartást. Csupán 
tartásuk feltételeit akarja megváltoztatni. A jól gondozott disznók és juhok megma
radnak gazdasági értelemben bőr- és hússzolgáltató állatoknak. Az egyik állatvédő 
lehet vegetáriánus, és hordhat műbőr holmit, a másik meg ugyanolyan joggal tarthat 
tehenet, disznót és juhot. Mindketten megmaradnak alapelveiknél, csupán a médium
hír jellege különbözik. 

Magam nem lévén radikális állatvédő, úgy gondolom, hogy az ésszerű bojkott tak
tikájának lehetne a legkiterjedtebb hatása. Hiszen viszonylag könnyű fogkrémet, sam-



pont vagy rúzst cserélni. Ahhoz, hogy a termék veszélytelen legyen, nem szükséges 
macskák torkába dugni vagy házinyulak véresre dörzsölt bőrére kenni. A rutinszerű 
állatkísérlet a házi kemikáliák és a kozmetikumok esetében értelmetlen anakronizmus, 
mert igazán sok más, modernebb és jobb kísérleti eljárás áll rendelkezésre. Ezek ha
tékonyabbak is, mert az állatkísérlet az embert illetően hamisnak bizonyulhat, külö
nösen hosszú használat esetén. 

Gyakran a gyártók csak azért folytatják az állatkísérleteket, hogy elegendő anyagot 
gyűjtsenek a perek számára: igaz, hogy a termék káros hatásúnak bizonyult, de álla
tokon ismételten kipróbálták, következésképpen a gyártó nem vétkes. Hogy a fogyasz
tóknak tisztább képe legyen, követelni kell a gyártmányok megjelölését. Minden álla
tokon kipróbált terméknek bizonyos jelet kellene kapnia, s a gyártó honlapjáról ki 
kellene derülnie, milyen kísérleteket is folytattak. Jelenleg csak a PETA3 lapjain talá
lunk ilyen adatokat. 

Itt már a felhasználó védelmének területére lépünk. Közvetlenül kit-kit csak egy 
kérdés érint: vajon mi, emberek jól és igazságosan bánunk-e más élőlényekkel? S ha 
ezt jobban is tehetnénk, miért nem tesszük? Az állatvédelem az ember felelősségét 
jelenti más fajokkal szemben. Ehhez még számos egyéb kérdés társul, amelyek fel
bosszanthatnak vagy felizgathatnak, de nem szabadna megakadályozniuk bennünket 
abban, hogy a dolog velejéig hatoljunk. 

2007. február 10. 

Toomas Paul - Mihkel Mutt 
Amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell 

Mihkel Mutt (1953) prózaíró, irodalmi és színikritikus, publicista, az Elet és Irodalomhoz 
hasonló Sirp nevű irodalmi folyóirat főszerkesztője. Irt regényeket, novellákat, közölt útirajzokat, 
esszéket, kritikákat. Angol irodalmat fordított, művei más nyelveken is megjelentek. Mihkel Mutt 
Toomas Paullal készített interjúja Toomas Paul Kontide Kasulikkus (A csontok hasznossága) 
című gyűjteményes kötetében jelent meg, amely 2006-ban a Sirbi raamat sorozat 11. füzeteként 
látott napvilágot.4 

Toomas Paultól a Credo két ízben közölt válogatást. Rövid életrajzát folyóiratunk 2006/1-2. 
számának 153. oldalán olvashatjuk. 

MIHKEL MUTT: Időnként irigykedve néztem a hívő emberekre. Van nekik valamijük, ami nekem 
nincs. Én sok mindennek híjával vagyok: csapnivalóan énekelek, rosszul rajzolok. Nem kezdem 
azonban azt színlelni, hogy rendelkezem ezekkel a tulajdonságokkal. Hogyan tudnám színlelni 
a hitet? Kényszerűségből tudnék tisztelni egy világszellemet, hinni tudnék önmagában az örök 
életben és a lélekvándorlásban, de a maga egészében nem fér bele a hit a világképembe. 

TOOMAS PAUL: Az én világképembe se fér bele minden, amiben mások hisznek, 
legyen az kóbor szellem, vámpír vagy a lélekvándorlás. Amit „hitnek" neveznek, nagy
részt hiszékenység vagy babona, ami minden időkben volt, s amely az új évszázadban 



sem vész k i . Az istenhitet természetesen nincs értelme színlelni. Ki előtt és minek? A 
vallásos hit nem hobbi, mint a sakkjáték vagy a horgászás, ahol mások kedvéért ér
deklődést színlelhetünk. It t a kérdések kérdéséről van szó, egy nagy fogadásról, amint 
azt Blaise Pascal oly szuggesztíven megírta. 

