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A Szentí rás jobb megértéséhez
Bánk József érsek püspök

"
,
1'..
II. AZ OSEGYHAZ KERUGMAJA
I'

Az újszövetségi teológia tankönyveiben már kezdettől szóhozjutott az ősegyház teológiája, igaz,
szerényen meghúzódott Jézus tanítása után és Szent Pál teológiája előtt. Ennek fő oka, hogy forrásként kezelték az újszövetségi írásokat és az evangéliumok után az Apostolok Cselekedeteinek
könyvéből meritettek. amelynek első részében a Péter-beszédeket bizonyítéknak tekinthették a
jeruzsálemi ősközösség nézeteiről. Azóta azonban jól megvilágították az Apostolok Cselekedeteiben lévő beszédek történeti problematikáját (főleg M. Dibelius kutatásainak segitségével) és
Lukácstól függő teológiai sajátosságát.

A beszédek az Apostolok Cselekedeteiben
A katolikus J. Gewiess gondos műve ismerteti "az ősapostoli igehirdetést az Apostolok Cselekedetei szerint". Szól az ősközösség, illetve az ősapostolok teológiai nézeteiről, és jól érzékelteti a
fiatal kereszténység Szentíráshoz kötött, ószövetségi-zsidó gondolkodásmódját. Hagyománytörténeti kérdések elől rendszerint kitér a szerző, és nem vállalkozik az alapvető teológiai megállapítások vizsgálatának folytatására sem.
Ezen a téren haladást jelen t J. Schmittnek tíz évvel később megjelent műve Jézus feltámadásáról az apostoli igehirdetésben. A strassburgi exegéta kimondottan csak azzal a központi témával
foglalkozik, miképpen hirdetik az apostolok Jézust. afeltámadottat. De már belekezd az apostoli
tanúságtétel kérdésének boncolgatásába is, s mérlegeli ennek a tanúskodásnak történeti és tanítást tartalmazó adatait. Felismeri, mennyire egybefonódik történet és hit. Ebben döntő szerepet
játszik a Jézus által kiválasztott és megbízott férfiak tanúságtétele. Afelől sem kételkedik, hogy
az üdvtörténés apostoli értelmezése egyúttal lényeges megalapozása a későbbi teológiának, hiszen az apostoli értelmezésből alakul a rendíthetetlen hagyomány.
Az apostoli igehirdetés anyagának összeállitásánál forrásnak, kateketikai összefoglalásnak tekinti a beszédeket az Apostolok Cselekedeteinek első részében, de felhasználja a Pál IKor 15,3
b-S-ben található szűkszavú formulát is, sőt a keresztelési hitvallások és a korai imaszövegek
(himnuszok) nyomai sem kerülik el figyelmét. Az ő érdeme, hogy felvetette a mindent hordozó
ősaposto/i igehirdetés gondolatát (ebben az igehirdetésben alig utal a missziós kérügma és a közösség did aché közti különbségre), és azt elválasztotta a formatörténészek negatív következtetéseitől (a krisztusi üzenet származása a húsvéti hitből). Mert a húsvét-kérügmában rejlő krisztológia Jézusról, "a Krisztusról", "az Úrról" és "az Isten Fiáról", nem az őskeresztény hit fokozatos
fejlődésének eredménye, hanem "a kettős kinyilatkoztatásnak: az evangéliumi történetnek és a
I
húsvéti ténynek a gyümölcse".
Legújabban V. Wilckens vitatta azt, hogy felhasználhatók az Apostolok Cselekedeteinek beszédei az ősapostoli tanítás megállapításában. Elemezte a hat beszédet (2,14-39; 3,12-26;
4,9-12; 5,30-32; 10,39-43; 13,16-4]), vizsgálta sémájukat, mérlegelte teológiai tartalmukat (a
Jézus-kérügmát) és végül megállapította, hogy nem az őskeresztény teológiának régi vagy legrégebbi bizonyítékai, hanem szerkezetükben, üdvtörténeti alapelgondolásukban, krisztológiájukban és egyéb teológiai n, zetükben teljesen Szent Lukács művei, tolmácsolják a Lukács-féle teológiát az első század vége.' .,\. Ezzel újból és hangsúlyozottan kifejezésre jutott, hogy az Apostolok Cselekedeteinek könyve, a beszédek is, Lukács alkotása. De kétség merül fel, hogy szánt-
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szándékkal eredetien úja t hozott-e létre, amikor összeállította az apostoli igehirdetés anyagát?
Összefoglaló jelentéseiben Jézus működéséről és Isten által irányított sorsáról bizonyára saját
evangéliumának részletes közléseihez igazodott (ApCsel 10,38-42). Viszont az evangélium megírásának és a már előtte kialakult szóbeli hagyománynak a ténye önmagában elégséges bizonyíték ahhoz, hogy az ősegyház kezdettől tanúskodott Jézus történeti fellépésének, tanításának és
működésének jelentőségéről, valamint halálának és feltámadásának üdvözítő eseményéről.
Amikor Wilckens hiányolja Lukácsnál Jézus megváltói szerepének kimondottan tartalmi megalapozását és kifejtését, s azt véli, Lukács nem tulajdonít Jézus halálának jelentőséget a mi üdvözítésünkben, akkor minden bizonnyal elkerüli figyelmét, hogy Lukács ezt magától értetődőnek
találta (Lk 22,19), mert az apostoli tanítás alapjához tartozik (IKor 15,3). Jézus a halált a mi bű
neinkért vállalta, és az evangelista talán csak azért nem hangoztatta jobban, mert megtérést sürgetett a zsidók és pogányok kövében (Lk 24,47; ApCsel 2,38). A legrégibb krisztológiát egyébként éppen Lukács jegyezte fel nekünk az Apostolok Cselekedeteinek beszédeiben (ApCsel 2,36;
13,33), a hagyomány és a Lukács-féle teológia bennük egyaránt megtalálható. Az apostoli tanítás tanúinak tekintjük tehát a missziós beszédeket az Apostolok Cselekedeteiben, de jobban kell
ügyelnünk azoknak Lukács-féle (teológiai) köntösére. A felszínen még nem, az alapnál azonban
feltárul az apostoli ősüzenet.

Hitformulák, hitvallások, himnuszok
Az újabb kutatás szerint a legrégibb igehirdetés és teológia nemcsak az Apostolok Cselekedeteinek beszédeiből halla~zik, hanem beleágyazódott az egész Újszövetségbe, a levelekbe is, és itt
főképpen a rövid formulákban, hitvallásszerű mondatokban, liturgikus töredékekben és himnuszokban akadhatunk rá.
Ennek a kutatásnak erőteljes indítást adott C. H. Dodd könyve az apostoli prédikációról, hasonlóképpen O. Cullmann műve is az "első keresztény hitvallásokról", melyeknek eredete szerinte (az exorcizmusokra, az üldözések idejének állapotára és a tévtanítók elleni harcra) különösen
a keresztelésiformulákra vezethető vissza. Már felhívtuk a figyelmet az apostoli hagyomány ős
formulájára (I Kor 15,3-5). Nem kevésbé ősi az a fogalmazás sem, hogy .Krisztus kiszolgáltatta
magát miérettünk", Ehhez hasonló régi kifejezéseket elszórtan az egész Újszövetségben találunk,
és feltehető, hogy valamennyi az "Isten engesztelő szolgájáról" szóló teológiából sarjadt (Iz 53).
A legrégibb teológia talaján állunk ott, ahol szó esik Krisztus .felmagasztalásáról", vagy ahol
szembekerül a "test szerinti" alacsony sorsa létezésével a "lélek szerint" (Róm 1,4; I Tim 3,16;
l Pét 3,18). Ezzel már eljutottunk a Krisztus-himnuszokhoz, melyekről az a vélemény, hogy számos helyen találhatók, és legalább részint régi, a legkorábbi közösségekben kialakult teológia
hordozói. Ugyanezt mondhatjuk a keresztelési formulákról (Róm 10,9) és a keresztségi énekek
töredékeiről (Ef 5,14), a keresztségi oktatásról (Zsid 6,1), a keresztség liturgiájáróJ és buzdító
szavairól (lPét. Ef, IJn). Van még mit tisztázni ezen a téren, de a végzett kutatás jelentősen nő
veJheti tudásunkat az apostoli igehirdetésről, a rajta nyugvó és belőle kibontakozó őskeresztény
közösségi teológiáról. Bizonyára a többi liturgikus lelet is a Jelenések könyvének akklamációival
és himnuszaival a végén gazdag anyagot tartalmaz. Fokozott figyelmet érdemelnek az őskeresz
tény "próféták", akikről ma egyre többen állítják, hogy fontos szerepük volt az újszövetségi irodalom megteremtésében.
Feltétlenül számolnunk kell azzal, hogy az őskereszténység egyes kiváló teológusai által is felkarolt és hűségesen megőrzött közösségi "ősteológia" a gyakorlati életben virágzott. A missziós
igehirdetés mellett nyilvánvalóan létezett közösségi oktatás: az istentiszteleti szentbeszéd, a hitoktatás a keresztelendők és újonnan megkereszteltek számára, a hit pedig kifejezésre jutott az istentiszteleten és a liturgiában. Figyelemre méltók az Apostolok Cselekedeteinek összefoglaló jelentéseiben és egyéb helyein (5,42; 6,4; 11,26; 13,2; 20,7) az idevonatkozó megjegyzések "az
apostolok tanításáról és a közösségről, a .kenyértörésről és az imákról" (2,42; 2,46), mert alátá-

163

masztják azt a feltevést, hogy a tanítás és a teológia főképpen a közösség istentiszteleti gyülekezetében fejlődhetett.
Az istentisztelet szóbeli tanítása és szent cselekményei, keresztségi és eucharisztikus szertartásai, apostoli oktatása és prófétai beszéde bőven adtak alkalmat a krisztusi hit megalapozására és
elmélyítésére, de a közösség is erősíthette hitét hitvallással és énekekkel, felkiáltásokkal
("Amen") és doxológiákkal. Hogy miért anonim az apostoli igehirdetésbőlfejlődő teológia? Név
szerint nem ismerjük az egyes igehirdetőket és tanítókat, prófétákat és himnuszköltőket, az első
"hitvallások" és liturgikus formulák szerzőit. Ők eltűnnek ugyan a közősség soraiban, mégis az
apostoli tanúságtétel és az egész közösség hitének talaján állanak. Ilyen szemmel kellene folytatni a formatörténeti munkát.
Ha ismerni óhajtjuk a legősibb teológia eszközeit a krisztusi kinyilatkoztatás világos megértéséhez és mélységeinek feltárásához, akkor első teendőnk, hogy lássuk, miképpen használták a
Szentírást a legrégibb keresztény közösségek.
Jézus az ószövetségi írásokból érvelt, ebben követte őt az ősegyház, amikor újabb szentírási
helyekkel bizonyította, hogy Isten akarata és előzetes ígérete valósul meg üdvözítésünkben Jézus
Krisztus által, főképp Jézus szenvedésében, halálában és feltámadásában. Örvendetes tünet,
hogy mind nagyobb érdeklődés irányul az Ószövetség őskeresztény használatára, és a belőle született írás-teológiára, mely a kifejezetten vonatkozó és kielégítő idézeteken kívül az indirekt célzásokról és rövid utalások ról sem mond le. Ettől az érdeklődéstől újabb teológiai összefüggések
feltárását is várhatjuk. Alaposan meg kell vizsgálni még a megdicsőüIt Úr egyes apostolaihoz intézett sajátos "kinyilatkoztatásainak" (pl. Pál: Róm 11,25; IKor 15,51; I Tesz 4,15; 2Tesz 2,3) és
az őskeresztény "prófétáknak" szerepét.

Az evangéliumok könyvei
Tartalmuk elsősorban Jézus Krisztus működése és üdvöt szerző sorsa, amint azt az ősegyház, illetve annak csoportjai és tagozatai (zsidó- és pogány-kereszténység, meghatározott községek és
vidékek) hitelesen és tekintéllyel hirdették. Ez semmiképpen sem értékteleníti el történeti tanúskodásukat Jézus szavairól és tetteiről. Így vélekednek a katolikus írásmagyarázók és szép számmal a protestáns kutatók is, mert meggyőződésük szerint már az ősegyház érdeke is megkivánta.
hogy hitelt érdemlő hagyománya legyen Jézus eredeti beszédeiről. életének és halálának történeti
eseményeiről. valamint a halálát követő történésekről (főképp a feltámadás utáni megjelenésekről; IKor 15,3).
Mindjárt más megvilágításba kerülnek az evangéliumok, ha elsődlegesen nem történeti tudósí-.
tást látunk bennük (a tisztán "objektív" jelentés minden nehézségével), hanem a legrégibb igehirdetés rögzítését úgy, hogy szerzöik lelkiismeretesen és felelősséggel átvették a hagyomány történeti anyagát, azt egyúttal céljuknak megfelelően rendezték, és kellő köntösbe öltöztették. Valóban olyanok a szinoptikus evangéliumok, hogy már egész szerkezetük - Márknál tűnik legeredetibbnek -, de egyes részleteik elhelyezésén és kidolgozásán is átszivárog az apostoli igehirdetés és
teológia fénye. Minden bizonnyal a közös anyaguk volt az ősegyház igehirdetésének, tanításának
magva, s egyúttal hűséges őrzője Jézus üzenetének. Teljesen akkor értjük meg az evangéliumok
sajátos jellegét, ha meggyőződésünk, hogy az apostolok egyrészt az utókorra akarták hagyni Jézus szavait és tetteit, másrészt pedig Jézus feltámadásának tudatában kívánták hirdetni az egész
krisztusi kinyilatkoztatást. Így joggal emeljük ki belőlük Jézus üzenetét, ugyanakkor a közös ős
keresztény teológia okmányainak tartjuk őket.
Jézus üzenetére könnyen ráakadunk az ősegyház teológiailag gazdagodott igehirdetésében;
példa erre az ószövetségi jövendölések idézése azzal a gyakori megjegyzéssel, hogy beteljesedtek.
Egyéb nyomai is vannak az ősegyház teológiai érdeklődésének, különösen a messiás-krisztológiai címek: "Emberfia", .Jstennek Fia" használatában, vagy Jézus indirekt elnevezésében : "Isten szolgája" a Deutero-lzaiás alapján, és ezek sehol sem ütköznek Jézus messiási, fölséges isteni,
egyedülálló önmagáról való tanúságtételébe.
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A közös őskeresztény igehirdetés és teológia rétegének vonalai eléggé elmosódnak a szinoptikus evangéliumokban, emiatt nehezen is fejthető ki belőlük ez a réteg. Ami természetes. Mindenütt szóhoz jutnak az egyes szinoptikusok sajátos teológiai irányzatai is. Ezenkívül annyira eltérnek egymástól az anyag elrendezésében és megfogalmazásában, hogy índokolt a kérdés: nem a
gyakorlati élet más-más területén született-e mindegyik evangélium? Lehetséges, hogy kateketikai célt szolgált a Máté evangélium anyagának szisztematikus elosztásával, a Lukács evangélium
pedig azt a benyomást kelti, hogyapogányságból megtért keresztényeknek és a pogányoknak
készült. Megörökíteni akarja az egykori eseményeket; a keresztények hadd lássák világosabban
üdvtörténeti helyzetüket és a távolállókat hadd hódítsa meg a keresztény hit. Egyik szinoptikus
sem tagadja, hogy adott helyzetet tart szem előtt, és meghatározott olvasókhoz intézi szavát.
Márk is sokkal inkább a megszólított közösségnek állitja össze és adja át evangéliumát (a tanítványok alakulóban lévő és növekvő, Jézus oktatásán nevelődött és a világ megtérítésére készen
álló közösségének), mint eddig gondolták. Mindez további tanulmányokat kíván, de a kezdet
teológiai eredményessége máris mutatkozik,
Alapvető

teológiai következtetések

A kutatások egyik eredménye, hogy némileg megváltozott a nézet a teológia első lépéseiről és viszonyáról Jézus Krisztus kinyilatkoztatásához. Ezt a kinyilatkoztatást nem elkülönítetten hordozza a hagyomány, hanem közli az apostoli, őskeresztény igehirdetés keretében, amely már magyarázat és teológia is. A legősibb kérügma alapját rakja le és irányát jelzi a későbbi tudományos
munkának és teológiának.
J. R. Geiselmann tübingeni dogmatikus szintén világosan állítja, hogy alapvető az ősapostoli
igehirdetés jelentősége, mely üdvtörténetileg Jézus feltámadásához kapcsolódik, s ennek fényébe
helyezi Jézus működését is kereszthaláláig. Jézus egész megváltói művének értelmezésénél az
Ószövetség prófétai kijelentéseire, valamint Jézus saját kinyilatkoztatására támaszkodik. Az
üdvtörténetből sarjadnak, mint az apostoli igehirdetés formái, a Tizenkettő tanúságtétele, és más
módonPál tanúskodása, továbbá az apostolok hagyománya Krisztus Jézusró\.
Különösen örvendetes, hogy Geiselmann az apostoli kérügma ősi formáját a Jézus Krisztusról
szóló igehirdetés és teológia normájának tekinti. Messze jár az ősapostoli kérügma helyes értelmezésétől, ha valaki azt gondolja, hogy a Jézust hirdető tanításnak ez a formája csak relatív érvényű, korhoz kötött, és csak addig volt létjogosultsága, amíg zsidó-palesztinai térségben hirdették az igét. Főleg, ha azt következteti, hogy az akkori igehirdetés kimondottan zsidó-keresztény'
teológia Krisztus Jézusról, akiben valóra vált az Ószövetség Messiás-várása, s ennek az igehirdetésnek más körülmények között más formát kell öltenie. Azon kell lennünk, hogy a korral változó relatívelemen át eljussunk a tulajdonképpeni tárgyhoz, és itt megbizonyosodhatunk arról,
hogy az igehirdetésnek ez a formája üdvtörténeti, azaz a tárgyban gyökerezik, és egyáltalán nem
történhet másképpen. Norma ez az igehirdetés minden későbbi igehirdetés számára Krisztus Jézusról. Geiselmann Jézus tanúságtételét, mint Jézus-kérügmát kezeli, mely tartalmazza Jézus
megváltói működését a Jordánban megkereszteltetésétőlegészen a haláláig, valamint feltámadását, mennybemenetelét és megdicsőítését a második eljöveteléig. Az apostolokat nagyon is a történelmi Krisztus foglalkoztatja, aki számukra a megdicsőüIt Krisztus. Hogy Pál is az ősapostoli
igehirdetés alapján áll, az különösen meglátszik a leveleibe iktatott krisztológiai forrnákon és
himnuszokon (Fil 2,6-11).
Így vizsgálja a katolikus teológia saját bibliai fundamentumát és a Biblia üdvtörténeti alapjait.
De az exegétáknak és a dogmatikusoknak még sok részletkérdést kell megoldaniok közös igyekezette\. Többek között az alapvető kérdéseket "a tanúságtételről és a hit megalapozásáról", a
tanúságtételt és a hitletéteményt hordozó hagyományról, a kérügma egykori és mai alakjáról,
történeti kötöttségéről és időszerű mondanivalójáró\.
Újból vita tárgya a hagyomány elve. Az evangélikusok részéről O. Cullmann nyúlt hozzá az
exegézis és a hagyománytörténeti kutatás által felvetett problémához. Elfogadja az "apostoli"
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hagyományt, de élesen elválasztja minden későbbi "egyházi" hagyománytól, hiszen a kánon létesítésével az egyház is elkötelezte magát az Újszövetségben lefektetett apostoli hagyomány normájának. A katolikus tanításnak némileg kedvez a hagyomány nagy értékéről vallott felfogása,
de kritikus ponton irányt változtat és menti a Szentírásról kialakult protestáns szemléletet.
Katolikus vonalon J. R. Geiselmann kísérelte meg több művében, hogy újból eldöntse, mi a
Szentírás és a hagyomány viszonya. Nem állnak szemben egymással a vagy-vagy szellemében, hanem egymáshoz fűzi őket az is-is elve: ugyanazt a kinyilatkoztatást tartalmazza mindkettő azzal
az eltéréssel, hogy a hagyomány feltárja és megmagyarázza azt, amit a Szentírás lepecsételten és
magyarázat nélkül őriz. Geiselmann arra hivatkozik, hogy sok mai hittudós hasonlóképpen vélekedik a hagyományról - a trentói zsinaton is ez volt a többség felfogása - és bizonyíthatónak
tartja.