M. M.: Hogyan lehet Isten fogadás tárgya? Isten ennek az ellenkezője kellene, hogy legyen, 
sziklaszilárd létező. Különben valami olyasmi sül ki, mintha mindent egy kártyára tennénk fel. 
A hazárd pókerjátszma légköre. Hogy lám, ajackpot maga az Isten... 

T. P.: Többé-kevésbé így áll a dolog. Bár Pascal nem gondol kártyajátékra vagy sors
jegyre, hanem fogadásra, amelyben a helyes vagy téves választástól függ, hogy dús
gazdag lesz az ember, vagy koldusbotra jut. Számára azon van a hangsúly, hogy a fo
gadás elkerülhetetlen. Az ember akkor is választ, amikor azt gondolja, hogy kivonja 
magát belőle. Mint az az örökös, aki attól való félelmében, hogy a végrendelet hamis, 
az asztalfiókban hagyja állni. 

Nem hiszem, hogy Pascal szenvedélyes bizonyításmódja képes meggyőzni. Neki 
sincsenek biztosítékai arra nézve, hogy az Istenről való elképzelésnek valami „reális" 
felel meg. Az, hogy valamit reális dolognak vagy eseménynek ismerünk el, azt jelenti, 
hogy sikerül beemelni világképünkbe, azaz a dolgok olyan rendszerébe, ahol minden
nek konkrét időbeli és térbeli helye van; vagyis össze kell passzoljon a többi dologgal, 
amelyeket a keret szabályainak megfelelően reálisaknak tekintünk. Az egy Isten ese
tében ez nem lehetséges. 

M. M.: Én nem soroltam a dolgok világába a reálist. 
T. P.: Teljesen egyetértek ezzel - csak az istenek tartoznak a dolgok világába. Isten 

azonban metasíkon helyezkedik el. Képletesen - Isten nem fér bele a világképünkbe, 
nekünk kell megpróbálnunk, hogy beleférjünk az övébe. Amint Carnap mondja, a re
ális létezés tudományos értelemben nem más, mint a rendszer elemei közé tartozni; 
következésképpen magát ezt a fogalmat nem lehet jelentőségteljesen beépíteni a rend
szerbe. 

M. M.: Elnézést, de ez a beillesztési próbálkozás logikusan véve része a világképemnek, mégsem 
fér bele. A beleférés nem helyes fogalom. Nincs közös mérték, inkább... 

T. P.: Lehetséges. Ez esetben Wittgenstein szavaival felelnék: A világ jelentésének a 
világon kívül kell lennie. A világon minden úgy van, ahogyan van, úgy funkcionál, 
ahogyan funkcionál; nincs benne érték, s ha lenne, értéktelen lenne. Ha lenne benne 
olyan érték, amelynek értéke van, annak minden történésen kívül kellene leledzenie. 

M. M.: Játszik a szavakkal az öreg Wittgenstein. Ugyanazt a fogalmat különböző értelemben 
használja, mert ez hatásos (érték és érték). Az, hogy valaminek történnie kell, csupán az ember 
elképzelése, elesettségének kifejezése. S az ugyancsak, hogy lennie kell jelentésnek. Semminek se 
kell lennie, de valami azért mégis van. A kellés a mi képzeletünkben van... 

T. P.: Nos, i t t át kellene térnünk az angolra. Ok vég nélkül vitatkoznak a the meaning 
of meaning-ről. A teológia nem tud meglenni a filozófiától kölcsönzött eszköztár nélkül. 
Aquinói Tamás Arisztotelészt használta fel, ezt tettem én is az analitikus filozófia vezér
alakjaival. Russel úgy osztályozta a filozófusokat, hogy vannak, akik azt hiszik, a világ 
egy tál kocsonya, mások szerint meg egy vödörnyi sörét. Egyesek úgy vélik, hogy egyet
len tény létezik, s minden dolog ennek a része, mások meg úgy tekintik a világot, mint 



logikailag független tények összességét. Ez a két felfogás olyan összeegyeztethetetlen, 
hogy az egyik gondolkodó bármely állítása valami mást jelent, mint ugyanaz a mondat 
akkor, ha azt a másik irányzat híve mondja k i . 

M. M.: Rendben van, megvert-e az Isten engem? Azt akarom ezzel mondani, hogy az úgymond 
magától születő hit (a vallásos robinzonád) manapság meglehetősen párját ritkító jelenség. Eh
hez szükség van az otthoni neveltetésre, az iskolai oktatásra vagy más ehhez hasonlóra, mert 
magától nem támad hit. A hitbeli „ontogenezis nem ismétli meg a filogenézist"! Rossz gyerek 
voltam talán? 

T. P.: Abban igaza van, hogy a hagyomány, az otthoni nevelés és az iskolában kapott 
hitoktatás megkönnyítik a vallás általános elfogadását. De nem az intenzitását. Amint 
]ohn Stuart Mill ír]a.A szabadság apológiájában, egy intézményesült vallás esetében nehéz 
a hívek fejében megőrizni az igazságnak azt az eleven felfogását, amelyről szóban úgy 
tegyenek tanúbizonyságot, hogy az minden érzésüket átjárja, s ellenőrizze a valóságban 
a viselkedésüket. Egyetértek vele abban, hogy egy örökölt hitben, amelybe az ember 
„beleszületik", mélyül az a tendencia, hogy megfeledkezzen az élő hitről, és csak a 
formát őrizze meg; vagy érzéketlenül rábólintson, mintha a hit elfogadása felmentené 
az alól, hogy tartalmilag megértse a dolgot, vagy hogy azt a saját tapasztalata alapján 
ellenőrizze. 

A robinzonád feltételezi a lakatlan szigetet, amelyre kivetődve a kultúrából magával 
vitt holmik segítségével és élettapasztalata alapján az embernek egyes-egyedül kell 
elboldogulnia. A túlnépesedett világban csak robinzonosdit lehet játszani (gyermek
korom egyik kedvenc olvasmánya volt Verzelini Robinson nyomában című könyve), mind 
konkrétan, mind átvitt értelemben. A hit önmagától való megjelenése éppen olyan 
képtelenség, mint a nyelvé. Az ember alkothat néhány új szót, de az ő egyedi nyelve 
nem sokban fog különbözni a másoktól használt nyelvtől. Minden általunk kimondott 
mondat feltételezi az egész kultúra történetét, amelynek az általunk használt nyelv az 
egyik aspektusa. Mindegy, hogy milyen valóságot tükröz egy szó, ez a valóság át van 
szűrve az emberi történelem sűrű rétegein, amelyeket tudatosan vagy tudat alatt ma
gunkban hordunk. A hit látszólagos önmagától való keletkezése a vallásos terminoló
giában kinyilatkoztatás, amely minden időkben csak keveseknek jutott osztályrészül. 
S ez esetben sem keletkezik üres helyen, gondoljunk Mózesre vagy Buddhára. Ha a 
gyermek éhséget érez, végtelenül kínzó lehet számára, de ez nem büntetés. így van ez 
lelki értelemben is: boldogok, aki éhezik és szomjúhozzák az igazságot. 

Bertolt Brecht Keuner úr történetei című művében megkérdezi valaki a főhőstől: van-e 
Isten? Kenner erre ezt válaszolja: „Azt ajánlom, gondolj bele, megváltozik-e a viselke
désed a kérdésre adott választól. Ha semmi se változik meg, elfelejthetjük a kérdést. 
De ha megváltozna, akkor annyiban hasznodra lehetek, hogy megmondom neked, te 
már elhatároztad: szükséged van Istenre." 

M. M.: Istenhez fordulhatok, és hitet kérhetek tőle, de mit kérhetek tőle, ha már egyszer hoz
záfordulok? Logikai képtelenség: ahhoz, hogy hinni kezdjek, már előzőleg hinnem kell. 

T. P.: A logikai képtelenség csökken, ha az istenhitet munkahipotézisként kezeljük. 
Minden felfedezés úgy születik meg, hogy előbb felállítanak egy elméletet, amelynek 
a keretei közé beillesztik a kísérleti eredményeket. A tudomány sem kezdheti vizsgáló-



dással, azaz anyaggyűjtéssel. Mielőtt hozzákezdenénk adatokat gyűjteni, fel kell hogy 
ébredjen az érdeklődésünk valami iránt - a kérdés áll mindig az első helyen. A kérdés 
maga kinőhet a gyakorlati szükségességből vagy valamilyen tudományos álláspontból 
vagy intuitív feltételezésből, amely ilyen vagy olyan okból ellenőrzésre, revideálásra 
szorul. A vallásos kérdés ugyancsak a megmagyarázás szükségességéből fakad, külö
nösen éles egzisztenciális határesetekben. A bűn terhe, a gyógyíthatatlan betegség, a 
halál akkor is kérdezésre sarkall, ha nem találunk rájuk választ, vagy a válasz más, mint 
vártuk. 

M. M.: Ön személyesen hogyan érkezett el a hithez? Megvolt a lehetősége, hogy ne jusson el 
hozzá? Ki vagy mi lett volna akkor önből? 