Gál Ferenc

,

,

A NYELV TEOLOGIAJA
A filozófusok meghatározása szerint a nyelv az ember legátfogóbb és legdifferenciáltabb kifejező
eszköze, és egyben az objektív szellem legmagasabb rendű megjelenési formája. A nyelv a gondolatot adja tovább, de a nyelv már több mint gondolat. Benne a gondolat megtestesül, formát ölt,
és valamiképpen magán viseli a környezet hatását is. A közösségben az egyén.átveszi a nyelvet,
beleszületik, és úgy érzi, hogy személyiségét, egyéniségét általa fejezi ki. A nyelv titka az ember
titka, s ezt a titokzatosságot azok is érezték, akik még nem tudtak a nyelvről szabatos meghatározást adni. Nem a nyelvészek tanulmányozták először, hanem a filozófusok, akik a lét kifürkészhetetlen mélységeibe akartak behatolni, s a nyelvet az emberi léttel és öntudattal hozták kapcsolatba. A görögök már észrevették, hogya dolgok jelentése, kifejezhetősége megelőzi a szót, a
beszédet. Azért lehet nevet adni a dolgoknak és jelenségeknek, mert felismerjük mibenlétüket és
hozzánk való kapcsolatukat. A világot és az emberi gondolkodást áthatja valamilyen értelmesség (logosz), ezért alakulhat ki bennünk az igazság, a megismerés, ami nem más, mint a külső
tárgy és a belső fogalom megegyezése.
A középkorból ismerjük az universalia-vitát, amely az egyetemes fogalmak (ember, fa, állat)
tárgyi jelentése körül forgott. Descartes és Leibnitz a szavakat matematikai jelekkel hasonlították össie,jelentésüket keresendő. Hegelnél a nyelv az abszolút szellem önközlésének dialektikus
mozzanata, ezért a beszéd az emberi lét mélyében gyökerezik. A modern strukturalizmus sokkal
jobban elszakította a nyelvet az emberi lét adottságaitól. A nyelv konvencionális jellegű szabályrendszer, törvényei tudatalatti. személytelen rendszert alkotnak. Ezzel szemben Wittgenstein és
Heidegger a közösségi szempontokra mutatnak rá. A nyelv nemcsak a megismert tárgyakat jelöli, hanem benne van a történelmileg ránk hagyományozott lété~telmezésés világértelmezés is. Így
a tárgy előfeltétel nélküli, objektív megismerése lehetetlen. Már kész fogalmak kal, nevekkel, feltételezésekkel közeledünk minden új jelenséghez, ezért a megismerésben és a beszédben jelentkezik az egyéni teremtő és alakító erő. Innen, hogy az emberi nyelv él, megvan a szelleme, kifejezési
árnyalata, színezete, amit szinte lehetetlen más nyelven érzékeltetni. Ezért volt például olyan rövid életű a gépi fordítás kísérlete. Már ez a néhány utalás is felhívhatja figyelmünket a nyelvnek
mint emberi jelenségnek a titokzatosságára. Még jobban kitűnik akkor, ha arra gondolunk,
hogy a szó nemcsak az emberi öntudat és a tárgy között közvetít, nemcsak ezt a kettőt kapcsolja
össze vagy választja szét, hanem a személyek egymás közötti érintkezésének is eszköze. Az ember
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nemcsak a külvilág dolgairól beszél, hanem a másik emberrel is. Nem a monológra, hanem a dialógusra, a párbeszédre, az én-te közösség kifejezésére támaszkodik. Ahogy K. Buhler elemzi a
nyelvet: mindig eszköz önmagunk megnyilatkozására, a másik megszólítására és valamilyen tartalom közlésére. A nyelvnek a személytől személyig terjedő közvetítése. A közlésen kívül lehet
kérés, figyelmeztetés, elismerés, panasz, buzdítás vagy feddés. Karl Rahner egy helyen (Schriften
III, 350) arról elmélkedik, hogy vannak ~avak, amelyek egyesítenek, összekapcsolnak, és vannak, amelyek szétválasztanak, elidegenítenek. Vannak, amelyek szívből jönnek és kapukat nyitnak meg, és vannak olyanok, amelyek keménnyé, érzéketlenné tesznek. Sőt a mai világban egyre
jobban elhatárolódnak az ősi szavak, amelyek az élmény jelei, és az úgynevezett haszon-szavak,
amelyek csupán a technikai kapcsolatok vagy üzleti érdekek kifejezésére szolgálnak. A nyelv a
legfontosabb kommunikációs eszköz. Döntő szerepet játszik az emberek kölcsönös megértésében, a vitás kérdések tisztázásában, a nevelésben, a tanításban, az érzelmek kifejlesztésében, a
közszellem kialakításában. Ma egyre jobban látjuk, hogy a nyelv titka az ember titka. Ezért ha a
teológiának mondanivalója van az emberről, akkor van mondanivalója a nyelvről is.
Mindig világos volt, hogy a beszéd lényege nem a hang, hanem a szavakkal kifejezett szellemi
tartalom. A hang mint élettani jel megvan az állatoknál is, de ott nem kíséri gondolatközlés.
A hagyományos filozófia a beszéd képességét Platón óta a szellemmel, a lélekkel hozta kapcsolatba. Az ember azért beszél, mert tudattal bir, mondanivalója van. Csak a fejlődéselmélét jelentkezése óta keresik, vajon a beszéd hogyan alakulhatott ki az állatijelrendszerből. A döntő kérdés
azonban az, hogy az értelmes beszéd hogyan alakult ki, hiszen éppen az értelmesség a döntő különbség az állati jelrendszer és az emberi beszéd között. A fejlődéselmélet csak elodázza a választ. A kérdés ugyanis az, hogy a logikátlan és értelem nélküli anyagból vagy akár az állatból
. hogyan lett logikusan gondolkodó és beszélő ember? Miért tud az ember szólni a körülötte levő
tárgyakról és a mellette zajló eseményekről? Miért keresi a kölcsönös kitárulást az értelmes
beszédben?
A keresztény filozófus és teológus a teremtésre hivatkozik, s a világgal szembeállítja a beszélő
Istent, aki szavával létre hozta a mindenséget. A lét hasonlóságából következik, hogy amit Isten
teremt, az mind az ő belső tökéletességének távoli képe és véges vetülete. Az emberben azért él
szellemi tudat, mert a teremtő Isten maga a tudatos szellem, s az embert úgy alkotta meg, mint
anyagból és szellemből álló képmását. Már Hegel rámutatott arra, hogy a mi világunk tapasztalati, dialektikus léte csak úgy lehetséges, ha az Abszolútum is rendelkezik valamilyen belső feszültséggel, belső dialektikával. Mi a teremtéstan alapján is valljuk, hogy a földi világunkban lejátszódó történés azért lehetséges, mert a Teremtőben is van valamilyen örök történés, az élet teljességének valamilyen dinamizmusa. Végül az ember azért képes a beszédre, a párbeszédre, a személyiségkölcsönös kitárulására, mert lsten szentháromsági életében is folyik az örök párbeszéd.
A világ a teremtő szóból lett, s ez a szó a dolgokban csak úgy visszhangzik, hogy lehet róluk beszélni. Az emberben azonban úgy visszhangzik, hogy az ember megérti a szót és válaszol is rá. Az
ember már címzettje a szónak. A teremtő én-nel szemben ő a te, s ezért kapja meg a tudatos válasz képességét.
A kinyilatkoztatás úgy állítja elénk a teremtést. mint kezdetet. mint a történés elejét. aminek
van folytatása, befejezése, célja. A folytatásban nem a természetes bontakozás az érdekes, mert
ott előbb-utóbb mindent pusztulás fenyeget. A kinyilatkoztatás természetfölötti folytatásról és
célról is beszél. Isten külön szól az emberhez, megvilágítja létének értelmét és célját. Az ember
ennek a természetfölötti szónak is címzettje. Csak e szó révén kap biztosítékot arról, hogy a Teremtő partnerként kezeli, s hogy evilági halála ellenére örök életre hívta meg. A kinyilatkoztató
szó történetileg hangzott el, természetfölötti jelek kísérték és igazolták. Jelezte, hogy az emberi
történést az üdvösség történetévé teszi, s az ember örök jövője - mint megváltás, üdvösség ~ ebben a történelemben alakul ki. A hivő közösség felfogta az isteni szót, a hitben válaszolt rá, és a
Bibliában megőrizte. Már az Ószövetségből kitűnik, hogy Isten a természet rendjét az üdvtörténetért alkotta meg, s kitűnik az is, hogy az emberi beszédnek természetfölötti hivatást kölcsönöz.
Nemcsak arra való, hogy egymással érintkezzünk, hanem arra is, hogy Isten és az ember kom-
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munikációját hordozza. Isten szava a prófétákon keresztül gyarapodott, de már ott megjelenik
egy teljesebb jövő képe. Olyan jövőé, amelyben Isten szava eléri a teljességet, és az ember egészen
kitárja magát a teljesség előtt. Kinyilvánul az is, hogy Isten szava baráti megszólítás, amely önkéntes, szabad választvár. A hivő közösség tudja ezt, és így táplálja magában a fogékonyságot:
"Bárcsak meghallanátok ma az Úr szavát: Ne keményítsétek meg sziveteket" (Zsolt 95,8).
Az isteni és az emberi szó összefüggéséhez tehát találunk adatokat az Ószövetségben. De a
nyelv teológiájáról igazában csak a Krisztus-esemény alapján beszélhetünk. Ö folytatja a próféták küldetését, akik Isten üzenetét hozták. De a különbség világos. Jézus küldője ugyanaz az Is:
ten, de ő már más kapcsolatban áll vele, mint a próféták. Isten az ő számára az Atya, s vele szemben ő a Fiú. A hozott üzenet autentikus voltára is gondol, amikor ilyeneket mond: "Senk~ sem
ismeri az Atyát, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja" (Mt 11,27). Mivel ő a Fiú, neki
joga van mindent elmondani az embereknek, amit az Atyától hallott (Jn 15,15). Csodái, viselkedése, tudása és végül feltámadása igazolja örök fiúságát, sőt azt is, hogy aki őt látja, az az Atyát
látja (Jn 14,9). Mindennek a magyarázata ez az ünnepélyes nyilatkozat: "Én és az Atya egy vagyunk" (Jn 10,30). A Krisztus-esemény megvilágította az üdvtörténet nagy újdonságát azzal,
hogy rámutatott a Szentháromság titkára: ai.oszthatatlan egy Isten befelé az Atya, Fiú és Szentlélek hármasságában él. Mégpedig a személyes élet teljes kitárulásábanés kommunikációjában.
Ez a belső kommunikáció minden nyelvnek, minden beszédnek az ősforrása.
A teológia vázlatosan így szemlélteti a Szentháromság titkát. Isten öröktől fogva tökéletesen
ismeri magát, saját létét kimondja, s ebben a kimondott szóban benne sűrűsödik egész lényege,
életének teljessége. Ez az az életmozzanat, amelyet a kinyilatkoztatás emberi szóval úgy jellemez,
hogy az Atya öröktől fogva szűli a Fiút. A Fiú úgy születik, mint az Atya örök szava. Ö az Ige, a
Szó, aki "kezdetben már volt, Istennél volt", s maga is isteni lényeggel rendelkezett. Minden általa lett, mert az Atya teremtő szava is benne hangzott el (Jn 1,1). Ez a Szó, ez a Fiú lett emberré és
köztünk lakozott (Jn 1,14), hogy mindnyájan az ő teljességéből részesedjünk (uo. 16). Az Atyában azonban a Szó nem szintelen fogalom, hanem olyan kép, amelyben magát látja tükröződni.
A Fiú a szeretettel kimondott Szó, s ő egyúttal a válasz is az Atya szavára. Az Atya csak szeretettel tudja kimondani azt a végtelen tökéletességet, amelyet magában felismer, s annyira tökéletesen kimondja, hogy ez az örök Szó él, mint az ő képe, mint a tőle született Fiú, aki egész lényét az
Atyától kapja, s egész szeretetével válaszol neki. Ez a kölcsönös szeretet az isteni lényegnek
olyan életmozzanata, amely szintén él mint Szentlélek. A Szentháromság titka alapján tehát az
isteni öntudatot úgy kell felfognunk, mint az Atya és a Fiú örök párbeszédét a Szentlélekben. Itt
a szó, a közlés és a szeretet elválaszthatatlanul összetartozik. A beszédnek az a természete, hogy
a személy belső mivoltát feltárja és szeretetkapcsolatot teremtsen, illetve ápolj on.
Már a középkori teológusok, élükön Szent Tamással, meglátták, hogy a teremtés is ennek a
belső párbeszédnek a járuléka. Az Atya önmaga kimondásában nemcsak lényegét közli a Fiúval,
hanem kifelé való utánozhatóságát is át akarja adni neki, mint teremtett világot. A Fiú ezt a tervet is elfogadja. Úgy is, mint teremtést, és úgy is, mint üdvrendet, ahol majd ő emberi alakban jelenik meg, hogy az Atya uralmát megvalósitsa és az egész teremtett világot visszavezesse az
Atyához (l Kor 15,28). A teremtésnek azonban nem lett volna értelme, ha a párbeszéd továbbra
is csak az isteni személyek közötti szinten marad. Amikor az Atya örök Igéje, a Logosz által teremtette a világot, nemcsak azt akarta, hogy a dolgokban tükröződjék az érthetőség, a kifejezhetőség, a jelentés. Amennyiben a teremtő szó személyes szó volt, választ is követelt. Ezért kellett
lennie olyan teremtménynek, amelyben a teremtő szó már személlyé válik, s képes a beszédre, a
feleletre. Isten beszélő kedve tehát nem merült ki abban, hogy olyan világot hoz létre, amelyről
beszélni lehet, hanem olyat, ainelyben megfogamzik az emberi szó, s keresi, hogy titokzatos én-je
milyen te-re mint a megszólítottság forrására irányul.
Az ember tehát teremtése alapján beszélő lény, s itt mellékes az, hogy ez a teremtés milyen evolúció alapján valósult meg. A beszéd végső forrása az a személyes Isten, akinek volt mondanivalója. Az embernél sem az a fontos, hogy tud beszélni a világ dolgairól, hanem az, hogy a másik
személy számára van mondanivalója. A világ azért érdekes, mert egymás között beszélhetünk ró-
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la, feltárhatjuk titkait és a mi-közösség birtokává tehetjük értékeit. Megtapasztaljuk azt is, hogy
a beszéd feltételezi az érdeklődést, az egymás felé fordulást és a szeretetet. Az ellenszenv, a harag,
a féltékenység, a közömbösség elfojtja a szót, megszünteti a személyes párbeszédet. A támadó, a
szemrehányó, a fenyegető szó csak úgy hangzik, mint az odadobott kő, amelyről tudjuk, hogy
eleve védekeznek ellene, páncélba öltöznek, de a szív kapuját nem tárják ki előtte. A pedagógia
gyakran rámutat arra, hogyaszigorúan nevelt gyermek m~nnyire gátlásos és bizalmatlan, mert
inkább védekezni tanult meg a szó ellen, nem pedig válaszolni. A beszéd végső forrásánál, azaz
Istenben ott van a teljes kitárulás a szeretetben, azért ott a párbeszéd folyamatos és örök. Az emberi nyelv is csak akkor lesz igazi kommunikáció, ha minél többet átvesz ebből az ősforrásból.
Ám éppen a szeretet jelenlétéből folyik a beszéd tragédiája is. Ahol az emberek őszintén kitárulkoznak egymás előtt, ahol mondanivalójuk kikivánkozik, s ahol úgy érzik, hogy a mondanivaló
mindig a személyes kapcsolatot, a szeretetet táplálja, a halál ott jelentkezik igazán úgy, mint a
legnagyobb értékeket leromboló végzet. A szeretetben megkezdett párbeszéd maradandó, sőt
örök akar lenni. Van-e kiút a tragédiából ? Az ember a tapasztalati világról beszél, és arról, amit
belőle kikövetkeztet. A konkrét létezők rnögött megsejtünk valamit a "lét"-ből, amibe szeretnénk belekapaszkodni, így a sokféle beszéd, közlés és párbeszéd mögött is feldereng a teljes igazságot és a maradéktalan szeretetet kifejező "szó "-nak a képe. Nem erre tekint minden emberi remény? Nem az a várakozásunk, hogy egyszer a teljes szeretet megszólítson, kimondja a felbonthatatlan én-te közösséget. a lét ígéretét és teljes megvilágosítást adjon?
Isten a beszédes kapcsolatot nemcsak a természet sikján aktualizálta. Nemcsak a dolgok jelentésében beszélt az emberhez, és nemcsak tapogatózó feleletet várt; a történelemben elhangzott személyes kinyilatkoztató szava is. A kinyilatkoztató szó történelmet csinált az emberiség életében,
'illetve meggyőzött arról, hogy Isten a történelmet felemelte az üdvtörténet síkjára. "Azelőtt a
próféták útján több alkalommal és többféle módon szólt őseinkhez. Ebben a végső korszakban
Fia által beszélt hozzánk" (Zsid 1,1). Ezt az isteni szót őrizte meg számunkra az ó- és újszövetségi szentírás, de már úgy, ahogy azt a hivő közösség felfogta. A kinyilatkoztató szó közvetlen címzettje egy-egy ember vagy közösség, de azzal a célzattal, hogy az üzenet az egész emberiségé legyen. Már ,\brahám úgy kapja az ígéretet, hogy általa nyer áldást a föld minden nemzetsége (Ter
12,3). Az isteni szó meghív, kiválaszt, bizalmat ébreszt és küldetést ad. De azonnal jelentkezik állandósága is. Isten szövetséget köt választottaival, és jelzi, hogy elkötelezi magát nekik, de viszonzásul ő is teljes elkötelezettséget követel. Az ószövetségi nép megéli saját történetében, hogy
lsten szava nevel, felvilágosít, bátorít, feltárja a jövőt, sőt benne rejlik az ígéret, hogy egyszer teljessé válik a párbeszéd közte és Isten között.
Az ígéret Jézus Krisztusra vonatkozott, akiben az Atya örök Szava, a Fiú emberré lett. Ö már
nem egyetlen nép prófétája, hanem az emberiség megváltója. Ha megjelenését arról az oldalról
nézzük, hogy az Ige, az Atya önmagát kimondó Szava lett emberré, akkor meg kell látni benne a
teljességet. Itt Isten már nem jelekben beszél, hanem a názáreti Jézus alakjában, szavában, csodáiban, tetteiben, k~reszthalálában és feltámadásában. Ha viszont arról az oldalról tekintjük őt,
hogy benne a Fiú. az Atya tökéletes képe jelenn meg, akkor is a teljességet tükrözi, amit ő így fogalmaz meg; "Aki engem lát, az Atyát látja" (Jn 14,9)",F öldi keretek kőzött Istenről nem lehetett
többet elmondani és bemutatni, mint amit ő elmondott és bemutatott. Feltárta előttünk az Atya
szándékát, gondolatait, irgalmát, üdvözítő tervét. Ahogy ő viselkedett az emberekkel, barátaival
és ellenfeleivel, jókkal és bűnösökkel, az az Atya magatartásának képe és kinyilatkoztatása volt.
Ö - istensége mellett - teljes ember is. Emberi szavakkal beszélt az Atyához és az Atyáról, de
ugyanakkor mint ember felelt az Atya szavára, mégpedig mindnyájunk nevében, hiszen az Atya
azért küldte, hogy közvetítőnk legyen. Válasza a tökéletes engedelmesség, hűség és szerétet.
Ö tulajdonképpen abba a párbeszédbe vonja bele az embert, amely közte és az Atya között folyik, Az embert a szolga állapotából át akarja emelni a fogadott gyermek állapotába, akinek már
joga van megtudni az Atya titkait (Jn 15,15). Jézus embersége szerint annyira felfogta az Atya
szavát, hogy annak megtartásáért kész volt vállalni a vértanúságot is. Egyúttal felfogta annak
ígéretét, azért tudta a halál pillanatában is az Atya kezébe ajánlani lelkét. 'Az ő nyelve tehát elérte
a teljességet; a világnak egészen kimondta Istent, Istennek pedig egészen kimondta az embert.
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Ezért feltámadásában már földi korlát nélkül, embersége szerint is megélte és átvette az Atya és a
Fiú örök párbeszédét.
Krisztusnak mint megtestesült Szónak a tanítása és műve az evangéliumban maradt ránk. Azzal a célzattal, hogy ebből tanuljuk meg az Istennel és az emberekkel megvalósítandó párbeszédet. Az isteni szót előbb be kell fogadni, magunkévá tenni, s csak azután lehet a hangnemét utánozni. Ahogy lsten egyetlen Szava tükröződik az Írásban, az evangéliumban, ugyanúgy kell tükröződni a keresztények hitében és életében. Krisztus mint a Fiú egészen nyitott volt az Atya
előtt, azért tudott nyitott lenni az emberek előtt is. A nyelv teljességének ez a törvényszerűsége,
és egyúttal ez a nehézsége. Az isteni szó meghallása és az emberi kommunikációba tétele nem
könnyü. Láttuk, hogy már az Ószövetség beszélt a szív megkeményitéséről, s Jézus is feltételezi,
hogy nem mindenkinek van füle a hallásra (Mt 13,13; 19,12). Ő maga mint Isten Szava, a "sajátjába" jött, tehát olyanokhoz, akiket a teremtő szó tett személlyé és értelmes lényekké, s mégsem
fogadták be (Jn 1,11). Jézus úgy mutatta be magát, mint akiben Isten atyai irgalma és szeretete
kifejeződik, mégpedig olyan formában, amit a világból nem lehet levezetni, tehát ami az ajándék
jellegét ölti. Lehetőséget adott arra, hogy Istenben, aki általa szólt, az ember felismerhesse a szeretet titkát. s a választ a szabad döntésben keresse, Itt a földön azonban csak töredékes feleletet
kaphatunk, s a szavak értelmét nemcsak eszünkkel, hanem ösztöneinkkel is mérlegeljük, ezért
megmarad a félreértés vagy a visszautasítás lehetősége, Annál inkább, mivel az isteni Szó a "szolga alakjában" jelent meg. Tanítása és élete, főleg szenvedése és keresztútja magán viselte "Isten
balgaságát" és a "kereszt botrányát",
A nehézségek ellenére a megoldás is kézenfekvő. A szó meghallásához Isten megadta a belső
kegyelmi segítséget. Azóta "boldog a szem, amely lát, és boldog a fül, amely hall" (Mt 13,16),
Ezt az adományt teljesítette be a Szentlélcknek, az Igazság Lelkének (Jn 15,26) és a szeretet forrásának (Róm 5,5) elküldésével. Az egyház elindulásának napjához hozzákapcsolódik a "nyelvek
adománya" (ApCsel 2,4), amelynek inibenlétéről azóta is vitatkoznak a teológusok, Lukács leírásából azonban annyi bizonyos, hogy ez a nyelv "Isten nagy tetteit hirdette", de úgy, hogya
körülállók is ezt a terráészetfölötti jelentést értették ki belőle. A jelkép mindenesetre elsősorban
azt fejezi ki, hogy új nyelvjelent meg a történelemben: az emberek megértik Isten szavát, és ez a
szó létrehozza közöttük a szeretetközösséget, amely arra irányul, hogy "a sok hivő mind egy szív
és egy lélek legyen" (ApCsel 4,32).
lsten szavának megértése és a~nak alapján a hivő közösség kialakítása ma is döntő kérdés az
egyházban. S ez összhangban áll a természet követelményével. A nyelv a legátfogóbb kommunikációs eszköz, akár szóban, írásban vagy jelekben megy végbe. Aki nem érti a nyelvet, vagy akihez nem szólnak, az kitaszított. De az is egyedül marad, aki nem tud vagy nem akar mások előtt
kitárulkozni. A beszéd művészetét azonban valamilyen fokon el lehet sajátítani, Lehet olyan
hangot használni, amely a kedélyeket lecsillapítja, a bátortalant megerősíti, a mogorvát felderíti,
a félelmet feloldja, és olyat is, amely a megbocsátás, a türelem és az önzetlen szeretet hangján
szól. Ez a nyelv a kereszténységben kezdettöl fogva gondot okozott. Az apostol azért kéri a hivők imáját, hogy Isten adja meg neki a képességet Krisztus titkának hirdetésére, az emberek szívének ajtaját pedig tárja fel e titok előtt. Az egymás közti érintkezésben arra kéri őket, hogy beszédük legyen szíves, sóval ízes, és akkor majd meg tudnak felelni mindenkinek (Kol 4,3-6). A só
képe itt kétségtelenül az étellel kapcsolja össze a beszédet. Ahogy a vendég elé ízesített ételt teszünk, úgy beszédünk is hordozza az emberhez, sőt az Isten gyermekeihez méltó megnyilatkozás
jegyét.
Krisztus halála és feltámadása az élet célját úgy mutatta meg, mint hazatérést az Atyához és
mint az üdvözültek közösséget. Ha viszont az üdvösség az élet célhoz érését jelenti, akkor a legtökéletesebb kommunikációnak, a beszédnek is el kell érnie a teljességet. Ez pedig abban áll,
hogy lsten és ember viszonylatában mindenkinek örökre van mondanivalója egymásnak. A kulcsot az Isten színelátása adja meg hozzá. Őbenne feltárul a végtelen lét, azért a megismerés nem
szorul többé a tapasztalás határai közé. Viszont ő úgyis feltárul mint végtelen szeretet, ezért előt
te a teremtmény is maradék nélkül megnyílik. Ez a megnyílás érvényes horizontálisan is, a terem-
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tett személyek irányában. Azt azonban nem szabad elfelejtenünk, hogyaszínelátás nemcsak
ajándék, hanem földi érdemeink jutalma. Foka attól függ, hogy itt mivé tettük magunkat, illetve
hogyan valósítottuk meg az Istennel és az emberekkel fennálló párbeszédet. Az evangélium nem
hagy kétséget aziránt, hogy az Isten iránti szeretet iskolája és probaköve az emberek szeretete,
ezért a vele való párbeszédet is az emberekkel kapcsolatban kell megtanulni. Csak az előlegezett
jóakarat, a türelem, az önzetlen kitárulás, a megbocsátás, az előítéletek félretétele vezethet bennünket oda, hogy felemelkedjünk Isten gondolataihoz és megértsük szavát. Tudatában kell lennünk annak, hogy az egymás közötti és az Istennel fennálló párbeszédben az utolsó szót az ítélő
Isten fogja kimondani. De akkor sem úgy, hogy torkunkra forrassza a szót, hanem úgy, hogy
örökkévalóvá tegye azt a hangnemet, amelyet vele és embertársainkkal kapcsolatban kialakítottunk. Csak olyan világnak és olyan történelemnek van értelme, amely eljut erre a személyes közösségre. Ha eltekintünk ettől a természetfölötti beteljesedéstől, akkor a történelem - mint Hegel
írja - csupán a "szeretetnek önmagával való játéka marad".