T. P.: Az én helyzetem meglehetősen kivételes a mai Észtországban. Én nem úgy 
jutottam el a hithez, mint ahogy az emberek többsége eljut. Beleszülettem, mint ahogy 
egy zenészfamiliában beleszületik az ember a zenébe. Szüleim hite olyan közvetlen és 
magától értetődő része volt az életnek, hogy még a kamaszkori válságok idején, amikor 
kételkedtem önmagamban, sem kételkedhettem Istenben. Mondhatnám, hogy a ma
gam részéről híjával maradtam valaminek - egy olyan megtérési vagy megvilágosodá-
si tapasztalatnak, amely gyökeresen megváltoztatta volna addigi életem. De minden 
lehetőség nem fér bele egy életbe. 

Ez nem jelenti azt, hogy nem gondolkoztam el a hiten. Gondosan és érdeklődéssel 
olvastam a filozófusokat, különösen az agnosztikusokat és a szkeptikusokat. Ezek az 
észtornák meggyőztek annak a paradoxnak a helyességéről, amelyet a következőkép
pen lehet illusztrálni: a + végtelen és a - végtelen valahol egybeesik. Különösen az 
apofatikus teológiában. 

Nem tudom megmondani, hogy mi lettem volna, ha más korban vagy más helyen 
szülétek. Jelenleg kissé olyan vagyok, mint don Gaetano tisztelendő Leonardo Sciascia 
Mindenképpen című regényében. 

M. M. : írásai alapján ítélve önnek nagyon széles az érdeklődési köre, amelybe beletartozik az 
elméleti biológia és az evolúciós elmélet is. 

T. P.: Engem sok minden érdekel. Külső szemlélő számára úgy tűnhet, hogy érdek
lődésem különböző irányokba ágazik, de számomra minden elágazás egy nagy egész 
része. A kultúrantropológia, a szemiotika, az etológia a maga módján mind segít a 
világ és az ember megértésében. 

Gyerekkoromban borzasztóan szerettem volna természetkutató lenni. Növénymeg
figyeléseket végeztem, dolgoztam a krumpli érésének meggyorsításán. Ifjú Micsurinként 
új gyümölcsfajtákat fejlesztettem ki , és így tovább. De olyan idők jártak, hogy a hete
dik osztály elvégzése után az építészeti szakiskola és az ipari vállalatok elektromos 
készülékei következtek. Visszatekintve úgy érzem, hogy a lelkipásztori munkában nagy 
hasznomra volt a műszaki gondolkodás és tapasztalat. A biológia filozófiai problémái 
iránti érdeklődésem meg is maradt. 

M. M.: Egy hívő-és egyházi körökbe tartozó - ember magánbeszélgetésben vagy a médiában 
mondhatja-e, mint egy politikus: „ezt szigorúan mint magánember mondom önöknek, nem mint 
hívő", vagy „hívőként jelen pillanatban nincs erről véleményem", vagy más ehhez hasonlót? 

T. P.: A „magánember" és a „hívő" szerepének elválasztása egymástól nem lehetsé-



ges, mivel a mai világban a hitet magánüggyé nyilvánították. Ha valaki hívőnek tartja 
magát, s nem merte ezt a népszámlálónak megvallani, akkor egyszerűen megtagadta 
a hitét. 

Ha a kérdés úgy vonatkozik rám, mint a lelkipásztori kar egyik tagjára, akkor vála
szom a következő: rám nagyjából ugyanazok a megszorítások vonatkoznak, mint a 
katonákra: egy csapattisztnek nem szabad a hadvezetés nevében nyilatkoznia. Ez azt 
jelenti, ha az újságíró az „egyház álláspontjáról" kérdez, bizonyos esetekben becsü
letesen ki kell jelentenem, hogy az egyház hivatalos álláspontját a püspökök fogalmaz
zák meg. 

M. M.: Volt-e nehézsége azzal kapcsolatban, hogy ezt a két dolgot távol tartsa egymástól? 
Hiszen ön az egyik legtöbbet író lelkész. Ráadásul olyan témákban szólal meg, amelyek nincsenek 
szoros kapcsolatban az egyházzal és a hittel. Ha figyelembe vesszük Észtország múltbeli hagyo
mányait, akkor nem szabadna ebben semmi kárhoztatandót találni, sőt ellenkezőleg. De most? 
Érzi-e, hogy egyházi körökben visszatetszést kelt, ha egyik tagjuk túl sokat szerepel, mondjuk 
egy társadalmi folyóiratban? 