Fila Béla

MARTIN BUBER
, DIALOGIKUS
.
GONDOLKODASA
AZ ÚJKOR SZELLEMI LÉGKÖRÉBEN a gondolkodók általában kritikusan szemlélték a
vallásosság és a vallás kérdéseit. A múlt század valláskritikája már a vallás alapjait is kikezdte.
Úgy tűnt, hogy az isteni kinyilatkoztatás nem történt meg, az Istennel való kapcsolat pedig megvalósíthatatlan illúzió. A modern ember tudatában .Jstenelsötétülés" következett be. Szemlélete
eltűri ugyan a vallás kifejezett vagy lappangó jelenségeit, de teljes valóságával nem tud mit
kezdeni.
A vallásosság és a vallás azonban mindenféle kritika ellenére fönnmaradt. Az ember autonómiája kétségtelennek látszott, de az abszolút kötöttség, az abszolútum is visszautalt magára az
emberre, az ember sajátos létezési módjára, aki fölfedezte a függést, az abszolút határpontot.
A történelem, a lélektan, a nyelv és az emberi szellem egyéb sajátos területein természetszerűleg
felvetődött a vallás kérdése. Az ember személyisége, történetisége, nyelvi, szociológiai adottságai
egyre elmélyültebb kutatás tárgyai lettek. Új és radikális fölismerések születtek a kutatás
nyomán.
Ilyen új terület, új gondolkodás az, amelyet dialogikus gondolkodásmódnak nevezünk. Meglepő, hogy rövid időközben - egymástól majdnem függetlenül - a nemet nyelvterületen három
gondolkodónál is jelentkezett ez a gondolkodásmód (F. Rosenzweig, F. Ebner és M. Buber). Áttörést jelentett a lét mélyebb megértése, az ember teljesebb fölfogása felé, de egyben az isteni kinyilatkoztatás eredetibb megközelítése felé is.
MARTIN BUBER DIALOGIKUS GONDOLKODÁSÁNAK két fő forrása van. Az egyik a
Biblia, amely az Isten és az ember dialógusának hatalmas történelmi dokumentuma. A Biblia
még az antik görög filozófiánál is mélyebben, és ezért rejtettebben hatott az emberi gondolkodásra. Az Isten és az ember között történelmi események zajlanak; ezeket jelentőségteljes párbeszéd
követi. A különböző szintű értelmezések (történelmi, prófétai, költői, bölcselő) pedig mélyebben
megvilágítják a folytonosan történő eseményeket. Buber úgy látja, hogy "az emberi létezés folya-
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matában a zsidóság olyan párbeszéd képviselőjekéntjelenik meg, amely a teremtéstől a megváltásig terjedő szakaszban nyelvi jelzésével jelentős minden világesemény számára. Az ember meg
van szólítva mindaz által, ami vele sorsszerűen megtörténik. Saját egyéni tevékenysége és befogadókészsége által képes a megszólításra válaszolni, képes sorsát felelősséggel vállalni" (A zsidóságról. 326. old.). Buber szerint tehát a Biblia szemléletmódjának középpontjában tulajdonképpen az én-te vonatkozás áll, a nyelv és a kimondott szó szintén döntő fontossággal bír.
Buber dialogikus gondolkodásának másik fő forrása az antropológia, a nyelv és a szellemtudomány vonulata. G. Hamman nyelvbölcseletének alapjává Isten szavát tette. W. Humboldt és
Fr. W. Schelling is jelentős szerepet játszott a nyelvbölcselet terén. Buberra különösen L. Feuerbach és S. Kierkegaard hatott mélyen. Részben egyetértett velük, részben elutasította vagy kiigazította őket. Mindkét gondolkodónál igen lényeges szerepe van a személyes viszonynak, a párbeszédnek, de ugyanakkor nagyon különbözően határozzák meg a dialógus értelmét. Kierkegaard
kiemeli Isten és az ember párbeszédét, de antropológiai értelmezése hiányos és elégtelen. Feuerbach alaposan kidolgozza az emberek közötti kapcsolatokat, de nála Isten és az ember kapcsolata maradt torz. A két külőnböző értelmezés kényes alternatíva elé állította Bubert. Még élesebbé
válik az alternatíva, ha bekapcsoljuk ebbe a kérdésbe K. Marx radikálisan ateista megoldását.
Az egyik' oldalon olyan istenkapcsolatra való törekvést találunk, amely emberközi kapcsolatok
nélkül akar boldogulni. A másik oldalon pedig egy tudatos és következetes ateista törekvés és értelmezés áll, amely kizárólag az emberek közötti kapcsolatok tökéletesítésével kíván érvényesülni. Buber úgy kísérelte megoldani az alternatívát, hogy föloldotta Kierkegaard látszólagos vallási radikalizmusát, de föloldotta az ateista alternatíva radikalizmusát is. Az alternatíva bölcseleti
problémát rejtett magában, és ebből bontakozott ki Buber bölcseleti értelmezése.
BUBER ÉLETMŰVÉT könnyen áttekinthetjük, ha átlapozzuk összegyűjtött műveinek három
vaskos kötetét (a bölcseleti, a bibliai és a chaszidizmusról szóló írásait), továbbá bibliafordítását
és életpályájának állomásait, hét évtizedes levelezésének három kötetét a Kösel Verlag kiadásában. Írásait még ő maga rendezte sajtó alá 1960-ban, és ő adta meg életművének a hármas
tagolást.
Bölcseleti írásai jelzik első nagy területét, és ennek középponti magját, az egyetlen átfbgó léttapasztalatot jelző dialogikus elvet. Első írásai, a korai kísérletek még erősen költői jellegűek, "patetikus gondtalanságban" fogantak. Mint a Dániel című beszélgetés. Fő rnűve az En és Te (\923),
e köré csoportosulnak egyéb tanulmánykötetei: A párbeszéd (\932), Kérdés az egyedülvalóhoz
(1936), Az emberközti elemei (1954). Bölcseleti írásaiban Buber a gondolkodás eddig elhanyagolt
területe felé fordul, és biztos abban, hogy nagyon lényeges, jelentős és fölszabadító erővel rendelkező szempontokat dolgoz ki. A dialogikus elv egyre inkább antropológiai kérdéssé alakul át. Az
ember problémája (1943) című mű már antropológiai alapozási kísérlet. Az emberi lét lényegét
kifejező dialogikus elvet Buber az antropológiai problémák történeti szövevényébe állítja. Átfogó bölcseleti alapvetése sajnos nem készült el, csak adalékok kerültek főlszinre, mint Az ősdistan
eia és vonatkozás (1950), Az ember és alakja (\955), Közösségi következmények (1956), Bűn és
bűntudat (1958), A kimondott szó (1960). Különösen értékes Az istenelsötétülés című tanulmánya,
amely a vallás és a bölcselet közös kérdéseit boncolgatja.
A chaszidizmusra vonatkozó írások jelentik Buber másik nagy területét. Az ősi zsidó vallásosságot nemcsak a Tóra és a Talmud őrizte meg. A XVII. és a XVIII. században a zsidóságon belül
megújulási mozgalom támadt, a chaszidista mozgalom. Alapítója Baal-Schem- Tow (1700-1760)
rabbi volt, aki a megmerevedett és életidegen vallási törvényeket és szokásokat igyekezett átlelkesiteni, igazi jámbor lelkiségre törekedett. Az imádságot, a jócselekedetet, az alázatot, az istentiszteleten való táncot és az éneket alázatos hivő lelkületbe ágyazta bele. A chaszidista lelkiség a
világ, az ember és az Isten szeretetének mély harmóniájára és egységére törekedett. Később veszített erejéből, a racionalista, liberális törekvések elnyomták az eredeti lelkesedést. A századfordulón, főképp Buber munkássága nyomán, ismét újjáéledt, és egzisztenciális magatartásformát,
vallásos életet jelentett. Eszerint az ember Istentől megszólított lény. Embernek lenni annyi, mint
megszólítottnak lenni és válaszolni. A zsidó jámborságban "Isten teljes konkrétsággal mint beszélő jelenik meg, a teremtés pedig mint nyelv; a lények teremtettségüket mint semmiségükből
eredő fölhívást észlelik, a létezők válaszát létrejövésük módja határozza meg. A nyelv, a válasz-
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adás képessége jelenti a teremtmények életét, a párbeszédben a világ lényege a szó lesz. Izraelnek
mindig ezt kellett hirül adnia, ezt tanította és jelezte a világ számára. A valóságos Isten az, aki
megszólítható, mert ő a hozzánk beszélő Isten" (III. 743. old.).
Az ember igazi partnere az Isten, aki teljesen immanens és transzcendens egyszerre. A kinyilatkoztatás nem objektív kijelentéseken és szubjektiv élményeken nyugszik, hanem Isten konkrét és
személyes érintésén. Isten szentsége az Ószövetségben kíáradt a világra, és azóta is szüntelenül
árad. Így tehát a világgal és a személyekkel való érintkezésekből merítjük Isten megtapasztalását. Az evilági élet, a mindennapok világa, legfőképp az én-te viszony a teofánia, az istenszolgálat helye. Minden vallási megnyilatkozás forrása az isteni örök kinyilatkoztatás, amely konkrét
történeti formában is megjelent a nagy közösségek életében, a történelem fordulópontjain, de
különösképpen Izrael életében.
A chaszidista lelkiség tanította meg Bubert arra, hogy az isteni titok erejéből élni tudjon.
A vallás feladata nem az - mondotta -, hogy Isten lényegéről csupán tanítást adjon, hanem hogy
rávezessen bennünket arra az útra, amelyen Istennel valóban találkozhatunk. Buber életszemléletét, bölcseleti elgondolását a dialogikus elvbe sűrítette, és ez az elv vezette a chaszidista hagyomány összegyűjtésében, értékelésében és átdolgozásában. Éppen a chaszidista lelkiségnek köszönhette, hogy a dialogikus elv sohasem vált merőben elméleti, reflexiós tényezővé, hanem az
életből, a vallásos tapasztalatból merített elv volt, és az is maradt.
BUBER SZEMÉLYISÉGÉRE ÉS GONDOLKODÁSMÓDJÁRA külön is érdemes rávilágítani, ha meg szeretnénk érteni dialogikus gondolkodását. 1961-ben megírta bölcseleti számadását, és ebben önmagát így jellemzi: "Sokféleképpen szó esett már arról, vajon én bölcselő, teológus, vagy valami más egyéb vagyok. A kérdés jogos. Hiszen az egyik vagy a másik terület szabályaival és törvényeivel szembesíteni kellett munkásságomat. Az előterjesztett válaszok közül
egyiket sem fogadhatom el. Amennyire önismeretemmel át tudom fogni magam, ennek alapján
atipikus embernek nevezhetném önmagam ... Mióta érett módon saját tapasztalatom irányítja
életemet (ez a folyamat röviddel az első világháború előtt kezdődött, és utána csakhamar be is fejeződött), kötelességemnek ismertem el, hogy döntő tapasztalatairnat összefüggően beillesszem
az emberi gondolkodás állományába, de nem úgy, mint csupán az én tapasztalatomat, hanem
mint a másik, és a másfajta embernek is érvényes és jelentős belátást nyújtó tapasztalatot. Nekem semmilyen tanításom nincsen, amelyet mint tant tovább kellene adnom. Csak tapasztalataim vannak, belátásokra tettem szert. Bölcseleti módon kellett azonban közölni nézeteimet, vagyis azt, amit mindenki a saját létezésében csak mint egyszerit, és egyetlen lényegest fog föl, általánossággá kellett átfordítanom, és azt, ami lényege szerint megfoghatatlan, fogalmakba kellett öltöztetnem (sokszor nehézségek árán is), és így kellett megkísérelni közlésüket. Pontosabban : az
én-te viszonyból, az én-te tapasztalatból tárgyi állítást kellett csinálnom" (I. .1111. old.).
Saját bevallása szerint igen mély és gazdag egzisztenciális és hitbeli, vallásos tapasztalatai voltak egész életében. Ezek indították el gondolkodó útjára, és ő ezekhez mindig hűséges maradt.
Éléttapasztalatait valóságnak fogta föl, és ezeket dolgozta föl bölcseleti módon. Kifejtésükhöz
nem vette igénybe a teológiát, mert úgy érezte, hogy nem lehet azokat tanszerűen kifejteni.
A bölcseleti antropológiát viszont annál inkább felhasználta. Gondolatainak főbb elemei, támpontjai tulajdonképpen teológiai jellegűek, sőt ezek képezik gondolkodásának alapját: de mindig viszolygott a teológiai állításoktól. Önállóan kísérelte meg vallási-hitbeli tapasztalatait értelmezni, és erre a bölcselet alkalmasnak mutatkozott.
Tudatában volt tapasztalatai korlátainak is, és sohasem esett a szubjektivizmus áldozatául.
Gondolatainak személyes és végtelen távlatai vannak. "Aki rám figyel, annak ezt mondom: ez és
ez tehát a te tapasztalatod; ezt értelmezd. És amit te önmagaddal kapcsolatban nem tudsz értelmezni, mégis kockáztasd meg, hogy arról szerezz tapasztalatot. Aki pedig ettől komolyan vonakodna, azt én komolyan veszem. Az ilyen ember számomra fontos. Az ő vonakodása az én problémám. Ismételten meg kell mondanom, semmilyen tanom nincsen. Csak valamire rámutatok.
A valóságra mutatok rá, a valóságban mutatok rá valamire, olyanra, amit nem vagy csak kevéssé láttak meg eddig. Aki hozzám tartozik, annak megfogom a kezét, és az ablakhoz vezetem. Kinyitom az ablakot, és kifelémutatok. Nincsen tanom, csak párbeszédet folytatok" (I. 1114. old.).
Milyen is volt ez a párbeszéd? Erre mutat rá a dialogikus elv.
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A DIALOGIKUS GONDOLKODÁSBAN a gondolkodás új és átfogó horizontja tárul föl.
Buber tömören é~ világosan fogalmazta meg alapvető létélményét az En és Te cimű művének
kezdő soraiban: "A világ az ember számára kétféleképpen nyilvánul meg, kétféle magatartása
szerint. Az ember magatartása kétféle akimondható alapszavak kettőssége szerint. Az alapszavak nem egyes szavak, hanem szópárok. Az egyik alapszó az én-te szópár. A másik alapszó az
én-az szópár, amelynél az alapszó megváltozása nélkül az az helyébe az ő szó is behelyettesíthető. Így tehát kettős az ember én-je. Az én-te alapszónak az én-je más, mint az én-az alapszó én-je.
Az alapszavak nem valami rajtunk kívűl álló dolgot állítanak, hanem fennállást létesítenek. Az
alapszavakat lényegük szerint kell kimondani" (1. 79. old.). 1916-ban vetődött föl először Buberben az én-te és az én-az léttapasztalata alapján a dialogikus elv, mint a személyes találkozások,
és az evilági, tárgyi tapasztalatok végső principiuma. Élete folyamán egyre erőteljesebben és elmélyültebben megvilágosodó belső szükségszerűség ösztönözte e lételv kidolgozására. A dialogikus elvbe sűrítette egyetlen igazi létélményét és gondolatát. A lét kettős megnyilvánulási módjából, az ennek megfelelő kettős emberi magatartásból, s ezek összefüggéseiből bontakozott ki a
dialogikus gondolkodás.
A létet önmagában nem lehet megragadni, csak kétféle megnyilyánulását, kétfélejelenlétet, és
az ezen alapuló kettős emberi magatartást, az egymásköztiséget. A lét számunkra nem "önmagában van", hanem viszonyként kerül velünk szembe, és ennek megnyilvánulási módjaként vagyok
én, jelentkezik számomra a másik ember, a világ és az abszolút, örök Te. A szembenállás feszültsége éltet minden viszonyt, találkozást és tapasztalatot. A lét értelmezésében döntő jelentősége
van annak, hogyan értelmezzük ezt a polaritást, föloldjuk, tagadjuk vagy kellőképpen földolgozzuk. A létfogalmat jelző van szócska Bubernél mindig részes eset vonzattai jár együtt. A lét kettős viszonylatban fejeződik ki számunkra: a személyes találkozás (én-te) és a tárgyi tapasztalat
(én-az) létmódjában. A kettős alapmagatartás tisztázza az egyes létezők közötti viszonyt, a
szembenálló létezők másságát, az egymásköztiséget, a lét transzcendenciáját. A lét megnyilvánulásának végső értelme az, hogy előkészítsük a világot és az embert az Istennel való találkozásra,
és hogy lsten megnyilvánulhasson teremtményeiben.
A lét alternatívája, a kettős vonatkozás további találkozások és tapasztalatok egyre mélyülő
alapja lesz. A találkozás tényét színezik és teljessé teszik az érzések, a szóbeli beszélgetés, a nyelvi
kifejezés lehetőségei, a különböző magatartásformák, a művészi alakítás. A tapasztalásban viszont a világ tárgyaival. a jelenségek világával kerülünk kapcsolatba. Buber szerint az én-te viszony végső adottság, levezethetetlen, szabad tényállás, megszólításra és feleletre képes közvetlenség. Mögötte már csak a másság legvégső ontológiai adottsága rejtőzik mint ontológiai feltétel. A te másságának az én számára, és az én másságomnak a te számára közvetlen és föltétlen jelentősége van.
A személyek közötti találkozásnak elsőbbsége van a tárgyi tapasztalással szemben. A találkozás a lét kitüntetett eseménye, a lét igazi ajándéka, mindig kegyelemszerű esemény. Súlyos félreértés lenne azonban, ha az én-az tapasztalást nem vennénk komolyan, ha az evilági tapasztalat
értékét vesztené. Buber realizmusa, élet és világszeretete biztosítja a tapasztalat jelentőségét.'
Csak akkor történik visszaesés, ha az én-te kapcsolat torzul én-az kapcsolattá. Az én-te viszony
túllépi a tér és idő kereteit. Viszont az én-az viszony belehelyez a tér és az idő világába. Az én-az
viszonyt csak mint elmúlt eseményt rögzíthetjük. Az én-te találkozás a jelen pillanat ragyogásába állít bele. Csak azáltal van jelen a pillanat, hogy te vagy számomra. Az én-te kapcsolatot
szüntelen veszély fenyegeti, mert mindig megvan annak a lehetősége, hogy átvált én-az viszonynyá, és ez emberi sorsunk "fölséges melankóliája".
Szellemi életünk különböző alkotások ban fejeződik ki. A legfontosabbak a szavak, szóalakzatok, a nyelvi kifejezések. A nyelv Buber szerint nem pusztán jelek rendszere, hanem szellemi jelentéssel telített alakzat, amely egyrészt őrzi a bennemegtestesült szellemi tartalmat, másrészt a
kommunikáció eszköze. Ha a kölcsönös viszonyban álló embereknek valóságos, "élő középpontjuk" van, akkor létrejön a személyköztiség, a közösség, Csak az én-te kapcsolatok szűk gerincén haladva juthatunk el a közösség birodalmába. A közösségben minden ember másféle, távolság feszül közöttük, mégis egymáshoz tartozhatnak az én-te kapcsolatban, mert vonatkozás
létesül közöttük. A distancia és a vonatkozás összjátéka hasonlít az erőtérhez. Az én-te pólusok
a távolságmérésnél szétválnak, a vonatkozásban összerendeződnek,és a kettő egysége alkotja a
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személyköztiség fogalmát. A közösség tagjainak szembenállását a találkozás és a párbeszéd teszi
értelmessé. Mi az ember lényege? Az, hogya másik emberhez oda tud fordulni, párbeszédet tud
vele folytatni, a másik ember magatartásának középpontjában lehet. A logosz nem önmagában
van, hanem az emberi személyekben életre kel, és létrejön a dia-logosz.
Buber háromféle dialógust különböztet meg a kapcsolatok minősége alapján. Hiteles a dialógus akkor, ha a szembenállók valóban elfogadják egymást olyannak amilyenek, és így nyílnak
meg egymás felé. Technikai jellegű a dialógus, amikor a viszonyban állók között csak a tárgyi
közlés szükséglete teremt beszélgetést. Végül dialógusba öltöztetett monológról van szó, amikor
többen összejönnek ugyan, de mindenki csak magával beszélget igazában. Nem a sok tenni- és
mondanivaló hozza létre a hiteles dialógust, hanem az, hogy az egyetlen lényeges szempont kerül
előtérbe, az én-te között, és amikor az én pontosan azt teszi és mondja a te-nek, amit valójában
mondania és tennie kell.
A dialogikus gondolkodás a teljességet akkor éri el, amikor megtörténik az örök Te személyévei való találkozás és párbeszéd. "A vonatkozások meghosszabbított vonalai az örök Te személyében keresztezik egymást. Minden egyes te-viszony tulajdonképpen az örök Te-re ad kilátást,
és alkalom arra, hogy az örökkévaló kimondja az alapszót. A te-valóság közvetítésével minden
lény a vonatkozások teljességére vagy teljesületlenségére jut el. A velünk született te-viszony
'mindenkit érint, és mégsem teljesül be senkiben sem. Egyedül csak a Te személyhez való közvetlen viszonyban teljesedik be minden egyéb vonatkozás, amely lényege szerint már sohasem válhat az-vonatkozássá" (I. 128. old.).
Isten nem elméleti kérdésként vetődik föl az ember életében, hanem konkrét történelmi tényként. Isten és ember történelmi, személyes találkozásának dokumentuma a Biblia, de minden
egyes ember élettörténete ilyen találkozás és beteljesedés eseménye és helye. Ha a te alapszót azzal a kizárólagossággal és odaadással tudjuk kimondani, amelyet az természete szerint megkövetel, akkor jutunk el az én-te viszony beteljesedéséhez. Hogyan érint meg bennünket Isten? Hol
van a vele való találkozás helye? Ott, ahol valaki a te alapszó t kimondja, és az én-te viszonyt
megvalósítja. Ott, ahol a te szónak teljes értelme van. Még az is, aki szégyelli Isten nevét kimondani, és úgy véli, hogy ő Isten ellen döntött, ha életében föltétlenül és lényege szerint valakihez
mint te-hez fordul oda, már hallgatólagosan is Istenhez tartozik, és szól hozzá. Az ember azért
kiválasztott és kiváltságos lény, mert Isten megszólította, és szövetséget kötött vele. Súlyos félreértés lenne, ha Istent az örök eszmék, értékek világában keresnénk. Az én-te viszony közvetlen
adottság, ezt nem kell keresni, csak elfogadni és megvalósítani. Isten kereséséről nem is helyes
beszélni, mert igazában semmi sincsen, ahol őt ne lehetne tetten érni. Nem a lét szegélyén, vagy
azon túl rejtőzködik, hanem egyszerűen ott van minden én-te találkozásban.
Buber megkülönbözteti a vonatkozások három szféráját. Az első az, amelyben az ember a természetben él, a másik a személyek közös élete, a harmadik a szellemi alkotások szférája, a művé
szet világa. Minden szférában föllelhető az örök- Te jelenléte. Teljességgel azonban csak az én-te
találkozásban nyilatkozik meg, mert ott a megszólítás és a válasz természetszerű esemény. Ezzel
függ össze Bubernek a kinyilatkoztatásról vallott nézete. Isten a kinyilatkoztatásban jelentkezik,
várja az ember válaszát. Isten csak ebben a párbeszédben közelíthető meg. Buber szerint a kinyilatkoztatás itt és most is történik, minden hivő Istennel való találkozásában megvalósul Isten önkinyilatkoztatása: "Énjelen vagyok számodra, én veled vagyok". A megélt pillanat teljességében
részesedem a kinyilatkoztatásban. A találkozás pillanatában fölfogom a világeredetét és végcélját, a szent titkot, és ezzel együtt megragadom az isteni hangot is, amely kezdettől a vég felé
mutat.
BUBER DIALOGIKUS GONDOLKODÁSÁNAK JELENTŐSÉGÉT az adja, hogy élete,
munkássága egyetlen hatalmas egzisztenciális-vallásos tapasztalatot sugároz, amelynek értelmezése lehetővé teszi, hogy gondolkodásunk alapjait újszerűen közelítsük meg. A valósághoz való
újszerű magatartásunk révén eredeti módon gondolkodjunk önmagunkról, a világról és annak
végső alapjáról. Bubernél a vallásosság nem az élet külön területe, hanem azonos az ember személyes életével. Az egyre erőteljesebben fejlődő léttapasztalatok egyre nagyobb mértékben válnak egyetlen hatalmas hittapasztalattá. Ennek ereje föltép minden ajtót, és szelé átviharzik minden rejtekhelyen. Az ember lényegénél, léthelyzeténél fogva '(én-te viszony) az Istenre irányuló
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lény, és a vele való kapcsolat létének beteljesedése. Még a mai "isteIÍelsötétülésen" is át lehet látni. Az ember a sötétség mélységeiből is a fény után kiált. Buber egész életében szent borzongással
érezte töprengései, kérdései és találkozásai közepette Istenjelenlétét, elrejtett arcának nyilvánvalóságát, a hallgatásban is a kimondásra váró szavakat. Teljes meggyőződéssel vallotta, hogy a
Biblia, chaszidista lelkiség, a dialogikus gondolkodás szellemi dinamizmusa az üdvösség üzenetét és erejét közvetíti a mai ember számára. Ezek az erők képesek az embert megérinteni, fölébreszteni, hogy aztán beálljon az üdvösség ma is hatékony sodrásába, amely az eredet üdeségéből
és tisztaságából, a történelem szennyes és rémisztő jelenségein túljutva, halad a végső beteljesedés felé. Az üdvösség akkor válik valóra, ha az ember gondolkodásának erejét és fényét nem önmagából, nem is csupán az érzéki tapasztalatból, hanem a személyes vonatkozásokból meríti. Az
"én gondolkodom" helyébe az "én veled vagyok" dialogikus elve kerül. A "cogito ergo sum" - a
gondolkodom, tehát vagyok - elve helyébe a "respondeo ergo sum" - a válaszolok, tehát vagyok
- elvét tesszük. És akkor Isten teljes valóságát a neki megfelelő horizontban, megértésmódban
fogjuk megragadni, kijutunk a modern matematikai-fizikai gondolkodásmód hálójából, és az
én-te viszony, a nyelvi közvetítés szintjén elérhető lesz számunkra a valóság közvetlensége és abszolút teljessége.
Buber végül a bibliai humanizmusra hívja föl figyelmünket. Ő a zsidó nép sorsát és hivatását
legmélyebb gyökerénél fogta meg: a zsidó nép Isten választott népe, amelyhez Jahve szólt, és
amelynek Jahve kinyilatkoztatást adott. A kinyilatkoztatás átformálta az embert, és ezért beszélhetünk a Biblia humanizmusáról : ennek őstípusa egy rendet teremtő és irányt mutató tett (a sinai esemény), s ennek az eseménynek nagyszerű nyelvi emléke a Biblia. Az emberíségnek vissza
kell térnie eredetének titkához. A bibliai ember az, aki hagyja, hogy megszólítsa az isteni hang,
és aki-életével válaszol az őt megszólító hangra. A Biblia dialógusa a nyelvi megszólításból továbblép az emberi lét titkához. Az eredet ott van, ahol a korlátlan, örökkévaló hatalom hangja
és szavai először fölcsendültek héberül.
Buber mint gondolkodó és nevelő hozzá szeretné edzeni az embereket a találkozás próbájához. Ha aztán majd eljön a "viharos éjszaka", a "lecsapó villámok fényes cikázása", a pusztulástól való fenyegetettség. érzése, akkor ne meneküljünk a görög logosz, a tökéletes formák személytelen és magányos világába, hanem álljunk szilárdan, halljuk meg a hangot a "mennydörgés közepéből", engedelmeskedjünk és válaszoljunk: dia-logoszra legyünk képesek. A világ tényleg rémisztő, de mégiscsak Isten világa. Kiáltsunk hozzá.

MARTIN: BUBER (1878-1965) zsidó filozófus és teológus, a chaszidizmusnak legnagyobb XX. századi
képviselője. A zsidóságban ez a második babiloni fogság után k ifejlődő irányzat a kegyességet, a jámborságot helyezte a vallásos élet középpontjába. Jézus korában a farizeusok, szadduceusok és az esszénusok,
a kora középkorban a karaiták, s a XVIII. század elejétől fogva Kelet-Európában (Orosz- és Lengyelországban) a magukat chaszidoknak nevezők nyilvánítottak ilyen fölfogást. A szegényebb néprétegek körében csoportosuló cha szidok elkülönültek a racionálisabb talmudi, kabbalai zsidóságtól, s hitéletükben a
vallásos buzgóságot tekintették elsődlegesnek ~ mint a katolicizmuson belül a szalézianizmus vagy a szű
kebb körű kvietizmus, a protestantizmuson belül pedig a pietizmus hirdetői. Buber Bécsben született, de
galíciai vakáció i során megismerkedhetett azzal a szellemirányzattal, melynek hagyományát később föl is
dolgozta (Deutung des Hassidismus, Berlin 1935). Tanulmányait Bécsben, Lipcsében, Berlinben és Zürichben végezte. A század.első évtizedeiben több folyóiratot alapított és szerkesztett. 1923 és 1933 között
a frankfurti egyetemen a filozófia és a zsidó vallás professzora. Együttműködött katolikus és protestáns
szerzőkkel, 1925-ben a Szentirás új német fordítását készítette elő Franz Rosenzweiggal, kiről jelen tanulmányában is megemlékezik. 1938-ban hagyta el Németországot, 1938-tóI1951-ig a jeruzsálemi egyetem
professzora, 1952-ben Goethe-, 1963-ban Erasmus-díjat kapott. Jób könyvének német fordításán dolgozva halt meg Jeruzsálemben, 87 éves korában.
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Martin Buber

A DÖNTŐ sz6 A

szív SZAVA

(A 73. zsoltár)
Bizony jó az Isten Izraelhez,
Azokhoz, akiknek szivűk tiszta.
Mégis, csaknem megbicsaklott lábam,
kevés híján botladozott léptem,
hiszen féltékeny voltam a hencegőkre.
mert láttam a bűnösök békéjét.
Bennük nincs szorongás,
bendőjük egészséges. hájas,
emberi gyötrelmet sosem tapasztalnak,
embert érő csapás sosem sújtja őket.
Ezért gőg a nyakláncuk,
s igazságtalanság cicomája ékesíti őket.
Hájukból kidülled szeműk,
s végigvonulnak benne a sziv mesterkedései.
Gúnyolodnak és gonoszságot beszélnek,
elnyomást hirdetnek fölényeskedve.
Szájukkal az eget érik,
nyelvük a földet fenyegeti.
Ezért így szólnak: "Hozza csak népét újra erre,
vizet azt szürcsölhet bőven!"
S azt mondják: ..Hogyan tudná az Isten,
s van-e ismeret a Magasságos előtt?"
Lám, ezek ők: bűnösök,
idővel hatalomhoz jutottak s megelégűltek.

Hiába volt, hogy szívem tisztogattam,
kezem bűntelenségben mostam,
mégis, egész nap engem ért a csapás,
reggelenként fenyítés volt sorsom.
Ha ezt mondtam volna: "EI akarom beszélni,
amint van",
elárultam volnafiaid nemzetségét.
De én azon voltam, hogy megismerjem,
s kín volt ez szememnek,
mignem Isten szentélyéig eljutottam,
ekkorra már megfigyelhettem :
Síkos talajra állítottad őket,
hogy rászedve bukjanak el.
Egy szempillantás alatt sóbálvánnyá válnak,
meghalnak, iszonyukban elenyésznek.
Mint álmot az ébredés után, Uram,
kineveted, midőn megmozdulsz, árnyképűket.
Mikor felforrt a szivem,
s mindez vesémbe vágott,
akkor balga voltam s nem ismertem fel,
akár a barom, olyan voltam színed előtt.

És én mégis mindig nálad maradok,
jobbomat ragadtad meg.
Tanácsoddal vezetsz,
s végül dicsőségben magadhoz veszel.
Kim van énnékem a mennyben?
Nálad nem vágyom a föld után.
Húsom és szlvem elenyészik,
szívem sziklája, osztályrészem, Isten megmarad örökre.
Hiszen, akik távol vannak tőled, elvesznek,
hallgatsz azoknak, kik paráznamód elszakadtak tőled.
Számomra Istenhez közeledni a jó,
oltalmamat beléd, Uramba helyeztem:
hogy minden művedet elbeszélem.

Martin Buber: Das Herz entscheidet, (In: Siegfried Foelz Hrsg.: Der verborgene Gott in der Offenbarung, St. Benno Verlag, Leipzig, 1973.28-39. old.)
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Ahhoz a zsoltárhoz térek ma ismét vissza, amelyet annak idején Franz Rosenzweig temetésekor
mondtam el, kívánsága szerint.
Mi az hát, ami ebben a leirásból, elbeszélésből és vallomásból álló költeményben annyira vonz
engem, s csak egyre jobban, amint öregszem? Úgy gondolom, az, hogy egy ember számot ad
élettapasztalatának valódi értelméről, s hogy ez az értelem közvetlenül érinti az örökkévalót.
Hiszen a világról gyűjtött tapasztalatainkat - s jobbára épp a legfontosabbakat - lassacskán
értjük csak meg. Előbb elfogadjuk belőlük, amiről úgy látjuk, nekünk kínálják; kimondjuk, "nézetté" csomózzuk s úgy véljük, a világ birtokosai vagyunk. Ám kiderül, hogy amit e nézetben
"néztünk", merő látszat. Nem mintha tapasztalatunk csalna, csak éppen úgy használtuk fel,
hogy nem hatoltunk mélyére. S honnan tanuljuk meg az alapok megközelítését? A mélyebb
tapasztalásból.
A zsoltárban megszólaló férfi elbeszéli, hogyan járt végére tapasztalatai jelentős részének.
Azokról a tapasztalatokról van szó, amelyek így tanúskodnak: a rosszaknak jól megy a soruk.
Úgy tűnik, nem a tulajdonképpeni Jób-kérdés vetődik fel- miért megy rosszul a jók sora? -,
hanem épp a megfordítottja. Az, amit először s legpontosabban Jeremiásnál találunk megírva:
Miért visz sikerre a bűnösök útja? A zsoltárban ennek elbeszélését mégis olyan mondat előzi
meg, amelyben - hajóI szemügyre vesszük - a Jób-kérdés rejlik. E mondat, a zsoltár mottója, így
hangzik: "Bizony, jó az lsten Izraelhez, / azokhoz, kik szivűkben tiszták".
Természetesen nem a személyes boldogság vagy boldogtalanság kérdése ez, hanem Izrael boldogságáé vagy boldogtalanságáé. De a Jób beszéde mögött búvó tapasztalat szintén nem csupán
személyes, amint azt több mindenből látjuk majd, hanem Izrael szenvedésének megtapasztalása
is egyben, azé a katasztrófáé, amely a babiloni száműzetéshez vezetett: a katasztrófa kezdetének
élménye. így talán csak az szólhatott, aki felmérte a személyes szenvedés mélységeit; de izraeli
férfi ő, aki ínségének legkeserűbb órájába, személyes szenvedésébe Izraelét is belesűritette, minden reá rótt szenvedést Izraelként szenvedett át. A személy sorsában népének sorsa gyülemlik fel,
benne lesz igazán nyilvánvalóvá. Ezért a mi zsoltárosunk is - akinek a személy sorsáról kell szólnia - Izrael sorsával kezdi. Bevezető mondata mögött ez a kérdés áll: Miért megy rosszul Izrael
sora? S válaszol is azonnal: Mégsem! Bizony, hogy jó az Isten Izraelhez. Majd magyarázatként:
Azokhoz, kik szívükben tiszták.
Ez első pillantásra azt jelenthetné: csak Izrael tisztátalanjaihoz nem jó az Isten, Izrael tisztáihoz viszont jó, ők a "szent maradék", az igaz Izrael, őhozzájuk jó. Ez azonban arra engedne következtetni, hogy e maradéknak jól megy sora. A kérdező viszont épp abból a tapasztalatból indul ki, hogy Izraelnek rosszul rnegy, s bizonyára ez a rész sem kivétel. Az előbbi módon értelmezett válasz tehát nem volna válasz.
Mélyebbre kell hatolnunk a mondat értelmében. A kérdező, abból a tényből, hogy Izraelnek
rosszul megy sora, így következtet: Isten tehát nem jó Izraelhez. Így azonban csak az következtet, akinek szíve nem tiszta. Az, aki tiszta szivű, az, aki szívében megtisztul, nem juthat ilyen következtetésre. Hiszen meg kell tapasztalnia Isten feléje irányuló jóságát. Nem aztjelenti ez, hogy
Isten jóságával fizet neki, hanem azt, hogy a tiszta szívnek megnyilatkozik Isten jósága: tapasztalja lsten jóságát. Ha Izrael tiszta szivű, ha szíve rnegtisztul, tapasztalni fogja Isten jóságát.
A választóvonal tehát nem a vétkező és nem vétkező emberek közt húzódik, hanem a tiszta
szivűek és a tisztátalan szivűek között. Ha a bűnös szíve megtisztul, ő is megtapasztalhatja Isten
jóságát, mely megnyilatkozik előtte. Annyira tapasztalja meg Izrael Isten jóságát, amennyire
megtisztítja szívét. Ebböl megérthetjük mindazt, amit a zsoltár a bűnösökről mond: "bűnös" az..
aki akarattal kitart szíve tisztátalanságában.
A szív állapota dönti el, igazságban él-e valaki - melyben megtapasztalható Isten jósága
- vagy a látszatban -, melyben az emberek azt a tényt, hogy valakinek "rosszul megy sora", öszszecserélik azzal az esztelen elképzeléssel, hogy Isten nem jó hozzájuk. A döntő: a sziv lényegi' állapota. A zsoltár uralkodó szava tehát a hatszor visszatérő sziv szó.
A beszélő - miután az alaptételt kimondta, azokról a tévutakról szól, amelyeken életében már
végigment. Nap nap után látta a "bűnösök" jó sorát, hallotta hencegésüket, s e tapasztalat a kétségbeesés, a hitevesztettség szakadékát tárta fel előtte: már-már nem tud hinni az élő s az életben
tevékeny Istenben: "Mégis, csaknem megbicsaklott lábam, kevés híján botladozott léptem".
Odáig jutott, hogy féltékenység fogja el a "bűnösök" kedvező helyzete láttán. Érzése nem irigy-
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ség, hanem féltékenység: Nyilván őket s épp őket! -- szereti jobban az Isten! Hogy ez csakugyan 'így van, abból is kitűnik, mennyire védettek a sorscsapással szemben. Őket nem szorongatja sorsuk, mely minden más embert kényszerít s körülzár. "Emberi gyötrelmet sosem tapasztalnak, embert érő csapás sosem sújtja őket." Ezért úgy érzik, mindenkit felülmúlnak, "egészséges, hájas" bendőjükkel büszkélkednek mindenfelé, s szemükbe tekintve - mely arcuk hájából
pislog elő meglátni "a szív mesterkedéseit", a gőg és Kegyetlenség vágyképeinek vonulását.
A felebarát világához pöffeszkedés, álnokság, elvetemült bírvágy fűzi őket. "Elnyomást hirdetnek Iőlénycskcdve, szájukkal az eget érik." A zsoltáros két, ismertnek feltételezett s jellemző
mondást idéz arra vonatkozólag, amit az égnek emelt száj képe amúgy is éreztet. Az egyikben
- amelyet az "Ezért így szólnak ... " jelentésű ezért-tel vezet be - a bűnösök Istennek s az ő népének kapcsolatán gúnyolódnak. Az ekképp kacagók nyilván palesztínai latifundium-tulajdonosok. Azon évődnek, hogy íme, most a vagyontalan ner is hazatér a száműzetésből, amint megjövendőltetett (/z 41,17 sk.): .vizet szürcsölhet bőven!" Mást úgysem találnak, legfeljebb annyit
tehetnek, hogya beszélők szolgálatába szegődnek. A másik szólásban láthatóan a hozzájuk intézett szcmrchányásra válaszolnak. Intést kaptak: Isten látja és ismeri elkövetett gaztetteiket. Az
ég Istenének azonban más dolga is van, mint az, hogy e földi üggyel-bajjal törődjék. "Hogyan
tudná az lsten. / s van-e ismeret a Magasságos előtt?"
lsten magatartása megerősiti őket. Jóleső biztonságban élik világukat, "hatalomhoz jutottak s
megelégültek".
Ez volt a zsoltár első szakasza, benne súlyos élettapasztalatát s a rosszak boldogulását mondta
el a zsoltáros. Most azonban áttér annak elbeszélésére, hogyan változott homlokegyenest ellenkezőjére e tapasztalatról alkotott felfogása. Bár saját szenvedésének s a gonoszok vigyorgó jólétének ellentétét újra meg újra át kellett élnie, most mégis felülkerekedik rajta. Mert nem illendő
szüntclenül hasonlitgatnom hiszen a magam szíve sem tiszta!
Hozzálát, hogy megtisztitsa mindhiába. Ha el jut is addig, hogy "kezét bűntelenségbenmoshatja" (s cz semmiképp nem jelenti az önigazolás érzését vagy cselekedetét, hanem a valódi, a lélek kűzdelmcvcl megszerzctt "magasabb" tisztaságot), a csapás mégis tovább tart. Most mint
leprát érzékeli önmagán. S miként a bibliai ember a leprát ég és föld megzavart kapcsolatáért kijáró büntetésnek tekinti, úgyköszönt zsoltárosunkra is minden reggel, minden egyes emésztő
gyötrelemben átvészelr éjszaka után a gondolat: Hiszen ez büntetés -mivel érdemeltem ki? -, s
szenvedésének ismét a gonoszok szerencséjének förtelmes rejtélye mutat tükröt.
Ekkor környezi meg a kisértés, hogy- Jóbhoz hasonlóan - ő is Istent hibáztassa, hogy "kimondja az igazságot". Dc legyőzi, úrrá lesz rajta. A győzelmi tudósítás szóbeli megfogalmazása
a lehető legerőteljesebb: a zsoltáros felkiált Istenhez. Felhagy a tárgyilagos számvetéssel, megszólitja Istent. Ezt mondja: ha belső ösztönzésre hallgatok, ha kimondom, hogyan látom az emberek világát vezetesed alatt - "elárultam volna fiaid nemzetségét", Isten fiainak nemzetségét.
Akkor még nem tudta, hogy lsten gyermekei a tiszta szívűek - most már tudja. Őket árulja el, ha
lázadozik, ha vádaskodik Isten ellen: A tiszta szivűek nem panaszkodnak, kitartanak a szenvedésben. Ú gy esengenek ezek a szavak, mintha kimondójuk szembeállítaná "Isten fiait" a panaszkodó .Jsten szolgájával", Jóbbal. Még azokban az órákban is hallgatott, midőn az embervilág
ellentétei megtisztult szivébe égtek. Most azonban gondolatának minden erejét arra áldozza,
hogy "megismerje". Arra készteti a lélek szemeit, hogy áthatoljanak az elméjét burkoló sötétségen. Dc nem észici egyebet, mint újra csak s mint mindig ugyanazt az ellentmondást, s ez észlelés
is úgy tetszik előtte, mint a minden emberre, a tiszta szívűekre is kirótt gyötrelem. Csak a "bűnö
sök" nem szenvednek. Ő is tiszta szivű lett, mégsem tudja belátni, hogy "jó az Isten Izraelhez" .
.,M ígncm lsten szentélyéig jutottam" - itt történik meg ennek a példa értékű életnek valódi
fordulata.
Akinek megtisztul a szive, az megtapasztalja, hogy jó hozzá az Isten. De nem mint a szív megtisztításának következményét tapasztalja meg, hanem mert a szív csak tisztán juthat a "szentély"
közelébe; s itt nem a jeruzsálemi templomra, hanem Isten misztériumaíra gondol. Az ellentmondás értelme csak az előtt nyílik fel, aki Isten mélységéhez közelít.
E valódi értelem amelyet a zsoltáros az ellenfélre, a "bűnösre" tekintve mond ki, miként a
bevezető szavak ban a .,tiszta szivűekről" szólva teszi - nem az, hogy a jelenlegi állapotot felváltja
majd egy másik, egészen más jellegű, jövendőbeli állapot. Az itt következő szavakat túlontúl
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könnyen így értheti s félreértelmezheti olvasójuk. Nem arról van szó, hogya "végén" a jóknak .
jól s a rosszaknak rosszul áll majd a világ, hanem - a rnodern gondolkodás nyelvén - arról, hogy
a gonoszok léte nem valódi lét, s "végül" annyi változást hoz csak, hogy nemlétük, amelynek sejtelmét mindaddig sikerült elnyomniuk, egyszerre elnémíthatatlan tapasztalattá lesz. Életük "síkos talajra" állíttatott, arra rendeltetett, hogy "rászedve bukjon el", kisiklást szenvedjen, saját
semmiségének tudatába rohanjon. S míg mindez "egy szempillantás alatt" megtörténik, rájuk
szakad az iszonyat, odavesznek a borzalmak örvényébe. Isten felébred, lerázza az álmot s megvetően tekint az elröppenő árnykép után.
.Midőn a zsoltáros a szent misztériumhoz közelített s bepillantást nyert oda, ahol eloszlik minden ellentmondás, ismét nem a tudósító szavával szól, hanem - kilépve az összefüggésből- Urát
szólítja. S ugyanezen megszólításban kemény önbírálattal ismeri el, hogy akkoriban tévedése is
nyilvánvaló volt előtte, tévedése, amelyben mindaddig élt s amelytől szenvedett:

Mikor felforrt a szívem,
s mindez vesémbe vágott,
akkor balga voltam s nem ismertem fel,
akár a barom, olyan voltam színed előtt.
A "színed előtt" kifejezéssel érezhetően lezárul a zsoltár középső része s a rákövetkező,' utolsó
rész veszi át a szót. A leírás és híradás után, ezek lezárásaként, a hitvallás. Az utolsó rész elején az
erős érzelmi nyomatékú "És én ... " kezdés áll: "És én mégis mindig nálad maradok". Isten nem
számítja be a tisztává lett szívnek, hogy korábban föl-fölfortyant. A tévelygő, küzdŐ szív is bizonnyal színe előtt volt, hiszen, aki Istenért küzd, nincs távol tőle, még ha úgy érzi is, hogy nagy
messzeségbe űzetett Istentől. Ezt kell megtanulnunk abbóla kinyilatkoztatásból, amelyet Jób a
viharból kapott, midőn eljött végső kétségbeesésének (30, 20-27), de egyben legnagyobb készenlétének (31,35-37) órája. Jób könyvétől eltérően pedig annyit kíván még tanítani a zsoltáros,
hogy az Isten színe előtti létezés nyilvánvaló lesz a küzdő számára, mégpedig abban az órában,
amelyben - nem engedve félrevezetni magát kétségtől és kétségbeeséstől- szíve megtisztul : Isten
"szentélyébe"hatol. Aki tiszta szívvel közelít az isteni titok felé, az megtapasztalja, hogy mindig
Isten előtt van.
Ez kinyilatkoztatás. Alapjában értenénk félre, ha valami jámbor érzésre gondolnánk. Embertől nem eredhet állandóság, csak Istentől. A zsoltáros megtapasztalta : Isten és ő mindig egymásnál időznek. Tapasztalatát azonban nem mondhatta ki isteni szóként. Az Őstörténet elbeszélője
kimondatja Istennel, kimondatja az atyáknak és a nép első vezetőinek: "Veletek vagyok" - s ebbe félreérthetetlenül belecseng a "mindig". Ilyen hírt többé nem hallunk, csak ritkán szólal hasonló a késői próféciákban. Az egyik zsoltáros megszólítja ugyan Istent: "Velem vagy ... " ,
(23,4), de amikor Jób arról beszél, hogy ifjúságában vele volt az Isten, épp a .mindíg" hiányzik.
A mi zsoltárunk beszélő alanya kifejezetten felhasználja - először és egyetlenként -, de már nem
azt mondja: "Velem vagy", hanem: "Én mindig nálad maradok". Ezt mégsem merítheti önnön
tudatából, megérzéséből, hiszen ember nem képes rá, hogy állandóan Isten felé fordulva legyen
jelen lsten előtt. Kinyilatkoztatásból tudja, hogy Isten mindig vele, nála van.
E középponti tapasztalatot nem meri a zsoltáros Isten szavaként elbeszélni. Inkább mint Isten
.gesztusát mondja el: lsten megragadta jobb kezét. A "fiak nemzetsége" kifejezéssel összhangban
ígyegészíthetnénk ki: mint atya fogta meg kisgyermeke kezét, hogy vezesse, kézenfogva. Pontosabban : úgy, amint az apa a sötétben megfogja kisgyermeke kezét, bizonnyal azért, hogy vezesse,
de mindenekelőtt, hogya félelmetes homályban saját testmelegét éreztesse : ő, az apja, mindig vele van. Rögtön ezután persze a vezetés is előkerül: "Szándékod szerint vezetsz engem". Talán
úgy kell értenünk ezt, hogya beszélő elvárja Istentől: életének változó helyzeteiben Isten mindig
adjon tanácsot, mit tegyen vagy mit ne tegyen? Ez annyit jelentene: a zsoltáros meg van győződ
ve róla, hogy immár állandó orákuluma van, ki felmenti őt az egyéni vállalástól, döntéstől. Jómagam, mivel annyira komolyan veszem az embert, amennyire komolyan vehetem, nem merném így érteni. Ú gy tűnik, Isten vezető tanácsadása nem más, mint a tiszta szívűeknek önmagát
kinyilatkoztató isteni jelenlét. Aki tudatára ébred e jelenlétnek, az élete változó helyzeteiben
másként cselekszik, mint az, aki előtt észrevétlen marad. A tanács: maga a jelenlét. Isten annyi-
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ban ad tanácsot, amennyiben tudtul adja, hogy ott van. A sötétből világosságra vezette gyermekét: immár fényességben járhat. De lába, lépte irányítása alól nem kapott felmentést. A nyílt bepillantás - amellett, hogy élettapasztalatának új értelmet adott - magát az életet is átalakította.
Sőt, átformálja a halál perspektíváját is. Az "élet megvertjei" számára a halál torkolat volt csupán, amely felé a szenvedés árja hömpölyög. Most azonban maga is áramlássá lesz, amelybe Isten, a mindig jelenvaló, a kézenfogó, a jó - felveszi az embert. Elvétetésnek, Istentől való fölemeltetésnek ábrázolják a legendaelbeszélők az élő Illés elragadtatását. A zsoltárosok a csodás
történés területéről a személyes hit személyes kifejezésének területére ültették át az ábrázolást.
A 99. zsoltárban - amely mind nyelvét-stílusát, mind tartaimát tekintve rokon a miénk kel - így
halljuk ezt: "Lelkemet Isten váltja meg a Seólnak, a sir birodalmának karmaiból, midőn fölemel". Az elragadtatás misztikus elképzeléséből mi sem maradt. De nemcsak abból: az égből
sem. Szó sincs arról, hogy halála után az égbe jut az ember. S amint én látom - egyébként sincs
erről sehol sem szó az "Ószövetségben".
Ennek persze látszólag ellentmond a zsoltárban a "szándékod szerint vezetsz engem" szavakra
következő mondat. Nekem magamnak is ellentmondásnak tetszett, amikor fordítottam: "s végül felveszel a dicsőségbe". Ezért a tolmácsolásért viszont ma már nem merném vállalni a felelős
séget. Az eredeti szövegben három szó áll. Az első - "amidőn" - egyértelmű: azután, miután életem fennmaradt részében tanácsoddal vezettél, azaz: életem végén. A másodiknál viszont már
szigorúbb vizsgálódásra van szükség. Számunkra, akik egy későbbi halhatatlanság-tan képzeletvilágában nőttünk fel, szinte magától adódik a "veszel" efféle értelmezésre: .fölemeisz, fölveszel". Az egykorú olvasó vagy hallgató azonban nem értett egyebet rajta, mint "elveszel". De
nem áll-e mindezzel szöges ellentétben a harmadik szó: a "kabód"? Nem azt mondja-e ki, hogy
"hová" vétetem? "A dicsőségbe", a glóriába? Korántsem. Ha így értjük, akkor hagyjuk, hogy
félrevezessen bennünket a "venni" ige "felvenni" értelmezése.
Nem az egyetlen helyez az Írásban, ahol összetalálkozik halál és dicsőség. Izajásnak Babilon
holt királyáról szóló énekében - a király egykor mint hajnalcsillag kívánkozott az égre - ez áll:
"A föld nemzeteinek királyai mind dicsőségben pihennek, ki-ki saját sírjában, de téged messze
kivetnek sirodból". Megtagadják tőle a dicső sírhelyet, mert országát tönkretette, népét pusztulásba vitte. A többiek, akik becsülettel véghezvitték életük feladatát, dicsőséget kapnak a
halálban.
A "dicsőség" - a héber szó alapértelme szerint egy lény belső "súlyának" kisugárzása - itt a
halál földi oldalához tartozik. Ha életem Istennek, "kabód"·ban éltem le, mondja zsoltárosunk,
létem beteljesedésében fogok meghalni: s a kabódban nem a Seól kígyói várnak majd rám, hanem a te elfogadó kezed. Hiszen - mondja egy másik, műfajában ugyancsak rokon zsoltár
- "nem hagyod lelkem a Seólnak",
Nem a mennyei boldogság birodalma áll szemben a Seóllal, a pusztulás birodalmával - amelyben, egy későbbi szöveg (a Prédikátor) szerint sem tevékenység, sem tudat nem létezik -r-, hanem
Isten áll szemben a lényegétől megfosztott léttel. A "bűnösök", közvetlenül életük végeztével,
megtapasztalják semmi-létüket, a "tisztaszívűek", rögtön életük végén, megtapasztalják Isten
létét.
A felvétetésnek ezt az értelmét világítja meg a zsoltáros e felülmúlhatatlanul tiszta felkiáltásban : "Ki van énnékem a mennyben?" Nem törekszik halála után az égbe jutni, hiszen Isten nem
az égben lakozik, az ég üres. Tudja, hogy a halálban még vágyakozni sem fog arra, hogy a földön
maradhasson, hiszen már most "vele" s nemsokára egészen "vele, nála" van (- a szó itt másodszor tér vissza). Ezzel nem arra gondol, amit mi személyes halhatatlanságnak nevezünk, azaz a
mi halandó életünkben oly otthonos idődimenzió folytatására. "Vele, nála lenni" nem több,
mint itt, ebben az életben a szétválasztottság élménye. Szigorú egyértelműséggel mondja ki a
zsoltáros, amit ki kell mondania: az embernek nemcsak teste, hanem szíve is elenyészik a halálban, lelkének ez a legbensőbb, személyes "szerve", amely annak idején "felforrt" az embertelenség elleni harcban, s amelyet addig tisztogatott, míg tiszta szívüvé vált. E legszemélyesebb lélek is
oda lesz. De ő, aki valódi része, valódi sorsa volt e személynek, ő, az Isten, örök. Az ő örökkévalóságába hal bele a tiszta szívü, s ez örökkévalóság gyökerében különbözik mindennemű időtől.
A zsoltáros még egyszer visszatekint a gonosztevőkre, akiknek látása egykor úgy felkavarta.
Már nem nevezi gonosztevőknek őket, hanem így: "akik távol vannak tőled". Felismerését a legegyszerűbben fejezi ki: elvesznek, mivel távol vannak a léttől, Istentől.
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· S még egy "igen" a "nem" után, sőt még egyszer, harmadszor és utoljára az "és én", ami itt
annyit tesz: "én pedig". "Én azonban - számomra Istenhez közeledni a jó." Itt ajónak eme felfogásában zárul a kör. Annak, aki Istenhez kőzelithet, megadatott a jó. A tiszta szívű Izraelnek
megadatott a jó, mert közelíthet Istenhez. Bizony, jó az Isten Izraelhez.
A zsoltáros befejezte vallomását, de nem hagyja félbe beszédét. Mindent egy mondatban foglal össze: "oltalmát", rejtekhelyét, .Llrába helyezte". Őbenne rejtezik. Most, legvégül, változatlanul Istenhez fordulva, kimondja azt a feladatot, amely szorosan kapcsolódik mindehhez. Önmagára rótta, Isten rótta őrá: "hogy minden művedet elbeszélem". Egykor ösztönzést érzett a
látszat hirdetésére - s ellenállt. Most tudja, hogya valóságot kell hirdetnie. A valóságot, Isten
művét. Első hiradását, az Istennek őrajta véghezvitt művéről szólót, ebben a zsoltárban küldte el.
Látszólag két fél áll szemben a zsoltárban: a "tiszta szivű" és a "gonosz". De nem igy áll a dolog. A "bűnös" nyilvánvalóan emberféle. A másik azonban nem. Kőzülük az egyik "baromhoz
hasonló", de megtisztítja szivét, s ime, Isten tenyerén hordozza. Nem emberi állapot. Az ember
nem "tisztább", csak tisztábbá válhat. Lényegében csak akkor tiszta, ha azzá vált, s akkor sem
tartozik sajátos embercsoporthoz. A ,;bűnösökkel", azaz a rosszak kal nem a .jók" állnak szemben. "Jók" nincsenek, csak Jóság van. A Jóság - mondja a zsoltáros - nem más. mint Isten közelsége. Nem azt mondja, hogy az Isten közelében élők jók, hanem a gonoszokat Istentől távoliaknak nevezi. A modern gondolkodás nyelvén ez azt jelenti, hogy vannak emberek, akiknek
nincs részük a létezésben, de nincsenek olyanok, akik a létezést birtokolnák. Birtokolni nem lehet, csak részesedni benne. Az ember a létezés ölén nyugszik, és csak közelíthet hozzá. A "közelség" nem más, mint ez a "közelebb kerülés", közeledés mindaddig, amíg az ember él.
A halál - az élettel együtt - a közelség és távolság dinamikáját is széttöri. A halállal eltűnik a
szív, az az emberi benső, amelyből a képzelet mesterkedései erednek, s amely forrongva követeli
a magáét, de amely megtisztulhat, folttalanná válhat. A különálló lelkek elenyésznek, s elenyészik a különállás. Vele tűnik a lélek megélte idő, nincs tudomásunk róla, hogy tovább tartana.
Csak a "szikla", a szív menedéke, az emberszivek sziklája nem enyészik el, hiszen nem időben áll
fenn. A világ ideje elmúlik az örrökkévalóságban, de a létező ember halála átlépés az örökkévalóságba, a teljes létezésbe.
MA'RTONFFY MARCELL fordítása

Juszt László-Zeley László: A NYUGTALAN ÉRTELEM. Az emberi önismeret tudományos eszközei rohamléptekkel fejlődtek az utóbbi száz évben.
Ugyanez korántsem mondható el e tudományos
eszközök közismeretérőL A rengeteg félrehallás,
félreinformáltság folytán tévhitek terjednek tova, a
sarlatánság itt-ott a tömegkommunikáció támogatását élvezi, az okkultizmus apostolainak gyakorta
áldozatul esik az őszinte hit, a remény és a józan
ész. Ezért kőszöntjük őszinte örömmel az ismert
rádiós szerzőpár újabb könyvét, amelyben az értelmünket és érzelmünket nyugtalanitó jelenségeket
veszik górcső alá. Míg előző kötet ük, A halál egészen más . . . ? jó pár. az élet véges voltával kapcsolatos kérdést megválaszolatlanul hagyott, addig
ezúttal pontosabb képet kapunk a vizsgált témákról: a hétköznapok okkultizrnusáról, a szerelmiszexuális élet kultúrájáról, az elmekórtan ellentmondásairól, az álomfejtésről. a gyász lélektanaróL
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A párbeszéd a legtöbb esetben kerek asztallá szelesül, olyan neves tudósok és gyak orló szakemberek szólalnak meg az interjukban. mint Buda Béla
pszichiáter. Hermann István filozófus, Hirschler
Imre nőgyógyász, Matrai László filozófiatörténész, Nyiri Tamás teológus - hogy csak néhányat
említsünk rangos névsorból. De nem kevésbé érdekes azok válasza scm, akiket a mindennapi életben elterjedt felfogásról és praxisról faggatnak a riporterek : a bolti eladó, aki "mellesleg" jóslással
foglalkozik, a spiritiszta jogász, az öröm nélküli
szerelmet viselő asszony és a többiek. Tanulságosak a levelek is, amelyeket a rádióműsorok elhangzása után kaptak a szerkesztők, s amelyek szellemes csokorba szcdve árulkodnak hiteink, nézeteink változatosságáról. folytonos hullámzásáról.
( Mcdicina, 1982)
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ARCHAIKUS NÉPI IMÁDSÁGOK, ÉNEKEK
Bari Károly gyüjtéséből

Ó, Mária, fehér rózsa

Ó, Mária,fehér rózsa,
engem Krisztus halálán megtalált.
szent igékkel igézett,
arany gyűrűvel pecsételt.
Krisztus Jézus ajtójába ,
Boldogasszony ablakába,
házam négy szögletébe
négy őrző angyalok.
Őrizz, angyal, őrízz,
mert a hajnal fényesedik,
a fejér világosodik'
A kakas megszólal :
Kelj fel, kelj fel, Boldogságos Szűz Mária,
megfogták szent fiadat,
elvitték a magas Kálvária hegyére,
fö(feszítették magas keresztfára.
Három csepp vér kicseppent,
az angyalok fölszedték,
a kehelybe öntötték,
Krisztus eleibe tették.
Krisztus erre megszólalt :
Bizony, bizony, mondom nektek,
aki ezt az imádságot
este lefektébe, reggel felkeltébe elmondja,
hét halálos hűne meg lévén bocsátva. ámen.

Máté Imréné, 54 éves, Bükkaranyos
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Kiment Jézus éjszakára
Kiment Jézus éjszakára
a gecsemáni majorba,
vérverejték jött arcára,
háromszor imádságába.
Érte mentek lámpásokkal,
papok szolgái botokkal,
rúgták, ütték haragjokba,
így juttak Annás házába.
Annás házába kínjai,
elkezdték nagy fájdalmai,
arcul verték jobbrul-balrul,
kérdezték tudományárul.
Onnat vitték Pilátushoz,
mint rossz tolvajt a bíróhoz,
ott hamis tanú vádolta,
hogy magát királynak mondta.
Az oszlophoz megkötözték,
ostorokkal úgy ütötték,
ez sem elég, mást gondoltak,
tövisekből koronát fontak:

azt fejébe addig verték,
míg velejit el nem érték.
Keresztet tettek vállára,
úgy vitték Kálváriára,
mindenfele az utakon
örültek agyalázaton.
Égre hangzott a rikoltás,
mindenfelől az ordítás:
öld meg, öld meg, így kiálták,
jobb egy embernek halála,
mintsem sokaknak romlása.
A keresztet lefektették,
kezét, lábát rászegezték,
égen a Nap nem állhatta ,
magát 'gyászba borította,
Segíts. Jézus, hogy ne féljek,
ahol kínoznak, ott legyek,
hogy mindenütt részt vehessek,
mennyben veled örvendhessek!

Széles Anna, 80 éves, Bükkaranyos

Setétség lett,

midőn

Jézust

Setétség lett, midőn Jézust a zsidák felfeszítették volna,
Kilenc óra tájba felkiáltott Jézus:
Atyám, te kezedbe ajánlom testemet, lelkemet l
Lehajtván fejét,
kiadta szent lelkét,
Isten meg nem engedett a maga gyermekének,
hanem a mindnyájunk bűnéér' meg kellett halnia,

Széles Anna, 80 éves, Bükkaranyos
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Midőn Szűz

Mória Betlehemben

Midőn Szűz Mária Betlehemben elszenderűlt,
hozzá lépett szent fia. mondá:
Aluszol-e. édesanyám,
ébren vagy-e, Szűz Mária?
Erre így felelt:
Aludtam. édes fiam,
de felőled iszonyút álmodtam.
A kertben megfogtak,
kötelekkel megkötöztek.
Annástól Kajifásho', Pilátusho' vittek,'
keresztre feszítettek.
Erre így felelt:
Édesanyám, igazat álmodtál.
Aki ezen álomról elmélkedik
és gyakran elméjében forgatja,
Én, Isten, Szerelmes Anyám,
lelkét a mennyei dicsőségbe felvigyűk, ámen.

Gorzó Jánosné, 74 éves, Kisléta

Én kimegyek udvaromra

Én kimegyek udvaromra.
föltekintek az egekre,
ottan látok egy kápolnát,
kívül aranyos,
belül Krisztus fekszik,
szent ország meghervadva,
piros vére lecsordulva.
Kelj fel, Mária, kelj fel,
mert megfogták a te szent fiadat!

Egy csepp vérit elöntötték,
az angyalkák mind felszedték,
áriomba vitték.
Megszolal Jézus:
Aki ezt az imádságot elmondja
háromszor napjába,
hét halálos bűne meg lészen bocsájt va.
Ó, péntek, péntek.
pénteknek napja,
hiszek szentséges Urunknak
nagy kínjában, ámen!

Bajnók József, 69 éves, Bükkaranyos
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MIT JELENTETT ÖNNEK
,
AZ 15ENHEIMI OLTAR?
Keresztury

Dezső

válaszol

(Az itt következő, némileg a nyomtatott szövegezés kivánalmaihoz igazított beszélgetést
több mint egy évvel ezelőtt vették hangszalagra a Magyar Rádíóban. Részletei elhangzottak a rádió Zenei Osztályának "Mit jelent Önnek az ... " cimű sorozata keretében, sok zenei illusztrációval (szerkesztő Szeberényi Vera, riporter Sipos Tamás). Miután az adásból
a beszélgetés sok érdemes szakasza kimaradt, hasznosnak tartjuk a teljes szöveg közzétételét.)

RIPORTER - Műsorunk címe: Mit jelentett Önnek a ...
KERESZTURY DEZSŐ- Hogy miről beszélek, meghatározza az a legutolsó viharos élmé-.
nyem, ami most ért, nem is olyan nagyon régen, Colmarban. Colmar régi német-francia városka: a modern idök nagyon keveset változtattak rajt; kicsit a sodrás partjára került. Van a város
közepen egy óriási, régi templom, amit annak idején szekularizáltak. Ebben a templomban van
elhelyezve az isenheimi oltár. Isenheim kis falu, nem messze Colmartól ; az Ágoston-rendiek századokkal ezelőtt nagy kolostort építettek ott föl; ez kórházként is működött. A rend egyik jelentős mccénása, hogya templomot méltóképpen ékesítse, s magának is megfelelő emléket állítson,
készíttetett belé egy szárnyas oltárt. Az az oltár körülbelül a mohácsi vésszel egyidőben keletkezett. Szárnyas oltár; nálunk is vannak ilyenek: régiek is, újak is.
Dclnyugat-Ncmetországban, a Schwarzwald, Elzász vidékén divatba jött, hogy az oltárt háromszor lehet különféle változatokra kinyitni. Így készíttette el megrendelője az isenheimi szárnyas oltárt is. Nemcsak szerkezte érdekes, de a története is. A francia forradalom idején
bemenekitették Colrnarba , és olt őrizték. A XIX. század első felében kezdtek újra fölfigyelni rá.
H asszú időn kcresztü ISchongauernak vagy Düremek tulajdonították ; ezek nagy kortársai voltak
a festőnek, akiről csak késöbb derült ki, hogy Matthias Grünewaldnak hívták. Voltaképpen nagyon keveset tudunk róla. Annyit mindenesetre, hogy jeles festő volt, a kölni érsek építésze is;
tehá t sokoldalú, a középkor és a reneszánsz határán álló ember. Több munkája ismeretes; a legfontosabb ez az isenhcimi oltár. Az első világháború alatt Münchenbe menekítették; ott látta életreszóló élményforrásként - Csontváry műveinek későbbi megmentője. A második világháborút is óvóhelyen vészelte át.
A franciák a maguk sajátságos, kicsit könnyed, de hallatlanul biztos ízlésével az említett óriási
templom hajójában állították fel úgy, hogy megcsináltatták még kétszer az oltár keretét, az oltár
tehát igy háromszori nyitásban látható; ezek egymás mellett állnak a nagy templom főhajój á~n.
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Ezzel az oltárképpel először egyetemi hallgató koromban találkoztam Bécsben. Akkor már nagyon hires darab volt, mindcnki hol a német középkor, hol a német reneszánsz festészetének legnagyobb alkotásai közé sorozta. Azóta is sokat olvastam róla, elmélyedve foglalkoztam vele, az
oltárképet tehát szines reprodukciókból, leirásokból igazán minden porcikájában ismertem. Ifjúkorom óta nagy vágyat éreztem, hogy eredetiben is láthassam. Nem sikerűlt, bár egyszer ott
álltam már Freiburg alatt a határon.
Most, hogy Freiburghan előadást tartottam, végre beteljesedett ez a vágyam. Most jöttem rá,
hogy a kutya fülit sem éri az a sok színes reprodukció, amit tanulmányoztam. Meg se közelitik
az eredeti, abban a csodálatos térben elhelyezett csodálatos szinű, csodálatos kompozíciójú remckrnüvet, Persze azok, akik a műalkotásokban kiegyensúlyozott, egységes hangulatú, áttekinthctő rnűveket keresnek. Grünewaldot is félbolondnak tartják, mint Csontváryt. Nekem azonban
az a véleményem, hogy ez az egyre kevésbé vitatott oltár olyan szuverén, nagy művész rendkívüli
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alkotása; akiről. ha valakiről, el lehet mondani, amit Ady mondott magáról, hogy "se utóda, se
boldog őse nem vagyok senkinek". Voltaképpen az egész kőzépkor az elődje, és az egész utána
kővetkező festészet az utóda, bár alig van komoly előzménye, és nincs iskolája.
RIPORTER - Váltoll-e ki ez a

mű

valamilyen zenei élményt, képzetkapcsolatot ?

KERESZTURY -- Hogy milyen zene jutott eszembe róla, vagy mit tartanék idevalónak? Vele
való foglalkozás kőzben többször is meghallgattam Hindemith-nek a Mathis der Maler (Mathis,
a festő) cimű igazán nagyon szép -.és méltán híres - zenekari kompozícióját. Ez több tételes zenemű; nekem a mennybemenetel tetszett legjobban, meg az a része, ahol a Jézus világra jöttének,
tehát a szeplőtelen fogantatásnak és a kis Jézus megszületésének inspirációja érezhető. Ez az oltár: második kinyitásban. De azért őszintén megmondom - én nagyjából betéve ismerem ezt a
Hindernith-rnűvct, épp azért, mert Grünewald műve ihlette -, számomra meg sem közelíti az ihlető eredeti erejét: körülbelül olyan, mint a színes nyomatok. Mikor most ott voltam, ez is
kiderült.
Ha mcgk iséríek hasonlóan megrenditő élményt keresni az életemben, kettőre gondolhatok. Az
egyik nem zenei. hanem ugyancsak templomi élmény: a Chartres-i katedrális, főképpen színes
üvegei. Mikor Párizsból kimentem Chartres-ba, megérkeztem körülbelül tizenegykor, bementem
a templomba, és három-négy óra felé arra tértem észhez, hogy iszonyúan éhes vagyok. Most is
hasonló történt, csak fölkésziiltebb voltam. Kedves freiburgi barátaimnak - egy ottani profeszszor és a felesége vittek ki -, azt mondtam, most engedjék meg, hogy egy ideig ne beszélgessünk.
És körülbelül két óra hosszat ott ténferegtem, leültem, fölálltam, ámultam-bámultam, nehezen
áttekinthető élmények sodrában, amelyeket azóta is csak próbálok megfogalmazni. Ha valaha
elkészülök vele. akkor egy komoly versciklust fogok én erről a megrendítő élményről írni; s kiderül majd, hogy rengeteg zenei vonatkozása is van: olyasmi, amit csak zenében, verszenével, szózenével lehet elmondani, fölidézni.
.

- Engedd meg, hogy a szavadba vágjak egy pillanatra. Mcstanában olvastam egy interjút Jevtusenkoval, Ebben mondta, hogy ő úgy érzi, Homérosz óta a költészet nem más, mint zenei hatásokra
építve az emberi Iéiről, létezésről. a világról való beszéd.
KERESZTURY - Ezt ennyire egyértelműen nem mondanám, de mint gyakorló költő is, meg
mint aki egész életemet költemények között, de közben más művészetek átélésével és elemzésével
is töltöttem, csak azt mondhatom: minden művészet egy sajátos kifejezése az emberi géniusznak,
az emberi élménykörnek : a zene, a képzőművészet, a költészet, minden alkotás. Vagy az
együttesük.

- Gesamtkunst ?
KERESZTU RY - Minden kor mást tart fontosabbnak. Az antikok úgy mondták, hogya múzsák: a rnűvészetek nemtői. Ők még közéjük sorolták Kliót is. atörténetírás múzsáját ; később
meg .széptudornány't-nak nevezték a szépirodalmat. Vitathatatlan, hogya művészetek áthatják
egymást. Az isenheimi oltárnak is rendkívül nagyok számomra a zenei kapcsolatai, erre is mindjárt rátérek. De hadd beszéljek előbb az említett másik óriási élményről: ez egészen zenei élmény.
Amikor először hallottam a IX. szimfóniát Bécsben, akkor voltam körülbelül olyan elragadtatott. mint Chartres-ban vagy Colmarban. Valami iszonyatos természeti erő kapott el, sejtelmem
se volt, hogy voltaképpen mi is történt akkor velem.