T. P.: Nem kell távol tartanom a hitem attól, amiről írok; az akkor is velem van, 
amikor nem vallásos témáról szólok. A lutheránusság széles cselekvési teret nyújt. Az 
irodalmi tevékenységemhez való jóakaratú hozzáállást bizonyítja az a tény, hogy egy
házunk válogatást adott ki esszéimből 1994-ben (Megtért az övéihez címen), s többségük 
éppen az önök folyóiratában jelent meg korábban. 

M. M.: Vajon a hit úgy, amint az az ön könyvében megjelenik, nem oldódik-e fel valami álta
lános etikai tanításban, amelyet az élet iránti tiszteletnek vagy valami hasonlónak nevezhet
nénk? 

T. P.: Egy ilyen feloldódásnak megvan a veszélye. Én azt hiszem, hogy nincs szükség 
a szakrális és a profán, az égi és a földi, a természetes és a természetfölötti szembe
állítására. Amint az embernek nincsenek külön idegei a fájdalom és az élvezet érzéke
lésére, hanem csak egy felfogó és kibocsátó rendszerrel rendelkezik, ez a helyzet az 
etikával is mint a vallás látható kifejezőjével. „Az élet iránti tisztelet" - a teológus Al
bert Schweitzer szerencsés leleménye - sokkal érthetőbben hat. Én valami hasonlóra 
tettem kísérletet. 

M. M.: Ezt azért kérdeztem meg, mivel olvastam az ön kis imádságoskönyvét, amelynek címe: 
Legyen meg a Te akaratod. Sajátos mű. Néha az volt az érzésem, hogy az „Isten" szót sza
badon helyettesíteni lehet benne a „sors" szóval. Sok imájában egy etikai-erkölcsi momentumból 
indul ki, Istenhez fordul, és kéri, hogy segítse (képletesen szólva) megbirkózni a feladattal. így 
van ez az önmegvetéssel és a szeretettel, az irigységgel, a barátokkal, a múlttal, az önmagunk 
fölé emelkedéssel és sok minden mással. Különösen találóak az idő múlásával, benne a boldogság 
megtalálásának képességével kapcsolatos megfigyelések és tanítások. Ezeket jószerével írhatta 
volna egy sztoikus is. 

T. P.: Ha a Sorsot nagybetűvel írjuk, ez már Isten egyik szinonimája. Egyetértek 
azzal, hogy gondolkodásom közel áll a sztoikusokéhoz, különösen Epiktétoszéhoz. 
Ugyanezt azonban el lehet mondani Pál apostol leveleinek erkölcstani témájú fejeze
teiről is. A sztoikusok is előkészítették a talajt a kereszténység számára, akárcsak a 
kései judaizmus egyistenhite. Nem kell szégyenkezni az ilyen egybeesések miatt. Isten 



teremtett világában a teremtett lények nagyon különböző utakon juthatnak el a meg
bizonyosodáshoz. 

M. M.: Néha olyan érzés fog el, mintha egy misztikus naplóját olvasnám. Bensőségesen, köz
vetlenül tapasztalja meg az ember Istent, mindenütt és mindenben jelen van. 

T. P.: Pontosan, mindenütt és mindenben. Ez a megtapasztalás ugyan nem mindig 
sikerül, de ez a cél. Isten olyan, mint a pont az egyenesben: mindenütt ott van. 

M. M.: Megragadta figyelmemet, milyen gyakran használja a „szeretet" szót. Miközben pár
huzamot kerestem az életben ahhoz, mit is jelent ez az ön írásaiban, eszembe ötlött az az időszak, 
amikor a szerelembe esés megrázkódtatása és kábulata átmegy szerelembe. 

T. P.: A hasonlat idevágó. A szerelembe esés és a szerelem két különböző fázis, 
mindegy, hogy milyen viszonylatban. Jobb megtanulni úszni, mint szüntelenül és re
ménytelenül azon igyekezni, hogy újraéljük azt az érzést, amely akkor fogott el ben
nünket, amikor kisgyerekként először mentünk bele a vízbe lubickolni. 

M. M.: Ez a hasonlat még jobb, különösen a szerelmeseket illetőleg: mást se tesznek, csak lubic
kolnak. A keresztény egyház alkalmazkodott a világ változásaihoz. Ez nyilván annak szükséges
ségébőlfakad, hogy megőrizze kapcsolatát a nyájával. Ezek a változások gyakorlati jellegűek (az 
abortusz engedélyezése, a női lelkészek felszentelése). De az egyház elméleti téren is fejlődik, 
változik? 

T. P.: A különböző vallásfelekezetek különbözőképpen reagáltak a társadalomban 
szünet nélkül bekövetkező változásokra. A katolikusok és az ortodoxok nem szentel
nek pappá nőket, de például a helsinki egyházkerületben az első néhány évtized után, 
amióta nőket is felszentelnek, számuk meghaladta a férfiakét. Hamarosan az lehet a 
helyzet, mint a pedagógusok és a bolti eladók soraiban, hogy a protestáns lelkipászto
rok között csupán egy-két férfi akad. Ezek mélyreható folyamatok. 

A tanítás változásait nem a gyakorlati szükségletek diktálják. A teológiát az egyete
mek megjelenésétől kezdve a hittudományi karokon művelték. A teológusok családja 
nem olyan tarka, mint a filozófusok társasága, ahol a logikai pozitivista szégyelli magát 
amiatt, hogy a heideggeriánusokat is filozófusoknak nevezik. A professzorok teológi
ája éli a maga életét, azokkal a kérdésekkel foglalkozik, amelyek pillanatnyilag idősze
rűek a kollégák körében; az egyházat mint szervezetet a saját gondjai foglalják le, s 
időnként nagyon dühös lehet a teoretikusokra. El lehet mondani, hogy az első évezred 
zsinatainak dogmatikai megfogalmazásai vagy a 16-17. század kátéiban kifejtett alap
tételek mind megőrződtek, erről senki sem vitázik, mert az akkori kérések ma nem 
égetőek. Most más dolgok vannak napirenden. Az egyházak mindenütt változnak. A 
szovjet korszak egy időre konzerválta a mi problémáinkat, ezért olyan intenzívek a mi 
változási folyamataink. 

M. M.: Az előbb azt mondtam, „nyáj". Úgy tűnik, helyénvaló volt. De ha más szövegössze
függésben mondjuk a népről, hogy „nyáj", még elítélőbben hangzik, mint a „tömeg"... Miért? 

T. P.: Azt, amit Konrad Lorenz vagy Desmond Morris ír, szörnyű olvasni, de tanulságos. 
Az ember nem büszke és magános ragadozó, mint mondjuk a hiúz, hanem nyájbeli 
jószág. A bibliai időben zúgolódás nélkül elfogadták ezt az azonosítást. Akkor még 
kevés volt az ember, s az embernyájban világos hierarchia uralkodott, mindenkinek 
megvoltak a kötelezettségei és jogai. Mostanra megszaporodott az ember, s jóból is 
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megárt a sok. A „nyáj" és a „tömeg" nem egymást fedő szinonimák többé. Amit az 
ember rühell, s teljes joggal, hogy ne legyen névtelen tömegegyed. A Harley David-
son-motorosok csapata, az elit Rotary Club stb. lehetővé teszi, hogy megtaláljuk azt a 
közösséget, amelyre szükségünk van, hogy kiszabaduljunk az ürgék tömegéből. 

Lehet, hogy a „nyáj" szó kiváltotta negatív képzettársításban az is ludas, hogy a mi 
jószágaink legeltetése különbözik a napkeleti országokétól. Az észt pásztorfiú a mar
hák és a kisebb állatok után ment vesszővel a kezében, s ügyelt rá, nehogy kárt tegye
nek, azaz ne menjenek bele a vetésbe. Most ezt a funkciót a villanypásztor tölti be. 

A hajdani Keleten a pásztor, egy fiatal és erős férfi a nyáj előtt haladt bottal a kezé
ben, amellyel elkergette a farkasokat, hegyi legelőkre vezette a nyájat, a kútból vizet 
húzott nekik, mivel az állatok maguk nem fértek volna hozzá. Ez beszédes példa arra, 
hogyan kell megtalálni a kulcsot a bibliai szöveghez: kiderül, hogy a nyáj és az indivi
dualitás nem áll szemben egymással. A hajdani pásztor ismerte és szerette a juhait, s 
azok úgyszintén őt. Jézus magától értetődőnek tartja, hogy nincs olyan százjuhos pász
tor, akinek ha elvész egy juha, nem tűnik fel neki, s nem indul keresésére (Lk 15,4 kk). 
A pásztor botjának a vége kampós volt, hogy ki tudja vele segíteni a szakadékba csú
szott juhot. A juh nem ostoba, tudja, hogy ki szereti, és ki viseli gondját. 

M. M.: El tudják-e kerülni a hívők a kiválasztottságuk tudatából fakadó felfuvalkodottságot, 
és hogyan? Mondván, hogy íme, én hiszek, én jobb vagyok. 

T. P.: Nem mindig tudják. Különben nem lenne a superbia (gőg vagy felfuvalkodott
ság) a hét halálos bűn egyike. Az ember le tudja győzni az összes többi kísértést, de 
sohasem lehet benne biztos, hogy ez a halálos bűn nem okozza vesztét. 