- A/ikor volt ez?
KERESZTURY 1926-ban, a bécsi Nagy Hangversenyteremben, a Grosses Konzerthausban. Nagyon szép előadás lehetett; én másra nem emlékszem, mint arra, hogy valami óriási örvénylésben éreztem magamat, de ugyanakkor nemcsak örvénylésben. hanem valami hatalmas
tektonikus mozgásban is. Mintha szobrok, hasábok, oszlopok dőltek volna le és támadtak volna
fel újra; tehát egyfajta kubista térélményem is volt evvel a csodálatos művel kapcsolatban. Azóta
persze már jól ismerem Beethovent, most már nincsenek ilyen kalandos asszociációim. De ahogy
a IX. szimfónia, tehát egy zenemű képeket, elvont térélményeket keltett bennem, ugyanúgy bizonyos képzőművészeti élmények vagy térélmények, mint például a Chartres-i katedrális, vagy ez
az isenheimi oltár óriási zenei elragadtatást, zenei képzetkapcsolatokat is teremtettek.
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- A művészeti élmények, adott esetben a zene élménye, ad-e mást is neked, mint ilyenfölkavaró,
Van-e, ami megnyugtat például, van-e, ami fölvidámít ? Ami katarzist okoz?

megrendítő élményt?

KERESZTURY - Én erre nem mondhatom azt, hogy "igen, de ... " Szóval nem tudok kitérő
mondattal felelni. Ezek a legmegrázóbb élmények, ezek a legfölkavaróbb élmények egyben a legmegnyugtatóbbak is. A katarzis szó voltaképpen megtisztulást jelent. Így ezek a nagy élmények
amilyen mértékben fölráznak, olyan mértékben meg is könnyebbítenek, föloldanak bennem támadt, lappangó feszültségeket. Ahogyan ez az oltárkép, amikor ott körüljártam', egy élet feszültségét kavarta föl és oldotta föl egyszerre.
Mert, mondom: egész életemben arra vágy tam, hogy megnézhessem. Erről, ennek a Golgotájáról írtam, bármilyen vadul hangzik is ez - első művészetelméleti kísérletemet. Bécsben egy művé
szettörténész professzor arról tartott előadást 1924-ben, hogy mik a német művészet jellegzetességei. Akkoriban kezdtek divatba jönni azok a törekvések, hogy egy nép jellemét valamilyen általánosító módon, - horribile dictu: szellemtörténeti módon - megfogalmazzák; ehhez vette
egyik példának az oltárt; akkor láttam először ezt a képet. Írtam róla, butaságokat, De olyan
mértékig hatással volt rám, még "alkotó képzeletemet" is megmozgatta, hogy még rajzoltam is
ennek a Golgotának az ihletében - fiatal koromban grafikával is foglalkoztam, mert föstő is szerettem volna lenni egyebek közt - mondom: én is csináltam egy ilyenfajta, tussal rajzolt "német"
Golgotát. De ugyanakkor a dolgozatban is szó volt valamilyen zenei kavargásról. Később igazolva éreztem magam a Mathis der Maler-rel. És nem feledhetem a nagy zenék látomáskeltő hatását. A IX. szimfónia s az ilyen típusú zenék, például Mozartnak egy-egy nagy szimfóniája ma is
látomásra fordul képzeletemben. Azok a Mozart-művek nem is olyan csipkekönnyű játékok.
Vagy azok a késői Beethoven-vonósnégyesek. amelyek legközelebb állnak hozzám, s mindig egyegy földrengést okoznak bennem, ugyanakkor mégis a legmegnyugtatóbb dolgok. Bachnál megnyugtatóbb orvosság számomra nincs. Nem a preklasszikus mcsterek szivárványos-kristályos kiegyensúlyozottsága az, amit igazán szeretek. Azt is szívesen hallgatom, bár véleményem szerint
Vivaldiban is kavarog azért egy és más; de ami Bachban fölszínre tör: lávaömlés, mely ugyanakkor igen kemény fegyelemben, óriási művészi megformáltságban jelenik meg, s - ismétlem
- amennyire fölkavar, legalább annyira meg is nyugtat.

- Valóban, ez a katarzis a szó klasszikus értelmében is.
KERESZTURY - Persze, hogy az. A világ legmélyebb fájdalmai, gyötrelmei, feljajdulásai
vannak Mozart igazi nagy műveiben; például a hozzám legközelebb álló kis-zenekari művekben.
De nézd meg a Don Giovanni-t, amelyben úgy látszik, mintha csak játszanának. De mi körül folyik a játék?! Az élet legmélyebb mélységei körül.
Hadd térjek vissza pillanatnyi mániámhoz; erről szeretnék beszélni, erről az oltárról. Persze zenei kapcsolatairól is. Egyebek közt azért is kellene róla egy egész versciklust írnom, mert valami
mély zenei lüktetés járt át szemlélése közben. Ha verset írhék róla, nem tudnám még pontosan
megszabni, milyen ritmust kívánna. Lehet, hogy valamilyen teljesen szabad, az is lehet, hogy szigorúan megszabott, bár váltakozó ritmust; egy-két vázlatot csináltam is már, mindenfajta ritmus van benne. Hogy fog összeállni, nem tudom. Bizonyos azonban, hogy ennek a műnek igen
nagy zenei szuggesztiója is van. Hadd kezdjem mindjárt ott: olyan színe i vannak, melyek visszaadhatatlanok másolatokban, leírhatatlanok pontosan, legfeljebb éreztethetők valami verszenében.
EI tudom képzelni azt is, hogy azért olyan különösen szépek, mert a franciák nem restaurálták a
képeket olyan mértékig, mint amilyen mértékben mostanában restaurálni szokták a remekműve
ket; elviselhetetlenül kinyalják őket. Ott, nem messze ettől a templomtól, ki van állítva Schongauernek az a "rózsalugas Madonnája", ami azért vált híressé, mert ellopták, aztán néhány év múlva újra megkerült; az most ki van glancolva, hat reflektor fényében ragyog: rémes. Az isenheimi
oltár a maga patinájával együtt van ott, de ezzel a patinával is úgy ragyog, úgy fénylik, mint a
Mozart-zenében a mélység.
Ennek megvan persze a trükkje is; olvastam, hogy ez a Grünewald kitalált egy sajá tos föstési eljárást. Érdekes, hogy ezek a régi mesterek mind azért is voltak mesterek, bizonyos fokig kézmű
vesek, mert a dolog technikai, mesterségbeli része is rettentően izgatta őket. Vagy sikerült valami
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jót találniok, vagy nem. Leonardo da Vinci például megpróbálta a falra kerülő freskófestés
olyan új módszerét kialakítani, hogy ne kelljen gyorsan dolgoznia, hanem a maga természete szerint évekig dolgozhasson a freskón; ezért is, mert tűnődve kísérletezett. megy tönkre az Utolso
vacsora: menthetetlen. Mások másképp próbáltak a maguk képére és hasonlatosságára módszereket kitalálni.
Ez a Grünewald azt találta ki, hogy deszkára festett, nem vászonra,de úgy, hogy a deszkát előbb
tükörsimára csiszolta, és arra valamilyen módon saját keverésű festékeket rakott föl. Ezek a festékek úgy világítanak, mondom, a százados patinán keresztül is, úgy világítanak, mintha tegnapelőtt festették volna őket. Persze azért Grünewald olyan festő volt, aki nem avval akar meghódítani, hogy a színeivel ricsaj t csap. Valami félelmetesen gazdag és erőteljes kolorizmus van rajtuk;
olyan kolorizrnus, ami csupa robbanás, de ugyanakkor hallatlan fegyelemmel és tudatossággal
összefogott robbanás. Mint egy Mozart-szimfóniában, vagy mint egy .nagyszerü Beethoven-vonósnégyesben. Engem mindig is, de ott, a valóságban különösen ezekre emlékeztetett; illető
leg ... Most általában divat Bartókra hivatkozni. Én nem szeretnék valamilyen divat rabja lenni,
de nem kerűlhetem meg itt Bartókot, a nagy Bartók-zenéket. Nem a koraiakat. hanem azokat,
amelyek már egy kicsit beethovenesek. Tehát-ahol már megint beszédes lesz Bartók. Mert ezek a
rendkívül modern ül komponált dolgok újra fölveszik s folytatják a mély emberi mondanivalójú
zenét.
De egyelőre elég a zenei képzetkapcsolatokból ; beszéljünk szigorúa n festői kérdésekről. Grünewaldnak van Münchenben egy képe, amelyik Krisztus kigúnyolását ábrázolja. Zsúfolt kép. Ha a
középkor a zsúfoltságot jelenti. akkor középkori. De nem úgy zsúfolt, mint egy középkori tömegjelenet. rnert legalább olyan mértékig barokk is. Minden ki van facsarva és egybe van fonva
benne. Szegény Jézus Krisztus ott ül megverve, kínozva, kötözve, gyalázva; teljes realisztikusságában meg van festve minden, de közben az egész egy iszonyatos vízió, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az Istenember embertelen meggyötretése. A legmegrendítőbb az isenheimi oltár
képein is a Golgota.
Ami föltűnik az embernek. aki odafigyel bár, de mégis a megszokott sablonokat keresve megy
oda, annak föltűnik, hogya két lator hiányzik. A fölfeszített Krísztus egyedül függ a kereszten.
A másik, ami a kevésbé figyelő szemnek talán nem tűnik föl mindjárt, hogy ez a test, ez a fölfeszített Krisztus-test körülbelül kétszer akkora, mint a körülötte állók. Mintha valami ősi, egyiptomi vagy középkori hagyomány éledne föl: az, hogy a legfőbb dolgok nagyobbak a mellékeseknél. Azonkivül: a mellékalakok egymáshoz való viszonya is körülbelül így van méretezve. Tehát,
mondom, a festő a látvány nagyságrendi kivételezettségével is hangsúlyozza azt, hogy mi a legfontosabb, mi a kevésbé fontos. A dolog persze nem ilyen egyszerű. Mert a legkevésbé fontosnak
látszó kis Mária Magdolnát is kiemeli azért a festő, de őt hajának borzoltságával, kezének tördelésével s a félelmetes színadással. Valami sikoltó-jajgató rózsaszín be megy át annak a szőke, borzolt hajnak a lobogása: s hogy sajog, tép az a szívfacsaró lilás ruha, amelyikből kitör a fölnyújtott két összekulcsolt kéz gyötrött mozdulata, sápadtsága. Ez a legkisebb alak az egész képen, de
színben talán a leghangsúlyosabb. mert ha tetszik legkontrasztosabb, legizgatottabb. Viszont
tarkaságnak nyoma sincs.
A harmadik. amire rácsodalkoztam az, hogya Golgota alatt ott áll Keresztelő Szent János. Hogyan kerül oda? Hiszen már rég megölték akkor, amikor Jézus Krisztust fölfeszítették. Sőt rámutat a testre; rongyosan. komolyan, különös hosszú ujjú kezével. - Grünewald arról ismerszik
meg első látásra, hogy olyan különös. kicsit kicsavart kezeket festett. Rendkívül finom, hosszú
ujjakat, amelyek mintha valami görcsben virágzanának. Szívszorítóan beszédesek. --Ott áll tehát
Keresztelő Szent János és rámutat a testre. A kéz mögött egy fölirat is látszik; ez lehet középkori
hagyomány, de kezdemény is; mert nem a szájból kilógó szalagot fest a művész, hanem ahogy
mai festők, grafikusok is sokszor föliratokkal is megmagyarázzák, hogy mit akarnak mutatni.
Keresztelő Szent János - persze latin - szavai a képen: Te növekszel, én kicsinyedem, hogy le növekedj. Tehát még utalás is történik anagyságrendre.
Grüncwaldot nyilván nem a történelmi valóság hitele érdekelte, hanem az eszme valósága. János lábánál ott van semmiféle tárgyi, de annál nagyobb jelképi hitelle - a vérét áldozó bárány is.
Az effajta szerkesztésmód is bizonyos zeneművek valótlan-valóságos épitkezésére emlékeztet enc
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gem. Mert ezzel az eszmei szerkezettel nagyon erősen egybefogott az egész kép. Vannak az egységnek persze láthatóbb hordozói is. Például az, hogy a keresztfának a két szárnya nem egyetlen
kifaragott kemény gerenda, hanem egy nagyjábóllecsupált vékonyabb rúd, ami egy ékkel van
beszorítva, hogy azért el ne csússzék; de kissé meg is hajlik az óriási halálszürke test súlya alatt.
Ez a lefelé hajló két gerendaszár egyetlen ívvel zárja le a képet; látványkompozícióban is lekerekiti és egybefoglalja tehát. Ugyanúgy, mint,ahogy a legdémonibb Bartók-kompozícióknak mindig páratlan erejű, szimmetrikus, pontos szerkezetük van .
.. Ez tehát az abszolút fegyelem,' nem mechanikus, hanem

belülről fakadó

fegyelem.

KERESZTURY - Véleményem szerint minden igazi műalkotás voltaképpen lávaőrnlés, az érzelmek, az indulatok, az élmények, a kifejeznivaló, a mondanivaló lávaömlése, amit azonban valamiféle értelmi, szerkezeti fegyelem tart egybe. Hogy megint zenei hasonlattal éljek: a zenében
sem lehet bizonyos dolgokon túllépni, ugye, mert megvan a harmóniarend, megvannak a szekvenciák, megvannak bizonyos szerkezeti elemek, amiket fel lehet lazítani. meg lehet másitani,
esetleg be lehet helyettesiteni, de csak bizonyos határon belül. Így van ez mindenben. Goethének
van erre vonatkozólag egy alapvető mondása, nagyon sokszor idéztem már: "fn der Beschránkung zeigt sich erst der Meister, und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben". Magyarul körülbelül így hangzik: "Korlátok kőzt mutatkozik meg a mester, és csak a törvény adhat szabadságot nekünk". Ez minden művészetnek, tehát a zenének s a festészetnek is - véleményem szerint
- alaptörvénye.
- Nincs ez alól kivétel? Például olyan földrengéses élmény esetében, mint amilyen most, 77 éves
korodban revelációként ért?

KERESZTURY - A fő törvények, az alapértékek végigkisérnek egész életemen. Bizonyos
dolgokból persze kiábrándulok. Valamikor Wagner-rajongó voltam. Most pedig már ki lehet
űzni a világból Wagnerrel- eltekintve a Trisztán-na);., a Mesterdalnokok-nak egy-két részletétől.
Viszont elmaradhatatlan, felülmúlhatatlan számomra Mozart, Bach, Beethoven és a harmadik
nagy "B", Bartók is.
- Engedd meg, hogy egy nagyon fura kérdést föltegyek. Egyike I'agy az utolsó polihisztoroknak ...

KERESZTURY - Polihisztor nincs, nem is.lehet! Véleményem szerint sehol, sohase volt. Legfeljebb az érdeklődés sokoldalúsága jellemezhet engem. Sose tudok csak egy dologban hinni, egy
dologra koncentrálni, mindig is összefüggéseikben igyekeztem látni a dolgokat: ez a titka az
ügynek.
- Szabadjon azért megkérdeznem, hogy jelent-e ez például műfaji megkötöttséget. magyarán,
hogy ebbe a tágasságba minden minőség belefér-e - most mindegy, hogy zenéről, vagy más rnűfajrál
van szó -, minden, ami minőség . . .

KERESZTURY - Jó szót mondtál- ebbe minden minőség belefér. Nem olyan régen folytattunk egy beszélgetést Major Ottóval; ő az én konzervativizmusomra terelte a szót, és én azt
mondtam neki, hogy legalább olyan konzervatív vagyok, mint amilyen forradalmár Ő. Mert ő
nagyon büszkén mondta, hogy forradalmár. Én is az vagyok. Tekintettel arra, hogy mind a ketten igyekszünk az eleven, teremtő, megszülető minőség jelenlétét valamilyen módon megtalálni,
megérlelni vagy kiharcolni.
.
- Ebbe a

minőségskálába

tehát belefér Chaplin vagy Fellini vagy . . .

KERESZTURY - Mindegyik belefér. Ebbe mindenképpen belefér; ahogy belefér, ismétlem,
az oltár által kiváltott élménybe a szin, a forma, a tér, a zene, a mondanivaló, a történelem. az
ember, az Emberfia, az Isten. Félre ne érts, én - hogy is mondjam - nem vagyok vallásos a megszokott értelemben: katolikus vagyok, de nem vagyok felekezeties. Számomra természetes, hogy
a vallásban, a kegyelmi állapotokban, amelyek legalább olyan fontosak, mint az ihletett állapotok, hogy ezekbe minden nagy megrendülés, bukás és fölmagasztosulás belefér, nemcsak belefér,
hanem fontos eleme az életünknek. Tehát egy ilyen vallásos élmény is igen összetett; szorosan
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összefügg egész valónkkal s azzal, amit átélünk és ki akarunk fejezni. Miért olyan óriási nagy a
világ zeneirodaimában a vallásos zene? Verdi egyik remekművét miért Rekviem-nek írta? Voltaképpen más is lehetne: mert ha fölviszem az operába és teszek hozzá egy balettet, akkor el lehet
táncolni balettnek is. Vagy miért olyan színházias, operás - ahogy mondani szokták - Liszt Ferenc Koronázási misé-je? Mert ugyanaz az alapvető élmény. keres valamilyen személyes, korhoz,
ízléshez, lehetőségekhez kötött kifejezést benne.
Az anyák országának üzenete. Ez egy furcsa, szürrealista, de mindig visszatérő képzet bennem:
látomás a lélek, az élet legmélyebb rétegéről. ahol megszületünk, ahol emberré születünk, a megpróbáltatások kapuja, de mégis az anyánk öle. Szégyellje magát, aki ebben trivialitást lát. Ez ember voltunk forrásvidéke. Az anyáknak a létrétege az, amiben valahogy minden emberi kezdemény, vágy, kifejezés találkozik. Az édesanyám dajkadala, de ugyanakkor az édesanyám imádsága is. - Mellesleg: az isenheimi oltár képein legtöbbször a legderűsebb, megrendítőbb és fölemelőbb alakban az Istenanya alakja jelenik meg!

Hadd kérdezzem meg. hogyan határozódott me'lf így. ebben a vonatkozásban az életed? Mi a
szerepe benne annak. amiről eddig egyetlen szó sem esett. talán mert nagyon le is járatták a szót:
humánum. De én azért hiszek ebben a szoban, illelve abban. amit jelentenie kell.
KERESZTURY --Aza baj, hogy ezt a szót is üressé csépelték! Most már az is humánum, hogy
valaki a galambokat megeteti. Mert érzik az emberek, hogy elkopott a "humánum", azt mondják: "emberi humánum". Mintha volna állati vagy növényi vagy ásványi humánum is!

.- De azért, ha komolyra fordítjuk a dolgot, akkor . . .
KERESZTURY - Fordítsuk komolyra! Az én emberséges voltom származásomnak, körülményeirnnek, de főleg nevelődésemnek és műveJődésemnek köszönhető. Azért is vagyok optimista, mert hiszek az ember "csinosodásában", ahogy őseink mondták. Olyan családból származom, amely otthon volt a magyar faluban, a kisvárosban, de a fővárosban is; a magyar társadalom csaknem minden társasági, gazdasági, szellemi, politikai rétegét tapasztalásból ismerem:
erényeivel és hibáival. Voltam igen rossz gyerek és mintadiák ; jártam egészen vegyes népességű
és ·társadalmilag, felekezetileg, szellemileg elit iskolákba; tanultam itthon és a nagyvilágban,
minden érdekelt, de amibe elmélyedtem, azt igyekeztem alaposan megismerni, neveztek morcos
könyvmolynak ésjótáncos bálrendezőnek.Sokat átéltem - mindig benne a forrongó magmában,
vagy a közelében, sokszor életveszélyben, néha a fölszínen ragyogva, néha a félhomályos mélységben tapogatózva, szenvedélyesen és fegyelmezetten, vitatkozva és néma csöndben. Csaknem
mindig "az élet sűrűjében", anélkül, hogy elsodródtam vagy elmerültem volna benne. Ebben
'
nagy segítségemre voltak a művészetek.

- Egy megjegyzést ehhez azért. Említetted Beethoven IX. szimfoniáját, Tudom, hogy nagyon sokan voltak. akik a IX. szimfonia előtt meg után embereket öltek meg . . .
KERESZTURY -

Sőt

annak a hangjaira.

- ... te pedig embereket mentettél meg. Tehát a művészet szeretete igen ellentétes dolgokat produkál. Mondjuk Beethoven szimfóniájának hangja mellett-előtt-után emberölésI vagy embermentést .
KERESZTURY - Számomra nyilvánvaló, hogy embermentést. Mindenfajta humanitásnak
egyik legfontosabb ismérve az, hogy az embert mint a teremtés egyik legsajátosabb és legfőbb értékét becsüli meg. Bár: sajátságos fejlődese a történelemnek, hogy a kifejlődött jót sokszor éppen
a visszájára fordítja. Ezért is legyünk tisztában azzal, hogy nagyon beszűkíti a fejlődés jelentését,
aki csak az időbeli egymásutánt tartja fejlődésnek. Azért, mert a XX. században élünk, nem biztos, hogy okvetlenűl fejlettebbek vagyunk, mint mondjuk a XIX. vagy a XVIII. századbeliek.
Eléggé lefektetett bennünket, eléggé négykézlábra állította, sőt szörnyeteggé változtatta ez a század az embert ahhoz, hogy az ilyenfajta föltevések ből kiábránduljunk.
Tehát - hogy visszatérjek a humánumhoz - az ember bilágképe természettudós és egyéb kutatások alapján visszakanyarodik valamilyen módon oda, ahonnan kiindult; hogy tudniillik az emberi világ közepe a Föld. Mert úgy látszik, csak a Földön van emberi élet, illetőleg az az emberi
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élet, amit mi élünk, ami a mi világunk. Ez az emberi élet az, ami ezen az égitesten létrehozta a
történelmet; ennek a Földnek az élővilágában pedig mégis ez a legnagyobb emberi dolog, mert a
tigrisnek, az oroszlánnak, a kukacnak, a libának nincs történelme. Az egyetlen élőlény, amelyik
történelmet csinált, saját képére formált világot teremtett, ahogya Bolyai mondja Babits csodálatos szonettjében : "Új világot teremtettem magamnak!" Mert ez az ember dolga. Az én humanizmusom tehát, ha tetszik, abból a megrenditő és fölemelő élmény ből, tudásból fakad, hogy az
ember az egyetlen alkotó lény a Földön. És az alkotást azért tartom mindennél többre, mert ez
az, amit az ember mint legnagyobbat létrehozhat. Persze nemcsak egy festői vagy költői, vagy zenei remekművet tartok nagy alkotásnak, hanem bármit, ami jót az ember létrehoz. Jelentős alkotásnak tartom mondjuk azt a pásztorbotot is, amit egyetlen pásztor egyetlen kezével egy százados hagyomány formált meg. Érted, hogy mit akarok mondani?!
- Hogyne.

KERESZTURY - Ez vezet oda mély gyökérzetével. amit én az anyák birodalmának szoktam
nevezni, amiben ez mind létrejött, megszületett. És ami ide gyökerezik, ami erről szól: az a hiteles, nagy művészet, Ami nem erről szól, az lehet mégolyan virtuóz, lehet mégolyan trükkös, nem
igazi minőség számomra. Lehet, hogya homályt teszem így csak még sejtelmesebbé, de hát nem
akadémiai székfoglalót tartok; beszélgetünk, s "több dolgok vannak földön és egen ... "
- Láttam egyszer egy megrendítő kisfilmet. Az volt a címe, hogy Nyitány. Nem tudom, hogy véletlenül nem láttad-é, egy kis csibe születése Beethoven Egmont-nyitányának idejére sűrítve. Volt
benne valami mélységesen megrendítő, mert végül is a kiscsibe ürügyén sokkal többről volt szó.

KERESZTURY -Ott emberi dologról volt szó, mert az a kiscsibe azt idézte föl nekünk, amit
maga sosem vesz észre. A nagy csirke sem veszi észre soha. Az oroszlán se; semmi más élőlény,
csak az ember veszi észre, amire ott utaltak. Az állat, a növény megszületik, meghal, de nem tudja, hogy megszületett, nem tudja, hány éves, nem tudja, hogy meg fog halni. Egyedül az ember
tudja, hogy léte határolt, egyszer mindenképpen vége lesz. Onnan is jön ez a véghetetlen nagy és
sokféle emberi erőfeszítés, hogy valamilyen módon megpróbáljuk túlélni az elmúlást.
ő

- Karinthynak van egy megrendítő írása, A skorpió öngyilkossága, azt hiszem, ez a címe. Fabelnek, ennek a zseniális entomologusnak egyik tételével kapcsolatasan írja, hogya skorpió nem lehet
öngyilkos tűzkarikában, hisz nincs tudata, élettudata, haláltudata.

KERESZTU RY - A méh sem öngyilkos, mikor otthagyja a fullánkját a bőrünkben, ez ugyanolyan ösztönös cselekvés, mint a kandúrnak, hogy elmegy kiscicákat nemzeni.
- Karinthy konklúzioja pedig az, hogy legalább olyan gyilkos az, aki az életem értelmét és tartalmát veszi el, mint aki az életemet.

KER ESZTU RY - Ez az igazán antihumánus dolog! Ezért volt a világtörténelemnek talán legembertelenebb jelensége az, ami Hitler körül kialakult. Mert nemcsak a kitaszítottak életét vette el, nemcsak emberi méltóságuktól fosztotta meg őket, nemcsak a zsidókat, vagy a cigányokat
vagy a kommunistákat (akiket kinyirt) tette tönkre, hanem saját népét is. Azok a csürhe-kohorszok, az a manipulált mob, amelyiket beterelt a háborúba, régen elvesztette már emberi rnéltóságát, élete értelmét, emberi -- hogy is mondjam - szuverenitását!
És hogy visszatérjek még egyszer ehhez az iscnheimi oltárhoz: ez az, ami fölülmúlhatatlan benne: az emberi szuverenitás, az az alkotói fölény, ahogy össze tudja csendíteni a Szűzanya fürdő
dézsájának és istenanyaságának képét, ahogy egy kompozícióba össze tudja hozni a szeplőtelen
fogantatást, Jézus Krisztus megszületését és mennybemenetelét, a zenélő angyalokat meg a sírőr
ző katonákat, a pásztorokat meg a mennyei hírvivőket. Talán azért, mert mindenütt, valahol távol ott lebeg, messziről, nem lehet tudni, hogyan, de jelen van vagy fényzuhatagokban jön le és a
foghatót is áthatja az isteni szellem; vagy sötét folyamként, kozmikus félhomályként örvénylik,
mint a Golgota hátterében. A bibliai történet úgy mondja, hogy akkor megszakadt az ég palástja, villámok cikáztak, sötétség borult a földre; itt nem szakad meg semmi, nem tépik szét az eget
a villámok. A háttér valóban sötét, de ez a sötétség kozmikus; mintha valami óriási áramlás, talán a történelem folyama örvénylenék-örnlenék ott a némán beszédes homályban.

193

- Ez az oltárkép, úgy látszik, arra inspirál, hogy a magad költői szavaival újra fölidézd.

. KERESZTURY - Lehet, bár nem készültem ilyesmire, csak egy műalkotás hatását akartam
eldadogni. Egyébként: az oltár egészéről a legforróbb, színesebb és tartalmasabb szavak is csak
sejteimet kelthetnek. Azokhoz tartozom, ha egyáltalán nevezhetem magamat alkotó művésznek
és nem csak dilettálok ezen a területen, aki ilyen nagy élmények esetében valahogya szíve-lelke
mélyén ezt érzi: "anch' io sono pittore"! - (én is festő vagyok); ha nem tudom is megcsínálni,
nagyszerű dolog, hogy legalább átélni, főlismerni tudom, legalább érzésekben azonosulni tudok
vele.
- Azt hiszem, a

műélvezésnek

is ez az alapja.

KERESZTURY - A műélvezésnek, de minden más fölismerésnek is. Ha polihisztorsággal
gyanúsithatsz, csak azért. mert legalább ilyen mértékig le tud nyűgözni mondjuk Einstein relativitáselmélete. Ez furcsán hangzik. de tényleg így van. Amikor azt az elméletet nagyjából - ma se
értem pontosan - fölfogtam. így jártam. Ezt az oltárt sem értem egészen, pedig tényleg betéve tudom minden csücskit, de amikor odaálltam eléje, akkor egyszerre összeomlott minden tudásom,
és nem is volt érdekes, amit addig tanultam : olyan mértékű volt az alkotás közvetlen hatása. Valahogy igy voltam Einsteinnel is, hallottam róla mindenfélét, kezembe vettem azt a híres tanulmányt, semmit a világon nem értettem belőle, annyit se, mint a szanszkrit szövegekbőI. De
ahogy aztán magyarázatokból. tanítványok elemzéseiből fölsejlett, szóval, ahogy már emberi
nyelvre kezdték lefordítani a dolgot számomra, akkor egyszerre átéltem, fölismertem : ez tényleg
nagy dolog, ez megrendítette a világot. A nagy remekmű az, ami arra int: "Változtasd meg élted", ahogy ez Rilke Archaikus torzó-jában olvasható. Hogyan? Egy archaikus torzó arra késztethet engem, hogy változtassam meg az életemet'! Egy ilyen remekmű valóban arra késztet,
hogy változtassam meg, vénen is változtassam meg az életemet. Hogy újraszülethessem, meg kell
halnom.
- Nem is tudom, hogy gazdagabban vagy tömörebben meg lehet-e fogalmazni egy ilyen beszélgetésben egy ember ars poeticáját, tulajdonképpen egy élet ars poeticáját, Ha most még kérnem lehetne valamit, akkor, már inkább kisséformálisan, magammal is vitatkozva teszem föl a kérdést, hogy
ehhez az oltárkép-emlékhez búcsúként/űzhető-ebármi is még. Akár a költészet nyelvén, akár a zene nyelvén valami, ami puhán elsimitja . . .

KERESZTURY

Nem puhán. Meredeken fölszárnyalva! A Handel Hallelujá-ja!