M. M.: Ön szerint valós az az epizód A mester és Margaritában, amelyben a Sátán bálja 
már véget ért, s a Berlioz koporsójából ellopott fej Woland előtt van? Az azt mondja a szovjet 
irodalmár ateista fejének: „...mindenkinek az ő hite szerint. Hadd legyen így! Ön a nemlétbe 
távozik, én meg örömmel iszom a létre, az életre, abból a pohárból, amellyé az ön koponyája 
változik. "5 

T. P.: Ez nagy jelenet. De mint az egész könyv, többféleképpen értelmezhető. A do
log lehetőségét nem Bulgakov gondolta k i . A judaizmusban, mielőtt még a halottak 
feltámadásának hite általánossá vált volna, a kegyesek feltámadásában hittek, tehát a 
gonoszok a halál hatalmában maradnak. Ennek a felfogásnak megvan a maga logikája, 
s az ember oldaláról nézve igen „humánus" lenne. Aki úgy akarja, véglegesen meghal, 
aki a mennybe akar jutni , odakerül. Sajnos azonban az, hogy én vagy valaki más he
lyesel egy elméletet, az égvilágon semmit sem jelent. 

M. M.: Az örök életet nem lehet Isten közvetítése nélkül elnyerni? 
T. P.: A Biblia mitologikus nyelvén meg van írva, hogy az eredendő bűn, melyből az 

összes többi sarjad, a kígyó által felkínált kísértés: az ember olyanná váljon, „mint az 
Isten", a teremtőtől függetlenné, s hogy Istenen kívül, tőle elválva találja a boldogsá
got. Ez azonban nem sikerült, mivel az ember „Isten képére" teremtetett. Augustinus 
vallomásának szavaival: Isten magának alkotott meg bennünket, s mindaddig nyugta
lan lesz a szívünk, míg meg nem nyugszik őbenne. 

A Biblia szerint sem az ég, sem a pokol nem örökkévaló, mert örökkévaló csak Isten 
lehet. A héber olam és a görög aión, amit mostanság örökkévalónak fordítanak, a ré-



gebbi észt fordításokban „világ". Ez a szabatos megfelelő, mert az eredeti terminus a 
„világ korát" jelenti, tehát körülbelül ugyanazt, mint a szanszkrit kalpa vagy mahakalpa. 
Mindegy, hogy mi történik az emberekkel, az éggel és a földdel az utolsó ítélet után, 
az a „jövendő aión" is csak közjáték. A Mindenség véget érése a dolgok visszatérését 
jelenti Istenhez, amint Pál ( lKor 15,24-28) állítja; más szóval - Órigenész terminusá
val élve - az apokatasztasziszt. 

M. M.: Az ön ismeretségi köre alapján ítélve mennyiben lehetséges az együttélés az esetben, 
ha az egyik fél hívő, a másik meg nem? 

T. P.: Az, hogy az egyik házastárs hívő, a másik meg hitetlen, igen közönséges je
lenség volt a kereszténység kezdeti korszakában, s a mai világban újra az lett. Pál 
apostol egyértelmű választ ad a Korinthusbeliekhez írott első levél 7. fejezetében 
(12b-15): „Ha valamely atyafinak hitetlen felesége van, s ez vele akar lakni, el ne bo
csássa azt. És a mely asszonynak hitetlen férje van, s ez vele akar lakni, el ne bocsássa 
azt. Mert meg van szentelve a hitetlen férj az ő feleségében, és meg van szentelve a 
hitetlen asszony az ő férjében, mert különben a t i gyermekeitek tisztátalanok volnának, 
most pedig szentek. Ha pedig a hitetlen elválik, ám váljék el; nem vettetett szolgaság
ra a keresztyén férfiú vagy asszony az ilyen dolgokban."6 

A férfi és a nő szerelme olyan hatalmas erő, hogy képes fölülemelkedni a nyelvi, 
kulturális, faji és vallási különbségeken. A kapcsolat tartósságának előfeltétele azonban 
a másik ember iránti tisztelet. A templomi esküvő során ígéretet tesznek, hogy „sze
retik és tisztelik" egymást. Ha két ember jóban-rosszban, megpróbáltatásban és öröm
ben végtelen közel kerül egymáshoz, már nem elég a puszta szerelem. Ez olyan lenne, 
mint a fél lábon állás - hamarosan elfárad az ember. Sajnos a tisztelet megmaradása 
még ritkább, mint a szerelemé. 

M. M.: Széles érdeklődési körének bizonyítéka az észt bibliafordítás történetének megírása. E 
széles látókör bizonyára ürügyet szolgáltatott egyes kritikusainak, hogy eklekticizmussal vá
dolják. 