Bárdosi Németh János: MAGYAR MÚZSA. Bárdosi Németh János számúra a versek nundig a kivételes. az ünnepi alkalmat jelentették; a lélek és a
szeretetemelkedett megnyilatkozásait. Tulá n ezért
irt keveset. közölnivalóját ezért fogta szűkszavúra.
Mégis. az életműben szereplö vékony verseskötetek mindannyiszor a klasszikus értékek közelében
helyezkedtek el. Nem véletlenül, hiszen " maga
munkáit Bárdosi Németh János rnindig a legnagyobbak példáihoz mérte. Elhivatott lírikus volt.
aki meggyőződéssel vallotta, hogy a vers. ha magyarul irják, közősségi feladatot. sőt küldetést lát
el. Erről igy olvashatunk a mostani, az immár
újabb posztumusz kötet elöljáró versében: .. Balassilói a költö nálunk! núndig strázsátt. ahogy strúzsálunk . ! siratta sorsát s tollal, karddal viaskodott
a csillagokkal. ! ! Így. úgy. de folyton harcban állott, ! védve a hont. a szabadságot . . . ..
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Tisztelgés és hódolat ez a kőtet a Magyar Múzsa
Akár szellemi arcképcsarnoknak is tekinthető az itt szereplő költőkről. irókról. művészekről
készitett portré-sorozat. Ám mégsem a nagyságok
katalogizálásának szándékával készült a válogatás. hanem abból a személyes vonzalomból meritve a gondolatot. amely a lelki közősség érzéséből
támadt. A kőltő életében még egyszer s egyben
utoljára a lirai emlékezet jutott szóhoz: ebben a
könyvben nem új versek gyűjteményet tárta elénk
Bárdosi Németh. hanem egy sajátos hangú antológiaként "örök barátaival" folytatott beszélgetéseit,
summázva életbőlcsességet és ars poeticát. Így lehet a Magyar Múzsa különösen szép kiállítású kötete - a címlapon Martyn Ferenc rajza -- a költőre
oly jellemző formatisztelet és hangsúlyos artisztikum jegyében hagyományőrző. tanitó erejű irodalom. i Szépirodalmi, 1982)

előtt.
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BÁRDOSI NÉMETH JÁNOS versei

Arckép, régi keretben
Magyar vagyok, nem sásmánkodó,
nem kesergő és nem is szilaj,
pusztai se, de dalaival
megfog a zörgő, vad halastó.

Durván nem tudok káromkodni,
cifrán se viselem a szűrt,
de amit szapu szűrt,
irós-vajra rá tudom kenni.

Ez a mienk : nagyanyám műve,
tán cselekvő Dózsa se lennék,
de ég és fáj a régi emlék,
dalom régi kemence sütötte.

Vihar
Azt a vihart hogy feledhetném,
földig hajolt az iszonyat,
szüntelen sistergett a villám ostora,
futott ember, állat,
és én szembe a viharral
tereltem a futó teheneket.
nem az istálló fedele alá,
ki az agyonázott legelőre.
mert a kötelesség parancs volt
vagy annak félelme?
Tudom nem voltam hős,
mégsem magyarázhatom másként:
tartást a becsületre,
hogy akinek dolgot mérnek ki.
álljon szemben a kénköves pokollal is.
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Nem véget jelent
Bennünk született-e az Isten?
Vagy mi szűlettűnk Istenben.
mert, hogy milliá évek óta
dörömböl valami itt benn?
Imádhatsz bálványt. láthatatlant.
a titok mindig fölsajog
szivedben és izzó agyadban,
mint sötét égen csillagok.
Nem keresem, és nem kutatom,
vitát magammal nem kezdek,
tudom, hogy az a gyujtószikra
nem véget jelent: Kezdetet!

Pécs, 1981. február 13. délután

Túl életen, halálon
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Olyan véget adj Istenem,
hogy ne is kelljen intenem
se kedves arcnak. tájnak.

Mint virágokon a méhek,
majd egykor úgy érjek véget,
mézzel szivemben, számon.

Még egy rezzenés se érjen
hogya végtelen szélben
szárnyaim messze szállnak.

Egy szippantás, szép fuvallat
mutassa a messzi utat
túl életen, halálon.

A templomkert
írta BALÁZS JÓZSEF

Hajnalban keltette az anyja.
- Menj el édes fiacskám, én nem tudok menni, rengeteg a dolgom. Menj el a templomba, hátha megsegít az Isten és hazajön apád a hadifogságból. segíts rajtam ...
Az anyja megmosdatta, majd egy szelet zsíros .kenyeret adott a kezébe.
Elindult ministrálni.
Egyedül volt, a kora reggeli misére nem jött el senki. A pap egyedül imádkozott,
majd a sekrestyében azt mondta Fábián Kristófnak:
- Megijesztették az embereket, nem jönnek templomba, de az Isten mindent tud
és míndent lát ...
- Igen - válaszolta Kristóf. - Az Isten mindent tud és mindent lát - és ezen a reggelen biztos volt benne, éppen akkor, amikor senki se jött el a reggeli misére.
Kiment a sekrestyéből, megállt a templomkertben. Kivette a zsebéből a savanyú
cukorkát, a barna csomagolópapírban a kicsike rózsaszínű cukorszemek mintha éltek volna, úgy mozdultak meg. Félve nyúlt az első szernért, beosztotta magának,
hogy egész délelőtt tudjon mit szopogatni. Mielőtt a szájába vette volna, megsimogatta.
Leült a tölgyfa tövébe. Kétszeresen is boldog volt: ott lapult a cukorka a zsebében, és segített az anyján is. Ha a sok munkája miatt nem tudott eljönni, itt volt ő helyette is, imádkozott helyette. Igaz, hogy nem hangosan, bár a pap mindig biztatta,
hogy "hangosan, Fábián, fiam, hangosan ... "

*
Az apjáról csak annyit tudott, hogy .Jiadifogságba tette az ellenség". Így beszélt
róla az öreg Jakab, a szornszéd. És az öreg azt is mondta, hogy nem tudni, mikor engedik haza. "Merthogy az első háborúban egy magyar átlagban hat évig volt hadifogságban, ezt én pontosan kiszámítottam, a postástól megszereztem az adatokat, .
így tehát ebben a háborúban sem lehet jobbra számítani ... Hat év ... Ennyire ... "
Az anyja. csak hallgatta, amit az öreg Jakab magyarázott, főtt krumplit eszegetve,
és fejét vakargatva a tornácon. Az öreg a kezét nem tudta kiegyenesíteni, "sok földet
összeturkált már vele", egyébként is "majd kisimul a föld alatt", emelte fel a hangját.
"Egyébiránt az Isten majd elrendezi, hogy egyenes legyen mindnyájunk keze."
Fábiánné ott ült a tornácon az öreg mellett, kinyújtotta a lábát és úgy nézett maga
elé. Aztán a fiára bámult, majd a kert felé, mintha várná a férjét a fogságból.
Kristóf tudta ezt: le is ment a kert alá, hátha meglátja az apját, ahogy hazafelé tart
a kert alatt, a szekérúton. De nem látott senkit. A vadgalambok búgtak, a harkály
ütögette a korhadt fák nyílásait, a sárgarigó hangja néha elért 'hozzá a Kászoni-féle
tanyáról. Visszament a tornáchoz, az öreg Jakab okoskodását hallgatta. "Nem

Részlet a

szerzőnek

A torcellái Krisztus

cimű regényéből.
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olyan nagy igazságtalanság az, ha görbék az ujjaim, az igazságtalanság mégiscsak a
hadifogság ... Merthogy a szegényembert viszik oda. De hát nem vak az Isten, látnia kéne, hogy kiket visznek oda, helyénvaló lenne, ha megakadályozná. Az Istennek ne csak a halál felett legyen uralma, de ilyenkor is, helyénvaló lenne, ha ilyenkor
is megmutatná magát."
Az öreg Jakabnak ízlett Fábiánné főtt krumplija. Úgy gondolta, ha már másképpen nem tud segíteni az asszonyon, legalább szóval tartja, arról beszél, ami az aszszonyt is foglalkoztatja.
Fábiánné meg csak azt ismételgette: "Tudom, hogy él". -És tovább nézte az
udvart.
.
Darazsak repkedtek a tornácon, a trágyadomb felől fekete és kék bogarak húztak
át az udvaron. Ilyen kék bogarakat Kristóf a Kraszna fölött is látott már, hangtalanul repültek és kikerülték a vízparton álldogálókat, míg a fekete bogarak itt az udvaron minduntalan nekicsapódtak az ember arcának, bambán ütköztek meg az emberi
világgal, mintha dühösek lettek volna rá.
Az öreg Jakab csak folytatta: "Én az első háborúban az Isonzónál voltam, a tarackos ágyút kezeltem, de még teleszkópom is volt, és nem akarja nekem senki elhinni,
hogyateleszkópban néztem a taljánt és ennek köszönhettem, hogy nem estem hadifogságba." Mi az a teleszkóp? - kérdezte többször is Kristóf. "Ha én állok a hegy
előtt, nem látok a hegyen túlra. A teleszkóppal meg látok ... Hát ez az.' .. " Az én
apámnak nem volt teleszkópja? - kérdezte a kisfiú. "Ezt mi nem tudhatj uk", válaszolt az öreg. Lehet, hogy ellopták tőle, találta meg a megoldást Kristóf, de erre már
az öreg Jakab nem tudott mit válaszolni.

*
A templomkertben már a második szem savanyú cukrot csúsztatta a szájába, egy
kicsit el is álmosodott. Mégis korán keltette fel az anyja. Az útról se hallatszott zaj,
néha ugyan elsuhant egy madár a feje felett, szárnyuk megérintette a tölgy leveleit,
de a csendet és a reggel erősödő világosságát semmi sem törte meg. A tölgyfa ágai
közé befurakodó fény egymást elfedő foltokat rajzolt, a kerítésnél rázuhant az éles
fehérség a vékonyszárú rózsákra. A templomkert hirtelen azt a rózsaszínű festményt
juttatta eszébe, amelyet a templom bejárata fölé akasztott ki a pap: a kép Isten Országát, a paradicsomot ábrázolta; távol, a ködös messzeségben állatok legelésztek
békésen, angyalok repdestek a felhők alatt, s a képen, egészen elöl Jézus imádkozott.
Így festett a földöntúli békesség, amelyet élő ember soha el nem érhet, kizárólag csak
a halála után. Erről beszélt a pap is az első hittanórán. Íme tehát a paradicsom.
A képen azonban egyetlen élő ember sem látszik, az öreg Jakab sincs rajta és az anyja sem, ahogyan ül a tornácon és a kert felé bámul, várja az apját. Leginkább mégis
az apja hiányzik, egy teleszkóppal kellene figyelnie, hogy ott van-e a hegyen túl az ellenség, mert csak így menekülhet meg a hadifogságból.
A tölgyfa tövében ült.
Innen pontosan látta a kerítésre tekeredett mezei rózsákat, fehérek voltak, kicsik,
s némelyik mintha az ő szeme láttára nyílt volna ki.
Legalább annyira boldog volt, mint a képen imádkozó Jézus. Most biztos volt abban, hogy ott lehet a közelében Isten, gyönyörködik benne, s ő is - bár nem látja
- szereti őt.
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A templom falához ment: benézett a bokrok mögé.
A fal tövében három cigány feküdt. Aludtak. Két férfi között hatalmas termetű
nő, a mellére tette a kezét, mintha védené valamitől. Az egyik férfi szorosan a nő hátához tapadt, a másik kissé távolabb horkolt. Az asszonynak felcsúszott a szoknyája, hosszú, vastag combjain megakadt a szeme. Sokáig figyelte őket, mert olyan mélyen aludtak, 'hogy nem vették észre. A fejüktől nem messze egy békát látott meg,
sárga volt. gyorsan eltűnt a bokorban.
Visszament a tölgyfához. aztán tovább lépett és a keritésre felfutott mezei rózsáknál megállt. Az ünnepélyes pillanatot erősitette az alvó cigányok jelenléte. Újra a
tölgy koronájára tekintett, biztos volt benne, hogy az Isten ott lehet valahol, s tudja
róla azt is, hogy hisz benne. Úgy gondolta, hogy a világban, bizonyára nagyon meszsze, léteznek olyan emberek, akik fénylenek. Az Isten is ilyen lehet, valamilyen fényesség, amely azonban mindenütt jelen van, csak az embernek hinnie kell benne és
akkor maga is megtalálja.
Behunyta a szemét és az anyját látta maga előtt, a tornácon ül, néz a kertek alá,
várja az apját ...
Futásnak eredt- a keskeny ösvényen: csak az volt a fontos, hogy minél előbb
hazaérjen.
Nem az úton ment, a házak előtt, hanem a kertek alatt. Lehúzta a cipőjét, vállára
akasztotta és úgy futott. Egyszer még el is kiáltotta magát: "Édesanyám !", de ez
csak egy önkéntelen kiáltás volt, tudta, hogy úgysem hallja meg az anyja, hogy is
hallhatná meg, hiszen az ő kertjük még nagyon messze van, legalább két kilométerre. De, hogya kertek alatt megy, megrövidíti az utat.
Fácánok ugrottak fel előtte, máskor utánuk futott volna, most nem törődött
velük.
Tehénszekér jött vele szemben, megkérdezték tőle: "hova futsz te fiú, megzavartak T" de ő nem válaszolt, futott tovább, a savanyú cukrot szorongatta a kezében,
már rég kivette a zsebéből, nehogy elhagyja. Szorította a cukorkát, érezte, hogy
mindjárt olvadni fog, de mégis, igy érezte biztonságban.
Elérte a kertjüket. Az anyja a szilvafák alatt ásott. Nem vette észre a fiát.
Már alig bírta venni a levegőt, már a lábai is elnehezedtek, de ahogy meglátta az
anyját, mégiscsak összeszedte magát. "Édesanyám, édesanyám", ismételgette, de az
anyja csak nem hallotta meg.
- Édesanyám, reggelre hazajön édesapám! - állt meg az anyja előtt.
Fábiánné kiegyenesedett, rámeredt a fiára, aztán az ásót a fának támasztotta, közelebb lépett hozzá.
Akkoriban virágzott az akác is: a kertek alja olyan volt, mint a mesebeli tájak, az
akác fehérsége, mint a kihúzott hatalmas csillogó vitorlák, az ég aljáig vezette a
szemet.
A gyerek nézte az anyját, még mindig az előbbi pillanatok bódultságában elismételte:
- Holnap reggelre hazajön édesapám ...
Egy vadgalamb szállt arra a fára, amelyhez az anyja az ásóját támasztotta. Az
anyja is észrevette a madarat, felpillantott a fára.
- Hazajön, tudom ... - ismételte a kisfiú.
- Honnan tudod? - ocsúdott fel az anyja.
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· Ne m tud ott mit vá laszol ni, hazudn i sem, erre a kérdésre nem készült fel, csa k ar ra
go ndolt, hogy az a nyja ö rülni fog és nem kérdez semmit.
- Ne mjön az . . . Még onna n sen ki sem j ött a faluba . .. Évekbe is beletel het . a míg
hazajön . .. - F ábi ánn é nyúlt az ás óért.
De csa k nem hagyt a nyugod n i a do log.
- Honnan szed ted ? Nem tán a ma da ra któl? - nézett fel a fár a. A szája sa rkában
ott buj kált a megb ocsát ó mosoly.
Kri st óf vett egy mély l élegzet et , oda me nt az a nyjá hoz, belek ap aszk od ott a kö tényéb e, átö lelte a tér dét. Így mar adt so ká ig, az a nyja en gedte, hogy a kisfia fej e belefúró djo n az ölébe .
- Hall od , jön a vo na t? - mondta a kisfiú .
M essze, a Kaszon i-féle tan ya a la tt tén yleg füt yült egy mozd on y, visszha ngzott t őle
a hat ár , d e aztán újra csa k a ném a kert ek alj a, a mozdulatlan hat ár vette körül ő k e t.
Éjje l nem tud ott elalud ni. O tt könyö kö lt a kis a bla k el őtt , elhúzta a függ ön yt , vá rta , hogy m egjelenik vala ki, egy ala k, egy férfi : az apja , mert csak ő jöhet ide. Az a nyja felriadt a dun yha alatt, látta a kis ingben k ön yöklő fiát, felkelt , bet akarta , majd
elo lto tta a lámpát.
Félá lo mba n újra az a kép jelent meg el őtte , ami a templomkertben. a rózsaszínű
m ező az im ádk ozó Jézu ssal. Ő is ott sétá lt ezen a mez őn, a fű nem sérte tte fel a talpát , s a l eve gő pontosan olya n volt , mint a templomkertben . Ott ült az an yja is, virágzott az a kác, az ö reg Jakab egy teleszk ópban bámult, a teleszk ópban pedi g az t
látta, hogy ő az a pjával sétál, lep két fognak, mell ett ük bár án yok legelésznek , a három alvó cigá ny fölö tt tu rb ék oln ak a vadga la mbok, az alvó nőn e k még feljebb fújja
a szél a szok nyáját. Az tá n be bo rí tja az á rnyé k a cigá nyo ka t is, csa k egy zöld bék a
szeme világí t, go ndolkodó , mocca na tla n b ékafej. nézi a horkoló cigá nyo ka t. Végül
e ltűnik az is, eltűnik a mező is, egyedül csa k az a pja k özeledik . nagyok at lép, hazafelé tar t, már befordu lt a kertj ük be.
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A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

ORBÁN OTTÓVAL

Nemigen tudom elképzelni, hogy hit nélHonnan jön a költő! kérdi Orbán Ottó három esztendeje megjelent esszékötetének címé- .kül lehetséges az élet. Abban az értelemben,
ben. S válaszol is rá: megrajzolja emberi és ahogyan én a hitet élem, tehát nem feltétlenül
költői útját a Belvárosi Kávéháztól a Lahti
a vallásgyakorlatot értve ezen, szintén elképirótalálkozóig, Csokonai Vitéz Mihálytól Vas zelhetetlennek tartom az életet. Anélkül, hogy
Istvánon és Csoóri Sándoron át Robert Lo- valami sejthető, vagy éppen a sejthetőn túllévő
weIl-ig. Hová tart a költő ~ - tulajdonképpen cél felé törekednénk mindannyian, akár az
erről igyekeztem kifaggatni, elsősorban a kéregyes ember - mint köznapi halandó -, akár a
dés eszmei tartalmat, az élet etikai és metafizi- művész, akár a gondolkodó is, tehát az egész
kai vonatkozásait tekintve. S a költő szivesen emberiség, nem tudom elképzelni a világot, az
beszélt erről, nyiltan, odaadóan. Félek, lendü- életünket. Amint megpróbáljuk a lehetősége
letes stílusát a nyomtatott szöveg nem adhatja inket tágítani, helyünket megérteni - ami, ha
meggondoljuk, a lehető legkomplikáltabb feligazán víssza. De talán így is sikerül bepillantanunk érzelmi és gondolatvilágába.
adat -, rögtön találkozunk a felismeréssel,
mely szerint hit nélkül minden kivitelezhetet, Véleményem szcrint minden ember, a nem
len.
hivő életéhen isjelen van valamiképp a hit. Isten
létezésének vagy nemlétének kérdése. Megta.- A hit nélküli világ, a hit nélküli élet tehát az
lálhatá-e, s ha igen, hogyanjelenik meg ez az ön ön szemében majdnem egyenlő az értelmetlen
mindennapjaiban?
élettel?
- Zavarba ejt a kérdés. Pontosabban : a kérdés megfogalmazása hoz zavarba. Nem tudom, mindennap szükségem van-e Istenre.
Nem tudom, hogy amire mindennap szükségem van, az Isten-e; hogy én annak nevezem-e. Annyi bizonyos, hogy szükségem van
valam í meggyőződésre, amit hitnek is nevezhetnénk. Hogy ez a hit milyen irányú? Megpróbálom körvonalazni. Ha fogalmak kal akarom körülírni, valahogy így foglalhatnám öszsze: az emberi létezés értelme, értelmessé tétele, helytállás, becsület. Ezeket a legszélesebb
értelemben gondolom. Sejtésem szerint van
valami dolgunk ezen a világon. Kinek-kinek
az is a feladata, hogy ezzel a dolgával tisztába
jöjjön, És hogy a lehető legjobban el is végezze. Humor és távolságtartás kérdése, hogy ezt
minek nevezzük, miképp fogalmazzuk meg.
Hitnek is, de - kissé gunyorosan - rögeszmének is nevezhetjük. Biztos, hogy enélkül nem
tudnék élni.
- Ha most elvonatkoztat önmagától, elképtartja-e a hit nélkül való életet! Azt
a világot. melyben a hit fogalma ismeretlen!
zelhetőnek

Igen. De mindenképpen nagyon sivárnak
képzelem - vagy képzelném, ha egyáltalán el
tudnám képzelni - azt a világot, amely hit nélkül próbál vegetálni, fogyasztani, vagy bármit
is csinálni.
-- Az ön hite, hitigénye bizonyára a művésze
tét is meghatározza valamilyen módon. De a
versírást sok más tényező, élmény is befolyásolja. Végül is az alkotásban mennyire meghatározó érvényű a hit?

- Azt hiszem, a hit minden vonatkozásban
meghatározza azt, amit csinálok. Itt azonban
kell egy kis kitérőt tennem, hol vált el az én hitem a köznapi értelemben vett vallásgyakorlattóI. Az egész élményvilágom visszautal a
második világháborúra. Azt talán nem is kell
mondanorn, hogy ez milyen sokkoló élmény
volt minden tekintetben. Az emberi létezés
olyan szélsőségeit láthattam - és ez nemcsak
lehetőség volt, hanem kényszer is -, kellett látnom, hogy egyaránt megmozdult bennem a
legsötétebb kétség és bizonytalanság minden
érték iránt, ugyanakkor - és itt vissza kell ka-
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nyarodnom a hithez - valamilyen észen és észbeli megfontoláson túli remény is. Ezzel a reménnyel párhuzamosan pedig, hogy úgy
mondjam, egy végső esély is. Annak az esélynek az érzete, hogy az ember minden körülmények között ember tud maradni. Emberek viselkedtek úgy mint vérengző vadállatok, és viselkedtek megmagyarázhatatlanul nagyszerű
en. Olyankor, amikor az ember már semmiben
nem bízhatott volna, egyszer csak megjelent
valami csoda.
Az emberi viselkedésben fedeztem fel a magam, de mindannyiunk létének szélsőségeit is.
Úgy szűrtem le magamnak mindebből a tanulságot, hogy mindaz, ami velem és a körülöttem lévőkkel történt, túl sok volt ahhoz, hogy
ezt a kétkedést és rernénykedést, ami egyként
feltámadt bennem, kész gondolkodási sémába
tudjam gyömöszölni. Ugyanakkor egy új bizonytalansági tényező is megjelent a világomban. Ahhoz képest, hogy mennyi minden szorított volna a büszke kételkedés és csak a kételkedés felé, "zavaróan" sok volt a biztató
mozzanat magunkban, az emberi természetben, valamiben, ami talán csak úgy túl van rajtunk. Rájöttem, hogya mindannyiunk közös
viselkedése nem bontható le minden további
nélkül az egyes emberek viselkedésére, Az emberiség több mint sok ember együtt.
- Segíthet-e a hít életünk alapvető kérdéseinek tisztázásában, megválaszolásában ?
- Ez olyan, kőnnyű kérdés, hogy túl nehéz
rá válaszolni. A vakbuzgóság bármely formája
leegyszerűsiti a világ értelmezését. Nem hiszem, hogy az alapvető kérdések megválaszolására ez volna a megoldás, arnirevágyakozom. Az emberi létezés és az emberi élet egyik
nagy csapdája és veszélyforrása az, hogy egész
létünk alatt nagyon sok kihívás, és ezzel együtt
nagyon sok bukás veszélye fenyeget bennünket. Ezek mellett mégis meg kell őriznünk,
akár a mindennapos kudarcok ellenére, a kitartásunkat létezésünk alapvető céljainak
meghatározásáért, valamint e célok eléréséért.
Mindeközben megmaradni annak, akik vagyunk, annak ellenére, hogy intelligenciánk
alapvető mércéje az, hogy felfogjuk: már nem
azok vagyunk, akik tegnap voltunk, tehát
hogy magunk számára is észrevétlenül változunk, az egyik legnehezebb feladat számunkra. Mégis meg kell őriznünk - állandóan változó belső viszonyaink ellenére - azt, amit hitnek nevezünk, vagy annak bármilyen formá-
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ját: hitetaz Istenben, hitet az emberben, hitet
az értelemben, a művészetben, a mindenség
alapvető elrendezettségében. Mindez sokat segíthet nagy kérdéseink megértésében, megválaszolásában. és mindenképp elvezet oda,
hogy megértsük: véges emberi lehetőségeink
ellenére is van valami, amivel utat találunk a
Mindenség elnyeréséhez. A világ dolgaiban hit
nélkül eligazodni szinte lehetetlen, és ilyen értelemben ez irányít engem is minden cselekedetemben.
- A művészetben, de talán leginkább a kölirók körében, egyre inkább uralkodóvá válik egy pesszimista világkép ajelenről és ajövő
ről egyaránt. Ön, mint már elmondta, inkább
bizakodó. Mi a véleménye ezekről a "világvégét" sejtető hangokról?
tők,

- Az első kérdés óta motoszkál bennem valami, most megragadom az alkalmat, hogy elmondjam, s ezzel tulajdonképpen erre a kérdésre is válaszolok. Én azt hiszem, materialistának valamiképpen hivő-fajta vagyok, de hivőnek bizonyára materialista. Átugorva most
a pesszimista-optimista kérdésre, én erre igazából nem tudok felelni. Ha valaki csak töredékesen is, de tisztában van a világ jelenlegi
helyzetével, azzal az óriási feszültséggel, ami a
világot uralja, majdnem darabokra hasítja
szét, annak igen szerény képességű elmének
kell lennie ahhoz, hogy maradéktalan vidámsággal nézzen körül ezen a földön. De az az érzésem, hogy amiről én beszélek, és a beszélgetésünk során hitnek nevezek, az a szememben
olyasmi, mint a remény, vagy az optimizmus,
és úgy' érzem, az emberiségnek genetikailag
kódolt szükséglete ez, valahogy a sejtjeinkben
van. Az esztelen, a minden határon túli bizakodás, a lehetetlen megkísértése, a reménytelen helyzetben sem meghátrálás, vagy éppen
szembefeszülés valamivel - ezt nem nevezhetjük korlátoltságnak, ez több mint egyszerű
dac. Okosságunk és a bölcsességünk néha
már-már az őrület képét ölti. A világunk ellentétei, ellentmondásai, képtelenségei - és ez
nemcsak a mi világunkra vonatkozik, hanem
az emberiség korábbi korszakára is érvényes
- oly módon feszítik szét, vagy olyan próbának vetik alá az egyéni létet, hogy az ellentmondások, vagy bizonyos ellentétpárok egyidejű megélése, sőt összebékítése jöhet létre, és
olykor szükségképpen létre is jön. Már az öszszebékítés kísérlete is őrültségnek tűnhet, pedig ezeknek az ellentéteknek a tudomásul vé-

tele az okosság és az értelem első lépcsője. Az
igazán nehéz feladat az, amikor az ember megpróbálja ezeket az ellentéteket leküzdeni úgy,
hogy közben se a becsülete, se az intelligenciája, se a meggyőződése, se a hite ne szenvedjen
csorbát.
~ Ön többször beszélt, írt már az ihlet ,jöldöntúliságáról" . Arról, hogy ez szinte csodaszerű találkozás a költő és az abszolútum között . . .

csak a vallásos költők között, Jézus érvénye
abban áll, hogy a legteljesebb megfogalmazása
az ember emberi és önmagán túli mivoltának.
- Ha megengedi, visszatérnék a hithez, teena világ alapvető helyzetének [elismeréséhez. Hogyan foglalná össze azokat az evidenciákat, melyekről úgy érzi, hogy meghatározói az egyetemes emberi létnek, és természetesen az ön életének is?
dőinkhez,

- Én nem tartom nagyon jelentős különb- Abban az értelemben, ahogy a szenteknek
ségnek azt, hogy valakit vallásos meggyőződé
se, vagy éppen a materializmus vezérel. Persze
látomás, a csodában hivő embereknek csoda
adatott az életében, oly módon nekem még különbség mutatkozhat és mutatkozik is a vinem adatott csoda. De valóban, csodaszem je- lágszemlélet vonatkozásában, a gyakorlati
lenséggel a szakmámban sokszor találkozom. _magatartásban a vallásos és a materialista emUgyanis a költészetben a saját képességeink is ber között. Mégis lényegesnek érzem, hogy az
túljárnak az eszünkön. A költő gyakorló cso- egyes ember, aki valamilyen módon megpródavadász. Minden szakmai fölkészültségem- bál tisztába jönni a saját helyével, feladatával,
mel és már több évtizeddel a hátam mögött milyenségével, természetével, képességével ~
ezen a pályán, nem tudom megmondani, hogy tehát újból csak azt mondhatom: magával -,
a rossz és végül selejtesnek bizonyuló munka milyen módon éli meg a maga vallásosságát.
miért indul úgy az első pillanatban, mint a leg- vagy éppen anyagelvűségét, Ha morbid mójobb, amit életemben csináltam. Hol dől el az don teszi, tehát a vallást arra használja, hogya
közös felelősségtől felszabadítsa magát, és
egyikről, hogy ilyen, a másikról meg, hogy
olyan lesz, azt csak az Isten tudja. De hogya olyan mechanikus felmentést szerezzen, hogy
kérdésre egészen pontos választ adjak: a köl- elég meghúzni egy fogantyút és akkor beléP
tészetben az Istent ihletnek hívják. Hogy az ih- valaki, aki megszabadít a terhektől és ezzel
kész a megoldás, azt körülbelül annyira tarlet meddig terjed és honnan jön, nem tudni.
tom, mint azt a rnaterializrnust, amely egysze- Verseiről, prózai írásairól nemigen mond- rűen számot sem vet azzal, hogy egyre szapoható, hogy vallásos töltésűek lennének. Mégis,
rodó ismereteinkkel szinte napról napra szeolykor kulcshelyeken bukkan elő egy"egy bib- rezzük a már meglévők mellé az újabb és
liai ihletésű kép, vagy Jézus személye valamiújabb bizonytalanságokat. Fontosnak én tulyen összefüggésben. Tulajdonképpen hogyan lajdonképpen azt tartom - és ez az igazi váhatott és hat gondolkodására Jézus és a jézusi
lasztóvonal -, hogy mindazt, amit valamilyen
tanítások?
úton elindulva megpróbálunk megszerezni és ez nem kevesebb mint - költőien szólva
~ Úgy hatott rám Jézus, mint az emberiség
alapmítoszának legkiemelkedőbb egyénisége. - "Én és a mindenség" ~, azt végül is elérjük,
Többet fogla:lt magába az emberi sors végte- felfogjuk és hasznosítsuk. Örkény István egyik
rendkívül filozofikus novellájában olvashalenségénél. Személyes varázsa szinte kisugártunk egy paprikafüzérről. Be kell látnunk,
zott egy lehetséges világmagyarázatból. Nahogy nem a paprika és a madzag teszi, hogy
gyon közel áll hozzám. De soha nem mertem
Jézus Krisztust segítségül hívni, nem vártam más egy füzér paprika, mint sok paprika és
egy madzag külön. Azt írja Örkény nagyon
soha, hogy segítsen valamely bajomban.
bölcsen és humorosan, hogy ha ettől a felisme- Ady egy versében poétának nevezi Jézust.
réstől elindulunk, "nagy igazságok" birtokába
Túlzott egyszerűsítés ez, vagy találó metafora? jutunk. Örkény tehát ironikusan megfogal- A költő, ha igazán az, nem valóságosan,
mazta, amit én az imént talán nem tudtam igade lelki értelemben keresztre kell hogy feszítse zán jól elmondani.
Az emberi vállalkozás, a földi létezés egyik
magát. Nem tudja másként művelni a "szaknagy csapdájának és ugyanakkor esélyének
máját". Mély közösséget kell tehát vállalnia
azt tartom, hogy ezekre aminőségi változaJézus alakjával. A világirodalomban nagyon
sokra, ezeknek a természetére ráérezzünk, és
sok példát lelhetünk erre, és nem feltétlenül
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megpróbáljunk velük, amennyire lehet, tisztá- magunknak vallunk, olyan mértékben tudba jönni. Nem veszem magamnak azt a bátor- juk-e személyes értékűvé, személyes érvényűvé
ságot, hogy meghatározzam, melyik világ- tenni, hogy mögötte ott álljon egész lényünk,
szemlélet helyes abszolút értelemben. Hajlok egész létezésünk. Ez felelősségvállalást és kocarra, mint ahogya saját területemen is efelé kázatvállalástjelent. De az biztos, hogyha vaszorít minden felismerés - és nem a kényelem- laki akár a vallást éli meg így, akár másfajta
szeretet, hanem amit az ellentétek egymás mel- világnézetet, akkor a kettő valamilyen ponton
lett létezéséről korábban elmondtam -, hogy egyesülni fog, találkozni kényszerül. Lehet,
magamban az egyes kibékíthetetlennek látszó, hogy ez a különböző ideológiák, vagy a vallási
vagy valóban kibékíthetetlen elemeket, nézetek szerint nem az üdvözülés útja, de pélamennyire lehet és tudom, összebékítsem. De dául a költészet szempontjából mindenképpen
ez nem jelent valamiféle olcsó kompromisszu- az. Döntőnek tartom a személyes felelősség
mot. Azt jelenti, hogy az ember békeidőben is tisztázását. Akármilyen keretek között. Sem a
háborús állapotban él, mert ez a naponként vallást, sem más világnézetet nem tartok elégki- és megszenvedett igazság, ez a naponként' nek ahhoz, hogy feloldozzon minket ezalól.
kiküzdött helyzetfelismerés - állandó és nehéz
küzdelem. Mindenesetre számomra az a legFORGÁCS REZSŐ
fontosabb, hogy azt a világszemléletet, amit

ORBÁN OTTÓ

A keresett személy
Föltehetőleg

nem más, mint a kozmosz
rendje és rendetlensége, a végtelen
és ezért egészében áthatolhatatlan
hétkiiznapi méretűre zsugorított képe a szakállas gépkezelő a csillagpultnál kuporogva
atom- és génalkatrészeket programoz.
Hibásan, tehát megbetegszem .. ez van.
De létezik-e egészség nélkül betegség?
Van és nincs az anyagelvű szerint is egymásba görbül,
e görbület a tér, a térben szakadék
világ és világ, világ és magyarázat,
tegnapi és mai ismeret között;
a kézzelfogható indítóok lepkéje után nyomozva
e szakadékban töri össze magát minden, ami emberi.
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Kelecsényi Ákos

GALILEI DRÁMÁJA
A per és az ítélet
Ilyen körülmények között idézték 1633tavaszán a 69 éves, betegségéből éppen felépült Galileit a
Szent Officium elé. A tudós bizakodva vágott neki az útnak, hiszen könyve a cenzúra engedélyével jelent meg, a pápa haragjáról pedig még nem tudott. Azt tervezte, hogy legfeljebb a kettős
igazság elvével védekezik majd: lehet valami helyes teológiailag, ha természettudományosan más
is az igazság. A Piazza di Spagnán lévő Medici-házban szállt meg. Ott hallotta megdöbbenve
Niccolini firenzei ügyvivőtől, hogy ne számítson díszmenetre, ezúttal az életéről van szó, bár a
pápa nem szándékszik ennyire komoly lépéseket tenni.
Az első tárgyaláson félénken és rezignáltan viselkedett. Erre április 12-én került sor; utána őri
zetbe vették. Három szobát kapott, inasa vele maradhatott és a firenzei ügyvivővel cenzúra nélküllevelezhetett. A következő tárgyalást egészségi állapota miatt csaknem három hét múltán,
április 30-án tartották. Ezen elismerte, hogya Dia/aga egyes helyei a kopernikuszi rendszert látszanak bizonyítani, de hangsúlyozta, hogy ne tételezzenek fel rosszakaratot, az egész csupán a
szellemességrevaló törekvéséből forrásozott. Hajlandó is az egészet átírni. A következő tárgyalás május IO-re esett, s ezután visszaengedték a Medici-házba a legközelebbi tárgyalásig.
Ezt csak másfél hónap múlva, június 21-én tartották meg, úgy látszik, nem tudtak megegyezni
sorsát illetően. A bírák nem akarták kenyértörésre vinni az ügyet; ezt az is mutatja, hogy még az
első tárgyalást követően felkereste a Szent Officium két tagja, hogy tanácsokkal, irányelvekkel
lássa el. Megelégedtek volna szóbeli visszavonással, a pápa azonban ragaszkodott ahhoz, hogy
az eljárásban szerepeljen az "interrogatio de intentione", a belső meggyőződés megállapítása,
kínzással való fenyegetés terhe alatt. A másfél hónap folyamán valami zavaró eset is történt.
A tárgyaláson ugyanis egy olyan 1616-ban kelt jegyzőkönyvet tártak eléje, amelyben kötelezte
volna magát, hogy "quovis modo", semmilyen formában nem terjeszti a kopernikuszi nézetet.
Grafológusok szerint ez a quovis modo későbbi betoldás, s Galilei ki is jelentette, hogy ő ilyen
ígéretére nem emlékszik. Végül is rábírták, hogy nyilatkozzon, igaznak tartja-e a kopemikuszi '
rendszert. Az igazat vallja, különben a megfelelő törvényes eszközökkel járnak el ellene. Galilei
erre kijelentette, hogya Föld mozdulatlanságát és a Nap mozgását biztosnak tartja, "egyébként
az önök kezeiben vagyok, tegyenek velem tetszésük szerint".
Ezen a "megfelelő törvényes eszközökre" való utaláson, illetőleg fenyegetésen kívül az aktákból sehol sem tűnik ki, hogy kínozták volna.
A másnapi, június 22-i ítélethirdetésig fogságban tartották. Az ünnepélyes aktusra a domonkosok Santa Maria sopra Minerva templomában kerűlt sor. Felhangzott az ítélet: "Hogy a Nap
mozdulatlan, ez a tétel lehetetlenség, filozófiailag hamis és formailag eretnek, mert kifejezetten
ellentmond a Szentírásnak. Hogy a Föld nem a világ közepe és nem mozdulatlan, hanem mozog
és naponta forog is, hasonlóképpen lehetetlenség, filozófiailag hamis, a hitet illetően pedig legalábbis téves. Mivel annak idején megígérted, hogy ennek hirdetésével felhagysz, szabadon engedtünk. A Dia/agó-ban mégis átlépted a tilalmat, eretnek-gyanús tant vallottál, ennek megfelelően cenzúrákba és büntetésekbe estél, amelyek alól feloldunk, ha az alábbi esküt leteszed. A tévelygésés engedetlenség azonban nem maradhat büntetés nélkül, ezért fogságra ítélünk a Szent
Officiumnál általunk meghatározandó ideig, azonkívül három évig hetente egyszer el kell imádkoznod a hét bűnbánati zsoltárt."
Az ősz tudós az ítélet értelmében megeskűdött. Térdelve kellett felolvasnia a szöveget, amelyet
egykori tanítványa, Guido Bentivoglio főinkvizítor tartott eléje. Ebben el kellett ismernie, hogy

A tan "Im",,:

első

reszel februári számunkban közöttük.

205

elkövette az ítéletben felsorolt bűnöket - de ezeket akár még büszkén is olvashatta. Majd a szöveg így folytatódott: "Tiszta szívvel és hittel visszavon om, megátkozom és gyűlöltnek nyilvánítom a valóban tőlem származó felsorolt tévedéseket és eretnek tanokat, valamint minden egyházellenes elhajlást, vagy bárminemű eltévelyedést vagy eretnekséget. Esküszöm, hogy a jövőben
sem írásban, sem szóban nem állítok ilyen természetű dolgokat, amelyek miatt hasonló feltételezésekkel gyanúsíthatnának ; sőt ha valamely eretnekkel vagy eretnek-gyanús személlyel találkozom, azonnal jelentést teszek az inkvizíciónak, vagy tartózkodási helyem inkvizitorának."
Az "eppur si muove" dacos dobbantása már csak a legendák körébe tartozik. Annál sokkal
jobban meg volt félemlítve, mintsem a hatalom által készített forgatókönyvtől el mert volna térni. Nyilván úgy érezte, hogy kifoszt ották és megrontották, de hogy mint istenhivő ember hamisan esküdött-e, vagy belátta, hogy nincsen döntő bizonyítéka, nem tudhatjuk. Az Arcetriben lévő Galilei-múzeum őrzi a Dia/ogo egy példányát ezzel abejegyzésével : "Hogyan lehet azt eltűrni,
hogy tudományokban járatlan személyek lehessenek a gondolkodók bírái, és hatalmuk folytán
kényszerítő befolyást gyakorolhassanak rájuk? Az ilyesmi köztársaságokat dönthet romba, és
államokat forgathat fel. Figyelmeztetni kell a teológusokat, akik a Nap és a Föld mozgására
vagy nyugalmi állapotára vonatkozóan hittételt akarnának faragni; fennáll az a veszély, hogy
idővel talán majd azokat kell eretnekséggel vádolni, akik azt állítják, hogya Föld áll és a Nap
mozog; azt mondom idővel, amikor majd az ész a bizonyítékok alapján belátja, hogy a Föld mozo~ és a Nap áll."
Ime, élete tragédiája. A Kopernikusz-féle körpályájú és sok más tévedéssel rendelkező heliocentrikus rendszerben abszolút igazságot látott, aminek igazolásához csak a jövőtől várhatta immár - hallgatásra kényszerítve - a döntő bizonyítékot. Az is kérdéses persze, hogy abban a felcsigázott légkörben a hatalom beismerte volna-e a döntő bizonyítékot. Bellarmino bíboros
1621-ben meghalt. .. Ne vetítsük vissza 1633-ba mai tudásunkat. Mi már kisiskolás korunkban
átestünk a heliocentrikus rendszer elfogadásának problémáján, amikor még a tekintélyek szava
a döntő, s nem Foucault ingakísérlete győzött meg bennünket a Föld forgásáról, sem a Bradleyféle aberráció vagy Bessel sikeres parallaxis mérése a keringéséről.
A pápa - bár Galilei összes művét indexre tétette, és a kopernikuszi tan tilalmát minden püspökkel és nunciussal tudatta - a fogságot az ítéletet követő napon házi őrizetre változtatta, s Galilei újra a Piazza di Spagnán lévő Medici-házba, majd onnan egy hét múlva barátjához, a sienai
érsekhez költözhetett. A főpap azzal fogadta, hogy övé háza, asztala és kocsija. Mivel a tudós
apáca leányai Arcetriban éltek, az év végén engedélyt kapott, hogy házigazdája ottani házába telepedhessen át. Ma múzeum és obszervatórium a Villa Galilei. Az inkvizíció itt is őrizte, de vendégeket fogadhatott. Előkelő barátok, diplomaták jártak közben a pápánál érdekében - eredménytelenül. Munkakedvét nem vesztette el, a tíltott területről leszorítva 'dolgozhatott igazi
szakterületén. a mozgástanban. Meg is jelent Leidenben l 638-ban újabb dialógusa: Discorsi e dimostrazioni matematiche intomo a due nuove scienze attenenti alla meccanica ed ai movimerui locali .~ Beszélgetések és matematikai demonstrációk a tudomány két új ágáról, a mechanikáról és a
szabadesésről.
.
Az inkvizíció döntését persze nem menti, de a csillagászat területérőllekényszerítve hozta létre
életének legjelentősebb és legmaradandóbb alkotását, egyben a fizika, sőt a természettudomány
történetének egyik mérföldkövét. Tételei, képei a mai napig használatosak, az ingamozgás, a
szabadesés és a tehetetlenség elvének majdnem tökéletes megfogalmazását adta. A 72 éves tudós
szellemileg e művében is a régi, a toll ismét meghozta neki a sikert.
Érték egyéb sikerélmények is, kezdve azon, hogy az önkény áldozatául esett sorsa természetesen részvétet keltett, megbecsülést váltott ki, nimbuszt font feje köré. Feléje fordult Európa tudósvilágának érdeklődése. Kiterjedt levelezést folytatott, ebben fia segítette, aki apjával való beszélgetéseit is feljegyezte. Levelekből értesült, hogy tért hódít a heliocentrikus tan, híreket kapott
jezsuita cllenfclekről, hogy csak engedelmességből és erőszakkal rejtik el kopernikánus meggyő
ződésüket. Descartes is úgy véli - értesült -, hogy Scheiner a lelke mélyén a heliocentrikus rendszer híve. Sajnos, már nem érhette meg a jezsuita Giovanni Battista Riccioli híres csillagászati
művének, az A/magestum novum-nak megjelenését (1651). A könyv Kopernikusz oldalán áll
ugyan, de azért olvashatta volna benne: "Ha az égí jelenségeket önmagukban tekintjük, azok
szigorúan csillagászati és matematikai nézőpontból mindkét hipotézissel megmagyarázhatók,
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vagyis mind azzal, amelyik a Föld mozdulatlanságát, mind azzal, amelyik a Föld napi és évi
mozgását tételezi fel. S eddig egyetlen, az égi jelenségek ből merített érvet sem találtak, ami bebizonyítaná az egyiknek téves vagy a másiknak igaz voltát." Ezt az állásfoglalást Galileinek bizony
'- esküje értelmében -jelentenie kellett volna az inkvizíciónál, amelynek döntéséről Riccioli nem
volt valami nagy véleménnyel. Nem érhette meg azt sem, amikor a pápa 1644-ben háborús konfliktusba keveredett, és vereséget szenvedett a toszkánai-velencei egyesitett seregtő I, elveszítve ezzel világi hatalmát. Pedig a háborús készülődésben még az antik bronzszobrokból is ágyút öntetett, és Róma-szerte járta a gúnyos mondás: "Amit a barbárok meghagytak, azt elpusztították a
Barberinik" .
Utolsó éveiben hályog ereszkedett Galilei szemére, súlyos izületi bántalmakgyőtörték, s amikor a lassan szelídülő pápa egészségi állapota felől érdeklődött, azt az értesítést kapta, hogy élő
halott, teljesen vak, beteges, álmatlanság gyötri. Ezért engedélyt kapott. hogy az orvosi kezelés
megkönnyítésére Firenzébe költözhessen. ·De a nagyvárosban túlságosan soklátogató keresle
fel, így vissza kellett térnie Arcetribe.
\
Castelli, a régi jóbarát már régóta szabadon járhatott be hozzá. Utolsó éveiben a fiatal matematikus, Vincenzo Viviani élt mellette, továbbá a barométer felfedezésében oly hiressé vált
Evangelista Torricelli, aki Galilei halála után megörökölte a toszkánai nagyherceg udvari matematikusa cimet. Ök álltak a halálos ágyánál is 1642. január 8-án, a helybeli plébánossal együtt,
aki a haldoklók szentségében részesitette. A testileg teljesen elgyengült. de szellemileg ép tudós
megtalálta a vallásos megnyugvást. Aldását küldte az egykori jóbarát, a pápa is. Utolsó kívánsága az volt, hogy a firenzei Santa Crocéban lévő családi sírboltba temessék, de nagy teológiai vita
után csak a templom egyik mellékkápolnájában adtak neki helyet. Majdnem egy évszázadba tellett, amíg 1734-ben az óhajtott helyet elfoglalta, és Firenzében pompás emlékművet kapott, amit
annak idején VlIl. Orbán nem engedélyezett.

Epilógus
A Santa Croce csendes mélyén végre megtalálta a nyugalmat ~ ha a népszerűsítő történetírás
hagynányugodni. Meghurcolt alakja legend ává, "olajnyomattá" magasztosult. Kialakult il Galilei-séma a középkori egyház sötétségével bátran szembeszáll ó tudósról. aki Kopernikusszul
együtt a tudás teljességét birtokolta. Akit az egyház még a napfoltok felfedezése miatt is
üldözött.
A felvilágosodástól kezdve a XIX. század naiv racionalizmusáig a történetírás meglepő szuverenitással kezelte a tudomány nagyjait. A történészek nem voltak hajlandók például tudomásul
venni, hogy Kepler kora tudományosságának szintjén igenis foglalkozott asztrológiával, és in. kább hitelt adtak a madáchi fikciónak, miszerint felesége költekezcsc vitte rá erre az alantas játékra. Nem gondolták végig, hogy ezzel Kepler éppen úgy lealacsonyodott volna önmaga előtt,
mintha egy sebészprofesszor a felesége költekezései miatt a vágóhídra járna scgédkezni a sertések
feldarabolásában. Ilyesféle misztifikáció történt Galilei körül is. A XVllI. században, amikor a
római kúria világi hatalmát elvesztette, s lenézése, gúnyolása a polgárí szalonokban hozzátartozott a bon tonhoz, a "tévedéseit" visszavonó, igazát megtagadó Galilei alakját nem tudták elfogadni. Ekkor keletkezett az .Eppur si muove" legendája, amihez aztán a múlt század polgári történetírása hozzátette még a dacos dobbantást is.
Történetírás? A csillagászat történetével foglalkozó művek sokáig inkább a természettudomány, mint a történelem szakembereinek tolla alól kerültek ki, többnyire bevezetésként népszerűsítő csillagászati könyvekhez, s történeti értékítélet híján, szinte a középkori jámbor szerzetesek hagiográfiai módszerét követve. Akik naivulolyat is leírtak kedvelt szentjükről, hogy már
csecsemőkorukban a pénteki böjt megtartására visszautasították a szoptatást ... Ugyanígy Galileiről is olvashattuk, hogy ő volt az, aki .mindjárt" Kopernikusz mcllé állt .. nem figyelve arra a
körülményre, hogy Kopernikusz halála és Galilei születése között jó két évtized telt el.
Meghurcoltatásából ugyanaz az emberi türelmetlenség csinált szimbólumot, mint amelyik elítélésében vétkes volt. Csak más zászló alá sorakozva, nem a vallás nevében a tudomány ellen,
hanem a tudomány nevében a vallás ellen. Galilei ezt a harcot nem ismerte. Mindvégig hú fia
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maradt egyházának. Ő filozófusok ellen harcolt, s nem az egyház, mint a kopernikuszi tant elutasító, maradi intézmény ellen; sőt éppen rá akarta venni a heliocentrikus tan elfogadására. Ügye,
mint láttuk, a Szentírás értelmezési szempont szerencsétlen bevonásával bukott el. A Szentírás
tekintélyét látták veszélyeztetve, amin akkor nemcsak a vallás, hanem az állam és társadalom
rendje is nyugodott. Éppen ezért a hatalom Rómától Genfig mindenütt beleszólt a tudományba,
ha ténylegesen hatalom volt.
,
Igaz. művei csak I820-ben kerültek le az indexről. De aligha ez a körülmény késztette Kopernikusz-ellenes könyv írására Comeniust, vagy a párizsi egyetemet arra, hogy még a XVIII. században is a heliocentrikus tant tetszetős, de hamis feltevésként tanítsák.
A zaklatott légkörben Kopernikuszt is indexre tették, de csakhamar engedménnyel: olvasható, ha bizonyos betoldások félreérthetetlenül bizonyítják, hogy hipotézisről van szó. A hipotézissel való operálás pedig nem akadályozója, hanem természetes velejárója és ösztönzője a tudományos haladásnak. A heliocentrikus rendszer ismertetése szerzett például nagy tekintélyt a XVII.
században Japánban az ott működő és a csillagászatban is jeleskedő jezsuita misszionáriusoknak. Pedig ők minden bizonnyal tartották magukat a "hipotézis" megszoritásához.
Távol áll tőlünk e gondolatokkal azt bizonygatni, hogy az egyház feddhetetlen a Galilei pörben. A Szent Officium helytelenül járt el, mert igaz tant kárhoztatott és az egyház igaz fiát üldözte. Újsághírekben mostanában többször felmerüIt, hogy az egyház foglalkozik a pör revíziójának gondolatával. Egyik mozgatója Franz König bíboros, Bécs érseke, aki 1968-ban vetette fel
az eszmét a Nobel-díjasok lindau i találkozóján. Az ügyet tanulmányozva egy év mulva a Gesellschaft für Verantwortung in der Wissenschaft megbeszélésre hívta meg a bíborost a Baiersbronner Kreis keretében. Kiemelkedő tudósok előtt Walter Gerlach fizikus számolt be a kérdésben
végzett kutatásáról. Eredményei szerint Galilei Keplerrel ellentétben igazi fennhéjázó - "anmassend" - természet volt, aki jól értett ahhoz, hogy előnyös színben tüntesse fel magát, méghozzá
céltudatosan, hiszen császári matematikus szeretett volna lenni, mint Kepler. Egyes nézeteit mértékadó tudósok akkor is, később is sokat támadták. Kortársai, Keplert is beleértve, nemritkán
teljességgel negatívan ítélték meg, s az egyház számos kortárs tudósra hivatkozva hozhatta meg
ítéletét. E beszámoló alapján a Baiersbronni Kör arra az egyöntetű döntésre jutott, hogy nem javasolja a pör revízióját. Tárgyilagos szemmel nézve nem folyt le szabálytalanul, inkább a tudomány, mint az egyház emberi gyöngeségeit tükrözi, s a kiengesztelő 'gesztusnak gyakorlati értéke
már aligha lenne.
Galilei rehabilitálásának kérdése azóta többször is felmerült. Amikor a Pápai Tudományos
Akadémia 1979. november !O-én ünnepi ülést tartott Einstein születésének centenáriuma alkalmából, II. János Pál pápa ünnepi beszédében Galilei korszakalkotó érdemeire is kitért, elismerve, hogy sok szenvedést okoztak neki a papok és egyházi szervezetek, s a teológusokra, tudósokra és történészekre vár mindezek feltárása. "Tudnunk kell- olvashatjuk az elnöklő pápa beszédéről írt összefoglalóban -, hogy Galilei munkásságában sokkal több megegyezés található vallás és tudomány között, mint általában feltételezik. A feszültséget értékelték túl, s ez volt a forrása azon félreértéseknek és szenvedéseknek, amelyekre a II. vatikáni zsinat is fájdalommal emlékezett. Galilei kutatásai közben is meg volt győződve a Teremtő jelenlétéről: indításokat és támogatást Istentől várt. Nyíltan vallotta az illuminatio gratiae, a kegyelmi megvilágosítás szükségességét. A Szentírás értelmezésében is olyan elvekhez jutott, amelyek később közkinccsé váltak:
az egyes könyvek tanítói szándékát és irodalmi jellegét kell kutatnunk, ha egy-egy kijelentést helyesen akarunk érteni és értelmezni."
Galilei meghurcoltatása különben sem az egyetlen kirívó szégyenfolt a tudományok történetében. A gyermekes "nekem-van-igazam" és "én-jobban-tudom" magatartást talán magunkkal
hoztuk a génjeinkben, s az ebből fakadó puerilis korlátoltság és türelmetlenség időnként oly sikeresen szövetkezik a hatalommal, hogy Szókratésztől kezdve számos tudósnak nem meghurcoltatást, hanem halált juttatott osztályrészül. Vagy ártatlanok ezreit küldte halálba, mert szakmai
féltékenységből nem volt hajlandó mások - például Pasteur és Semmelweis - eredményeit tudomásul venni.
Vehetünk más vonatkozásban közelebbi példát is. Amikor Einstein századunk elején a relativitás tanát megfogalmazta, a Kopernikuszéhoz hasonló falba ütközött. Szinte a Galilei-harc frazeológiájával rántottak kardot ellene tudósok, egyetemek. Kantnak ellentmond, hangoztatták,
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ahogy korábban Arisztotelészt emlegették Galileivel szemben. Négydimenziós tér-idő-kontinu
umjáról a: modern ember éppúgy nehezen tudott képet alkotni magának, mint a XVl!. századi a
heliocentrikus rendszerről. Einstein hasonlatokkal próbálkozott, hogya csak matematikai képletekben megfogható megállapításait szemléletesebbé tegye. Például az idő relativitásának
~ gyorsabb vagy lassabb múlásának - fantáziánkhoz közelebb hozására úgy fogalmazott, hogy a
hozzánk képest nagy sebességű rendszerekben az órák lassabban járnak, az időtartam mérőszá
ma más, mint a kezünkben lévő óráé. Ezt ma már egy gyakorlottabb sci-fi olvasó is érti. Az ötvenes években, tehát nem is olyan régen egy német folyóirat vitát rendezett a relativitáselméletről.
És ott is színre lépett Simplicio. Egy mérnök azt írta, hogy az anyagnak semmi olyan tulajdonságát nem ismerjük, ami azt eredményezné, hogy a belőle készült óraszerkezet nagy sebességű
rendszerben mozogva lassabban járjon. És ezt matematikailag mégiscsak képzett elme írta le.
Nem értvén pontosan Einstein kétrendszeres elméletét, a szimbolikus képet átvitte a valóság
rendjébe. Ugyanaz, mintha János bácsi azt mondaná, hogy a negyven lóerős autó képtelenség,
mert hol az az autó, amiben negyven ló elfér.
Einsteinnek azonban mégis könnyebb dolga volt, mint Galileinek. Állitólag a canterbury érsek egyszer megkérte, fejtse ki neki, mi a jelentősége a relativitásnak a vallás szempontjából.
"Semmi" - hangzott a lakonikus válasz.
VIII. Orbán és a Szent Officium is helyesebben tette volna, ha az egész ügyet ráhagyja a csillagászokra, vagy ahogyan akkor nevezték őket, a matematikusokra. Mint Kopernikusz írta műve
elejére mottóként: "Csak matematikusoknak". Nem ez történt, s így sajnos az egyház már csak a
tanulságot tudta levonní: legyen óvatos természettudományi kérdésekben.
Befejezésül meg kell említenünk három nevet, amelynek tulajdonosai feltehetően nem azonosították magukat a per vádjaival. A záróülés jegyzőkönyvében szereplő tíz bíboros között ugyanis nem találjuk aláírásukat: Gasparo Borgia - ő, mint láttuk, keményen szemben állt a pápával;
Laudivio Zacchia - 75 évesen úgy érezhette, nincs mit veszteníe; Francesco Barberini - talány,
hiszen a pápa rokona. Megérdemlik, hogy fejünket meghajtsuk előttük ...

Édeni sírás
Könny, kicsi könny, mit akarsz? Úgy hullt a kezemre szememből,
Mint régen feladott posta, ha jön szomorú,
Kusza szöveggel . . . A tűrő szlv, haj, sírni feled már.
Mély bú elveszi a gyermeki gyöngyeidet.
Könny, kicsi könny; mit akarsz? Ismerlek régi mesék ből :
Lelkesedés küldött s megsiratott igaz ügy.
Édeni sírás, boldogan olvasom el tanításod:
Jézusi óráknak rég feladott levele.
SAMU JÁNOS
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UJ TITKOK, UJ MEGTERES
Az epilepsziáról

Csodálat és re.ttenet tölti el a világ szemlelőjét. Csodálat, mert látja a természet roppant építményeit, az élőlények gazdag birodalmát, a lélek nagyra törését, a csillagok fenséges rendjét. És rettenet, mert lát árvizeket és földrengéseket, mikrobákat, melyek halálos járványokat okoznak,
uralkodókat, kik népüket ínségbe és háborúkba vezénylik. Az epilepszia, ez a megannyi misztikummaI övezett kórkép, Nagy Sándor, Julius Caesar, Buddha, Mohamed, Napóleon, Flaubert,
Dosztojevszkij betegsége, amely örökös szorongással, tudatborulásokkal, az agyvelő lassú sorvadásával, és - ami még a legszeretőbb társban is borzadályt ébreszt - görcsös, magatehetetlen
állapotokkal sújtja áldozatát: a rettenetek közé tartozik. Mély sebet hordoz a szívében az, aki
egyszer szemtanúja volt, ahogy egy ilyen szerencsétlen "mint orvul megszúrt viadorbika, felhorkan és ledől, iszony-hab bukik ki szájából és testét pokoli villany rázza, míg, ki megtámadta, tovább nem suhan".
Ne higgyük, hogy az epilepszia néhány beteg és néhány orvos személyes kínja és küzdelme csupán. Ellenkezőleg: mindaz, ami e különös kór körül történik, úgy illeszkedik bele az emberi történelembe, ahogy a folyamok hömpölygésébe a mélység áramai, sőt ha átgondoljuk, honnan jön
ez az áram, és hova tart: új titkok derenghetnek fel előtted, és új megtérés melege öntheti el testedet! Éppenséggel a saját arcodat pillanthatod meg egy új tükörben. Tehát: menjünk vissza, és induljunk el a forrástól!