T. P.: Tagadhatatlan, hogy eklektikus vagyok. Szakember csak a szakterületemen 
lehetnék, s ott sem tudósként, hanem gyakorló lelkészként. Az „eklektikusság" azon
ban csak egy másik szó az egyetemesség megnevezésére, amely a teológus jellem
zője. 

A teológusnak egy kicsit filológusnak is kell lennie, jól-rosszul meg kell tanulnia 
három holt nyelvet; prédikátorként tájékozottnak kell lennie a filozófiában, hogy képes 
legyen kortársai számára érthető módon kifejezni az ősi üzenetet. Lelkigondozóként 
ismernie kell a pszichoterápia fogásait. Képtelenség, hogy közülünk senki se legyen a 
felsoroltakban - és még néhány másban - szakember. Olyan ez, mint a modern öttusa, 
amelyben célba kell lőni, vívni, úszni, futni és lovagolni. Az eredményt a pontok ösz-
szege adja meg. 

M. M.: Meg vagyok róla győződve, hogy ez a könyv azok közé tartozik, amelyeknek az idő 
múltán egyre nő az ismertsége. Észtország bővelkedik kritikusokban, s egyes dolgokban gyakran 
igazuk van. Másrészt: mind az utolsó igazságban mélyednek el, azt csiszolják, s nem össze
geznek. 

T. P.: Az én bibliafordítás-történetemet nem szántam a tudomány végső szavának, 



hanem csak közbeeső összegezésnek. Mégis úgy tűnik, a szerkesztéstörténetet tekint
ve az eredmény meglehetősen végleges. Az Akadeemia folyóirat ez év decemberi szá
mában a legutolsó bibliafordítás-változat elkészüléséről megjelent cikkben nincs hi
vatkozás egyetlen új forrásra vagy az enyémtől eltérő magyarázatra sem, pedig a szer
ző a szerkesztőbizottság tagja volt, s belülről ismeri a helyzetet. 

Az észt bibliafordítás filológiai elemzésével szeretném folytatni. Most már tudom, 
mi az, amit még senki se kutatott. Már a kezdeti eredmények is igen érdekesek. 

M. M.: Szerkesztőségünk nevében békés karácsonyt és munkás új esztendőt kívánok önnek. 
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Somkuti Gabriella versei 

LÁTOGATÁS 

Itt voltál, 
de a jelenvalóságodat nem hoztad el, 
akiből vagy, az nem járt itt, 
tétova mozdulataid a percek rendjét 
nem bontották meg, 
érintetlen maradt minden, 
mint elhagyott szobák sora, 
hová évek óta nem lépett senki. 
Itt voltál, de olyan hiába, 
hátterük nem volt a szavainknak, 
céltalan lett minden, 
mint ablak nélkül lengő függönyök, 
mint ajtóból a tenyérben maradt kilincs. 
Itt voltál s hogy elmentél, 
a tárgyakban nem ébredt fel a hiány, 
úgy távoztál, 
mint aki meg sem érkezett, 
úgy voltál itt, 
hogy belőlem is kimaradtál. 

BIZALOM 

Már csak a vízszintesekben bízom, 
a lépcsők fegyelmében, 
az utak célraforduló végtelenjében, 
az indulat dobálta sorsok 
elfogadó egyensúlyában, 
az istenek homlokán felhőként vonuló 
világok nyugalmában, 



a kedvem ellenére születő szavak 
valós vagy vélt igazában. 

KARÁCSONY 

A vásárolt öröm csilingel a szobákban, 
műfenyőfa áraszt illatot, 
távoli mesék a gyermekkor angyalai 
s jól bezárt ablakok mögött már nem hallani, 
hogy felsír egy újszülött az éjszakában. 

INTERNET 

A koffein mozgatta agyak 
szétterülnek a világhálón, 
hol falkába gyűlt magányok 
keresnek valami biztatót, 
remélve, hogy egy távoli csillagról 
sorsukra kattint valaki. 

IRODALOMKRITIKUS 

Úgy beszél a versről, 
mint beteg testről az orvos. 
Operál a szakszerűség 
s míg elvérzik az élet, 
magyarázat és unalom 
osztozik az üres csontokon. 

VÁLLALÁS 

Sötét sóhajjal egy kapualj 
aláfeküdt egy háznak. 
Tartotta a sok emeletet 
és csak éjszaka sírt, 
mikor odafönt kigyúltak a fények 
s az ablakok mögött a szerelem 
órákká varázsolt perceket. 



A ZENE LEHALKUL 

Lecsüngő, néma kottafejek. 
A zene összeomlik. 
Még kimentek egy dallamot. 
Keresem helyét a világban. 