Elsőként a kőkorszak barlangrajzai adnak hírt arról, hogy ai: ember felismerte e társául szegő
dött betegséget, és négyezer évvel ezelőtt egy akkád szöveg pontosan leír egy epilepsziás rohamot. A legtöbb nép a betegséget szentnek, transzcendens eredetűnek tartja; a görög epilepszia
név is az epilektosz szóval áll rokonságban, amely azt jelenti: "a kiválasztott". Hippokratész
azonban - minden műszer és idegélettani alapismeret nélkül - megsejti, hogya betegség forrása
az agyban van, és a fő okot az agyalapi mirigy működészavarában látja. Hipotézise nem bizonyult helyesnek, de mert a figyelmet a koponyán belül lezajló eseményekre irányította, felbecsülhetetlen értékű tettet hajtott végre. A római Galénosz már rendszerezi a tüneteket, megállapítja,
hogya betegségnek többféle formája létezik, és ezeket osztályozni kezdi. Elképzelése, amely szerint az epilepszia "a szervezet szabályozásának zavara" tökéletesen állja a mai kor kritikáját, de
hogy ez a "szabályozási zavar" mit is jelent pontosan, arra még másfél évezred nél is több időt
kellett várni. És legalább ennyit, hogy az első hatásos gyógymódok kialakuljanak.
A XVII. század végén túl Shakespeare drámáin, a newtoni fizika első megfogalmazásain. II.
Károly angol királyt imigyen gyógyitják orvosai epileptikus rohama alkalmával: " ... jobb karjából I pintnyi vért vesznek, hánytatót és hashajtót adnak neki, majd beöntést alkalmaznak, amely
antimont, kősót, mályvalevelet, kamillát, ibolyát, kömény- és lenmagot, fahéjt, sáfrányt és áloet
tartalmaz. Hogy a feje megerősödjön, tüsszentőport lélegeztetnek vele, továbbá árpanyáklevesseI és szesszel itatják, Végül külső kezelésként kátrányt és galambürüléket kennek a lábára ... "
Nem csodálkozhatunk azon, hogy Károly halálát éppen az epilepszia okozta. Mégse tesszük helyesen, ha nevetünk e hajdani orvosokon, kétségbeesett erőfeszítéseik előtt inkább fejet kellene
hajtanunk. Már csak azért is, mertvereségükbe nem nyugodtak bele, és unokáik Angliája fontos
színhelye lesz az epilepszia elleni küzdelemnek.
Egyelőre azonban a megújhodás Franciaországának Tissot-ja az, akinek nevéhez a következő
nagy felismerés fűződik: "epilepszia akkor jön létre, amikor az.agyban hajlam mutatkozik a kó-
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rosan fokozott működésre". Ezzel elsőként utal arra a "genetikusan meghatározott görcskészség
faktorra", amely egyike a modern agykutatás kulcsproblémáinak. Most már felgyorsulnak az
események. 1831-ben Bright leírja, hogy az agykéreg sérűlt pontjai kiindulógócai lehetnek a kórfolyamatnak. 1870-ben Fritsch és Hitzig kimutatják az epilepszia és az elektromos jelenségek közötti kapcsolatot, ugyanis árammal görcsöket tudtak előidézni. Miután pedig Browne l875-ben
leírja, hogy egy picrotoxin nevű anyag képes epileptoid jelenségeket kiváltani, készen állnak
azok a kísérleti modellek, amelyek támpontul szolgálnak a valóban hatásos gyógyszerek kereséséhez. Hisz amennyiben egy vegyűl et ki tudja védeni az elektromos ingerléssel vagy picrotoxín
adagolássallétrehozott rohamot, annak nagy valószínűséggel antiepileptikumnak kell lennie. Az
eredmény nem is marad el: 19l2-ben előállítják a fenobarbitált, az első - ma is használatos - epilepszia elleni szert. De előbb, még mielőtt az új század felvirradna, John Hughlings Jackson megalkotja a betegség kóreredetének máig érvényes koncepcióját, amely szerint az epilepszia hátterében "az agyi szürkeállomány alkalmi, gyorsan lezajló, nagyfrekvenciájú kisüléssorozata áll". Ezt
az axióma-értékű megállapítást a mai tudósok is csak azzal egészítik ki, hogy a szürkeállomány
elemei közül az idegsejtek azok, amelyekből ezek a kisűléssorozatok származnak.
Az emberiség tehát már sejti az "agyatomjainak", az idegsejteknek kűlönleges szerepét, de a
bizonyítás még hátravan. Nem kell sokáig várni rá. Hans Berger az 193O-as évek elején lerakja az
agyi bioáramok elvezetésének, az elektroenkefalográfiának alapjait, a Gibbs házaspár felfedezi,
hogy e bioáramok szabályos hullámzása epilepsziás roham alatt megszakad, a hullámok összetorlódnak és tüskeszerű kilövellések sorozatába csapnak át, Ajtnone-Marsan és kollégái pedig
minden kétséget kizáróan igazolják: e tüskeszerű jelenségeket az egyes idegsejtek kórosan fokozott működése váltja ki. Ám a látvány, amely az idegsejtek küszöbén a fürkésző tekintet elé tárult, már a jelenkor freskójához tartozik.
Nyilvánvaló: ha a sejteket molekulák halmazai képezik, akkor az epilepsziás rohamok alatti
változások végső oka e "molekuláris társadalom" törvényszerűségeibenkeresendő. Annak tehát,
aki ezekben az időkben epilepszia-kutatásra adja a fejét, a sejtek szintjénél is mélyebbre: az atomok és molekulák közé kell leszállnia.
A figyelem középpontjában ma azok az úgynevezett transzmitter-anyagok állnak, amelyek
--mint két part között a' komp - a serkentő vagy gátló idegimpulzusokat egyik sejtről a másikra
szállítják. Joggal vetődik fel ugyanis, hogy ha a serkentő transzmitterekből- acetilkolinból, aszpartátból - túl sok termelődik, akkor ez kóros mértékben fokozhatja a sejtek működését.
Ugyanezzel az eredménnyel járhat az is, ha a gátló anyagok ból - taurinból, gamma-amino-vajsavból - van kevés, hisz ebben az esetben semmi sem állja útját a serkentő hatások esetleges offenzíváinak. Húsznál is több már azoknak a transzmittereknek a száma, amelyek a kísérletek
szerint így vagy úgy kapcsolatba hozhatók az epilepsziával. Igen ám, de ezek az anyagok oly módon fejtik ki működésüket, hogy a sejteken, amelyeken kikötnek, zsilipeket nyitnak vagy zárnak
be. Éppen ezért mások úgy vélik, hogy e zsilipek - elsősorban egy nátrium-kálium-ATP-áz nevű
molekula - meghibásodása felelős az epiiepszia keletkezéséért. Nemrégiben kimutatták, hogy e
molekula kémiai úton történő "gúzsbakötése" tüskeszerű elektromos változásokat von maga
után, bizonyos epilepsziás gócok pedig a normálisnál kisebb mennyiségben tartalmaznak nátrium-kálium-ATP-ázt. Kétségtelen viszont, hogy miután mind a transzmitterek, mind a nátriumkálium-A TP-áz szintéziséhez a DNS-lánc génjeinek kifogástalan működése szükséges, azok a
közelmúltban elkezdett kísérletek, amelyek a DNS görcstevékenység alatti viselkedését tanulmányozzák, nem tűnnek indokolatlannak. Sikerűlt bebizonyítani, hogya DNS tevékenysége erősen
korlátozódik a betegség során, sőt egyes rohamok alkalmával e központi vezérlőmű le is állhat.
Végül mind többen kezdik felismerni egy bizonyos ciklikus AMP nevű molekula kűlönleges szerepét, hisz ez az anyag éppen az epilepsziás jelenségek alatt válik rendkívűl aktívvá, s mivel képes
az idegimpulzusokat közömbösíteni, egy elképzelés szerint strázsaként védi a sejtet a nagyfrekvenciájú kisüléssorozatok támadásaitól.
De ha a transzmitterek nem szűlői, csak engedelmes révészei az idegimpulzusoknak, lehet-e
kulcsszerepük ? Ha a nátrium-kálium-ATP-áz zsilipjei megrongálódtak, annak miért nincs jele a
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rohamok .közötti egészséges időszakokban? A sejt mélyén rejtőzködő DNS miként vesz tudomást arról, hogy a kisülések színterén, a sejtfelszínen kórossá fajultak az események? ük-e, vagy
csak következmény aciklíkus AMP rohamok alatti aktivizálódása? Bízhatunk-e a kísérleti adatokban, ha szinte mindegyiknek közölték már a cáfolatát is? Nincs ember, aki ezekre a kérdésekre válaszolni tudna. Ha elég merészek vagyunk, és elég erősek az álmodásra, ha nem a káosznak,
hanem a harmóniának vagyunk a hívői, meg kell éreznünk: az idegsejteket egy ma még ismeretlen logikájú törvényrendszer irányítja. Amikor az ember képes lesz e törvényrendszert matematikai formulákkalleírni, akkor érett meg az idő arra, hogya kisiklások egyikét, az epilepsziát megértse, és ne vakon, hanem felvilágosulva tudja gyógyítani. És ez lesz az az idő, amikor olyan új
titkok dobogtatják meg szivünket, amelyek eddig csak a legritkább pillanatokban sejlettek föl
előttünk, hívón és elrettentőn, hogy ismét eltűnjenek. Talán éppen az epilepszia kutatói lesznek
azok, akik elsőként fognak gyönyörködni e szenzációs titkok föltárulásában.
Amióta a Nobel-díjas Sir John Eccles vizsgálatai nyomán ismertté vált, hogy a tanulás során
éppúgy fokozódik az idegsejtek impulzus-átvezető képessége, mint az epilepsziában, az oregoni
egyetemen pedig James McGaugh kimutatta az epileptogen anyagok - így a picrotoxin - agyi teljesítőképességet növelő hatását, az epilepszia és a magasabb rendű idegrendszeri műveletek közötti kapcsolat új megvilágításba kerűlt. Többé nem lehet nevetni Lombrosón, aki a kreatív tett,
az ihlet pillanatait az epileptoid izgalmi jelenségekkel hozta rokonságba. Hiszen mi más történne
a vers megszületésekor, mint az agykéreg szavakat raktározó központjának egy rendkívül intenzív kisüléssorozata, amelynek következtében percek alatt akár tízezer szó is felébredhet tetszhalott álmából, hogy a költő rendelkezésére álljon? S vajon a filmművész "munkaképzelődése"
nem annak eredménye-e, hogy a látvány-kazettákat őrző sejtek, egy ellenállhatatlan erejű impulzus-rohamnak engedve, sorra feltárják kincsüket? Lehet, hogy a jövő bebizonyítja: az epilepszia
egy olyan törvényrendszer rossz alkalmazása, amely törvényrendszer épp azért jött létre, hogy az
emberi szellem művei, a psziché káprázatos gyermekei megfoganhassanak?
És most már nemcsak egy betegség legyőzéséről van szó, hanem mérhetetlenül többről. Teilhard de Chardin így ír a Rosszról: "A szenvedés és hibák, könny és vér: megannyi egyébként
gyakran értékes és újra felhasználható melléktermék, amelyet menet közben szül a Noogenezis".
Ha halkan, remegő hangon is, de fel lehet már tenni a kérdést: az élet fejlődésének nem olyan
mellékterméke az epilepszia is, amely egyszer hozzá fog járulni ahhoz, hogy naggyá válj on az
ember, azzá, amire valóban hivatott?

Ahogya Huszárik-film Csontváryja megállt a sivatagban, és visszatekintett lábnyomaira, álljunk
meg mi is, és mérjük fel azt, amit gondolatban megtettünk. Mindenekelőtt azt látjuk: az emberi
szellem szüntelen változása, egy letagadhatatlan fejlődés zajlik, ami a világ mozgásának mégoly'
kis rezgésében, az epilepszia sorsában is megnyilvánul. Igazat kell adnunk Pasca/nak: " ... az
emberek különös előjoga, hogy nemcsak minden egyén fejlődik napról napra, hanem szüntelenül
halad az egész emberiség is, és ugyanúgy gazdagodnak tudásban az egymást követő emberöltők,
mint az egyes ember évről évre". Fel kell ismernünk: igyekezet, állhatatosság, nemeslelkűség
- ezek az igazi tudomány pillérei. És ettől féltik a század kufárai a jövőt? A legnagyobb arcátlanok ők: a krízisért, amelyet megélünk, a megismerők társadalmát okolják, holott épp a másik
pólus, a sötétség és agresszivitás tehető felelőssé érte!
A mi dolgunk egyelőre az, hogy önmagunkban rendet teremtsünk. Hogy például az epilepszia
történetét végiggondolva tudatosuljon bennünk: a világ, egyre nagyobb tért nyitva az ember
előtt, megállithatatlanul halad célja felé, anyagába erő és szeretet áramlik. Hogy megértsük Einstein hitét, "a természet harmóniája fölötti elragadtatott csodálatot, amely harmóniában egy felsőbbséges ész nyilvánul meg". Hogy új megtérőkként készüljünk a feladatra, amelyet ránk ró a
kor.
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KERÉNYI GRÁCIA versei

Komisz kamasz, ne ölj
A Kék fényadásához, melyben
a fiatalkori bűnözésről volt szó.

A levegőben komiszság lebeg.
Segítsetek, megölnek, emberek!
Fehérek közt egy európai
gyilkosáról szeretne vallani.
Az arca síma, rezzenéstelen.
Lappang szemében némi értelem.
A tévét nézi, vagy kocsmában ül,
s magát imádja rendületlenül.
Ha társaság van, szellemeskedik,
s mindenkit megszól késő reggelig.

Ha mulatságát megzavarja más,
leégeti, és tovább dudorász.
Be is húz olykor, ha gyengébb amaz,
s mentsége - hisz még éretlen kamasz!
Közömbössége kíméletlenebb ;.
ha sír a társa, feltesz egy lemezt.
Emberségére tán még van remény,
segítségért ezért kiáltok én:
köztünk járnak a kölyökhitlerek.
Komiszság terjeng a sarak felett.

1982. február 9.

Takarítás közben
Az életünkben minden visszatér.
A kislány, aki fut lobogó hajjal,
be az édenkert lombjai közé,
hol várja őt a fegyvertelen angyal.
Hol várja őt, ki sosem hűtelen,
és az, akinek karjaiba futhat.
A kislány, ki nem azonos velem,
most visszatér, bár alig indult útnak.

Az én hajam nem lobogott soha,
de azt a kislányt láttam éjjelemben,
ki tudja: hál' a világ mostoha,
várja az otthon valahol egy kertben.
Az életünkben minden visszatér . . .
hull, mig rámolom a zsindelyt.
Szú rágcsál, amíg alszom, nem egér.
Kislány futott el, s az édenből intett.

fűrészpor

Dobogókő,

1982. július 8.
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FÓRUM

TEHETSÉGVÉDELEM
Harsányi István cikkének* végső következtetéseivel nem értek egyet, sem pedig azokkal a módszerekkel, ahogyan kifejti gondolatait. A szerző a valóságosnál sokkal kisebbnek tünteti fel nézetei veszélyességét: az olvasók nyilván mindentelfogadnak tőle, mert ő a szakember. Refiexióim a
szakmai hibáknak szólnak, s azért teszem, mert a lap olvasói a gyermekeknek viszonylag jelentős
hányadát "érik el", nem mindegy tehát, milyen módon: "nil nocere !"
Harsányi kiindulópontja gondolatilag tisztázatlan, sorra veti fel kérdéseit arról, hogy mi a
helyzet a rendkívüli tehetségekkel; megelőzhetők-e a zsenik egyéni tragédiái; milyen támogatást
kapnak a családban, az iskolarendszerben, az életben az átlagon felüli képességű emberek. Ezáltal azt sugallja, hogy e három csoport együttesen alkotja a tehetségesek csoportjait, és őket kell
védeni, megvédeni.
Eléggé elfogadott, hogy a rátermettség, a hajlam, a képesség integrált megjelenését, sajátos
társulás át nevezzük a pszichológiában, a pedagógiában tehetségnek, tehát ez aligha mérhető, inkább megállapítható lelki jelenség. A tehetség egészen ritka, szélsőséges megnyilvánulása a zsenialitás - ellenőrizhetetlen becslések szerint nagyjából egy-két millió emberből egy a zseni.
A képesség viszont kapcsolatrendszer az egyes lelki működések között, Így valójában három
különböző szintű megnyilvánulást, képességet, tehetséget és zsenialitást tesz egy dobozha a
szerző.

o

Abban teljesen egyetértek vele, hogy ezek a fogalmak nehezen határozhatók meg, sok vita zajlik körülöttük, de tudomásom szerint a különbözőséget nem vitatja senki. Az általánosság szintjén elmondható, hogya képességek fejleszthetők, az idejében felismert tehetség támogatható, de
a zsenialitással kapcsolatban ma sem tudunk többet, minthogy a zsenik halálával nagy űr támad,
egy egész nemzet gyászolja őket, és szakterületükön messze megelőzik korukat.
.
Harsányi István felfogásával szemben meg kell jegyeznem, hogy a képességek és tehetségek elsorvadásáért nemigen tehetők felelőssé általában a családok, általában az iskolák.
Semmiképpen sem tartható demokratikusnak egy olyan eljárás, hogy a kiválasztott gyerekek
kiválasztott pedagógusokkal egészen speciális programot csináljanak végig. Ez a szelekció valószínűleg ugyanolyan hibás és problematikus lenne, mint a sérült, fogyatékos gyerekek szelekciója, a pedagógia és a pszichológia szakmai kételye lenne, hogy hol húzza meg a határt; a társadalom kételye lenne, hogy bizonyos csoportokat előnyben részesítene, másokat pedig sújtana (ezt
bizonyítják az összes nagyobb külföldi és hazai módszertani elemzések).
Amit Harsányi István követendő példaként felsorolt, az nem a tehetségek speciális iskolája,
hanem éppen a sajátos képességekkel rendelkező gyermekek (pl. zenei, matematikai, sportolói,
balett-táncosi) iskolája. Azt kívánja, hogy olyan párhuzamos iskolarendszer alakuljon ki, amely
a mainál általánosabban foglalkozna a tehetséges gyermekekkel. Csakhogy ehhez párhuzamos
pedagógusképzés. párhuzamos orvosképzés, stb. is kellene. Harsányi ennél a pontnál elkövet egy
súlyos szakmai hibát: gyakorlatilag egyenlőséget tesz tehetség, képesség és intelligencia közé, bevezetve egy újabb fogalmat, méghozzá a pszichológia egyik legzavarosabb és legtöbbször mért
fogalmát.
Az intelligenciát évtizedeken keresztül nem sikerült kielégitően meghatározni, ezért a meghatátozás helyett (vagy mellett) matematikai jellegű modelleket kezdtek kigondolni. Nem Galton,
hanem összes érvényben lévő tankönyvünk szerint Spaerman dolgozta ki a legegyszerűbb, a kéttényezős modellt. Eszerint van egy általános intelligencia-faktor (a G faktor), s az egyes feladatok megoldásakor szerepet kap egy-egy speciális (az S) faktor. A szerző olyan iskolákat kíván,
amelyek a G faktort védik, fejlesztik. Csakhogy ez a faktor természetesen még a sérült, a fogyatékos embereknél is megtalálható, mert nem valóságosan létező valami, hanem gondolkodási termék, modell. Megmaradva a tanulmány keretei között, a kéttényezős elmélet óta kidolgozták

* Harsányi István cikke lapunk 1982 szeptemberi számában jelent meg.
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már a többtényezős elméletet, a minta-elméletet, a faktoranalitikus elméletet (a minőségi leírásra
törekvő elméletek százairól nem is szólva).
Az intelligencia-tesztek egyik jellegzetessége, hogy csak abban az országban érvényesek, ahol
kidolgozták azokat, s hogy 10-15 évenként korszerűsíteni kell őket. A szűkebb szakmai nehézségektől eltekintve egyik közös vonásuk, hogy alkalmatlanok ajóslásra. Ezt meggyőzően bizonyította a tanulmányban hiányosan ismertetett vizsgálat is. Terman és munkatársai kiválasztottak
Kaliforniában másfélezer magas intelligenciájú gyermeket, újra és újra megvizsgálták őket, majd
a gyermekeiket is, jelenleg immár az unokák vizsgálata folyik. Azt tapasztalták, hogy az IQ-val
kevésbé függ össze a társadalmi sikeresség, mint a réteghelyzettel, s hogy a gyermekek nemzedékének intelligenciája közelebb került az amerikai átlaghoz, mint aszülőkéhez - ezt nevezik az átlaghoz visszatérés törvényének.
Így ~ ismét hangsúlyozva, hogy a magas intelligencia nem egyenlő a tehetséggel- újabb bizonyítékot kaphatunk a szelekció értelmetlenség éről.
A szerző csak egyszer használ szakmai argumentációt: amikor a Gauss-görbét mutatja be és
elemzi. Ez olyan normális eloszlás-görbe, amely a gyakran előforduló és egyszerű jelenségek elméleti vizsgálatára alkalmas. Pszichológusok a Gauss-görbe kedvező tulajdonságait kihasználják, de sosem egyes emberek, hanem mindig nagyobb csoportok vizsgálatára. Hogy kit nevezünk
átlagosnak, fogyatékosnak, átlag felettinek, az sosem valami abszolút mércéhez viszonyítható
minősítés, hanem matematikai hátterű közmegegyezésen alapszik.
Nem azért tehetséges valaki, mert IQ-ja l30-nál magasabb, hanem a l30-nál magasabb IQ-t
elért embereket átlagon felülinek nevezzük. A Gauss-görbe elmélete tehát pontosan az ellenkezője a szerző logikájának. A valóságban egyetlen nagyobb vizsgálatban sem fordult elő olyan
"szabályos" görbe, mint amilyet a tanulmányban láthatunk. Nem is fordulhat elő: az intelligenciának nem lehet abszolút null-pontja s nem lehet abszolút csúcspontja. Az utóbbi esetben
ugyanis azt kellene állítani, hogy van a világon olyan okos ember, akinél okosabb nem lehetséges.
A tehetséget maga a szerző sem határozza meg, csak felsorolja legfontosabb ismérveit. Ezek az
ismertetőjegyek nagyjából megegyeznek a kreativitás jellemzőivel, a kreativitás pedig lassan húsz
éve a hazai kutatás és pedagógusképzés fókuszában áll. Talán ezért sem látom olyan sötétnek a
képet, amit Harsányi István rajzol: a képző intézmény jellegétől függően 2-5 éven át tanulják a
leendő pedagógusok a kreativitás felismerését és támogatását.
Az viszont semmiképpen sem tekinthető véletlennek, hogya közoktatási rendszerek külföldön
és hazánkban egyszerre differenciálnak és integrálnak. Az osztálykeretek felbomlóban vannak,
kisebb csoportok vagy nagyobb társaságok dolgoznak együtt. Sőt azokat a gyerekeket, akiket
korábban meg akartak védeni a közönyös, néha ellenséges társadalomtól, vagyis a fogyatékos
gyerekeket, integráini próbálják az egészségesek közé. Nevezzük akárhogy a különleges iskolarendszert, mindenképpen elszakítja a fogyatékosok at a többségtől, s néha meg is bélyegez. S mi
történne, ha Harsányi István elképzelésének megfelelően létrejönne ennek az iskolahálózatnak a
tükörképe? Valószinűleg csak a gyerekek néhány százaléka jutna be, de mi történne velük? S mi
történne azzal a kereken 95 százalékkal, amely sem ide, sem oda nem tartozik?
Ha igaz, hogy a tehetségek védelme a társadalom érdeke, akkor ilyenfajta elkülönítésük eleinte több kárt mint hasznot okozna, később kizárólag káros lenne.
A csoportos tanulást, a csoportos nevelést éppen azért részesítik előnyben az írásbeliség megjelenése óta, mert a gyerekek egymásra is hatnak. Úgy is hatnak, hogyatehetségesebbek húzóerőt gyakorolnak a többire, megsokszorozva a pedagógusok lehetőségeit. A tehetséges gyerekek
kiválogatásával, majd különválasztásával (ahogyan a tanulmányatehetségvédelmet megfogalmazza) új, mesterséges korlátokat teremtenénk. Ezek a korlátok növelnék az emberek közötti távolságot, hiszen növekednének az iskolai egyenlőtlenségek. A szelekció és a korlátok mind a bekerülők, mind a kívül rekedtek személyiségét is torzitanák - túl nagy árat fizetnénk mindannyian, ha megvalósulhatnának Harsányi István tervei.
Szakmailag végképp elhibázottnak a tanulmány csattanója tűnik. Tegyük fel, hogy Magyarországon nincsenek kreatív foglalkozásokat elősegitő óvodák százai, nincsenek különböző szakköröket szervező általános iskolák ezrei, nincsenek szakirányú, illetve fakultációt lehetővé tevő középiskolák százai; mindezeken kivül legyenek különleges iskolák az úgynevezett tehetséges gye-
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rekek számára. És ezek az iskolák ne csak elit-képzést nyújtsanak, elit-bizonyítványt adjanak
(ami már önmagában is hihetetlen előny a kiválasztottak számára), hanem életre szóló garanciát
isjelentsenek, hogy ez a bizonyítvány érvényes, tehát a tehetségtelenek közül soha, senki nem fog
versenyezni velük.
A tehetségeseket nem elég felismerni, nevelni, oktatni, hanem élethossziglan "gondozni" is
kell, különben energiájuk a tehetségtelenek védőgyűrűjének áttörésére pazariódik.
Mindössze az marad homályban, mit Vesz körül ez a védőgyűrű. Valószínűleg valami szép, értékes dolgot, különben nem törekednének oda a tehetségek. De ha a tehetségtelenek emberöltők
óta tudják, milyen szépet és értékeset védelmeznek, akkor nem is tehetségtelenek. Ha pedig így
van, akkor összezavarodik a támadó és a védő fogalma, már azt sem lehet tudni, kit ki ellen kell
megvédeni : ez a tehetségvédelem csapdája!

HEGEDÜS T. ANDRÁS

Legszívesebben azt válaszolnám Hegedüs T. András hozzászólására: Kedves olvasóim, vegyék
idézett cikkemet, olvassák el gondosan, olvassák el a hozzászólást is, aztán alakítsák ki a kérdésben saját véleményüket. Még hozzátehetném : meggyőződésből és a tudományos etika követelményeinek figyelembevételével írtam le mindazt, amit leírtam, s őszintén, hittel, jó lelkiismerettel vállalom és vallom a cikkben elmondottakat. A gondolat, amely körül folyik a szó, újkori
Európánkban I869-ben, F. Galton Londonban megjelent Hereditary genius ~, ils laws and consequences (Az örökletes géniusz, törvényei és következményei) című munkájában jelent meg elő
ször a korszerű pszichológia fegyverzetében. Több mint száz éve. Ám ha még mélyebbre akarunk ásni a múltban, Comeniusig kell visszakanyarodnunk. Azóta - különböző energiával, hullámvölgyeken és magaslati gerinceken át - egyre magasabb csúcsok felé halad a tehetségvédelem
igaz ügyében, nélkülözhetetlen szükségességében és végső győzelmében bízó "karaván".
Hadd használjam fel a vitalehetőséget arra, hogy a nyilvánosság előtt válaszoljak a hozzászóló
néhány megjegyzésére, aki attól félti a gyermekeket, hogy éppen számukra ártalmasak a nézeteim. Vagyis a gyermekvédelem ügyének védelmében szólal fel. Furcsa fintora a magyar művelő
déstörténetnek, hogyatehetségvédelem első nagy hazai korszaka- 1903 és 1931 között - elválaszthatatlanul összeforrott a gyermekvédelmi munkával, amelynek legnagyobb tekintélyű szószólója, irányitója és szervezője az 1931~ben elhunyt Nagy László volt.
Mit szóljak ahhoz, hogy Hegedüs T. András .mézeteim veszélyességét" emlegeti? Felfogásával
legalább annyira lemaradt, mint amennyi idő 1982. április 7-e, vagyis az MSZMP Központi Bizottságának ismeretes határozata és aggodalmaskodó hozzászólásának dátuma, vagyis 1982 októbere óta eltelt. Azóta minden újságolvasónak, tv-nézőnek, rádióhallgatónak bőségesen alkalma nyílt arra, hogy felismerje: újabban immár egészen más tartalmú minősítések hangzanak el
és látnak napvilágot a tehetségvédelem ügyében. Soroljam őket? Lehetetlen! Csak annyit erről,
hogy Varga András kandidátus Szombathelyen az utóbbi másfél év alatt közel 400 olyan sajtóterméket talált és kivonatolt, amelyek pozitívan foglalnak állást a tehetségvédelem ügye mellett.
Vitapartnerem érveit nem tekintem elfogadható, igazolható vagy éppen igazolt érveknek, s továbbra is csak azt tudom vallani és vállalni, hogya kiemelkedőtehetségekkel, a zsenikkel és az átlagonfelüZi képességű emberekkel, sajátosságaiknak. képességeiknek és igényeiknek megfelelően
társadalmi szinten törődni kell. Bárcsak tizedannyit törődhetnénk velük, mint a szellemi értékskála másik szárnyán lévők keI törődünk. Jó ideig világszerte az volt a helyzet, hogya társadalmak sokkal többet foglalkoztak a fogyatékosokkal, a különböző fokú testi és szellemi elmaradást mutató gyermekekkel, mint a kiemelkedő tehetségekkel, túlnyomó részben a családra hárítva emezek gondját. Csak kuriózumként idézem F. Laycook 1979-ben megjelent Gifted Children
című könyvéből az alábbi adatokat:
Az USA az 1971-esadatok szerint az iskolai tanulók felső 8 százalékára elköltött I dollárral
szemben a "hátrányos nevelési helyzetű" gyerekek neveltetésére 28 dollárt, a fogyatékosok nevelésére és gondozására pedig 48 dollárt költött. Nem lenne érdektelen utánanézni, hogy e tekintetelő
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ben- akár ma is - mi a helyzet nálunk. Alig hiszem, hogy sokkal jobb volna a kiemelkedően tehetséges magyar gyermekek részesedése az államkasszából.
Megvallom, én megelégszem azzal, ha a tehetség jelenlétét csupán.megállapítani, de pontosan
..mérni nem tudjuk. S engem nem is a zsenik definiálása, védelme érdekel. Sokkal fontosabb
számomra az átlagon fölüli tehetségek felismerése, nevelése, fejlesztése és védelme ... S most bizonyítgassam, hogy igenis, én is különbséget teszek képesség, tehetség, zsenialitás között? Sőt
azt is tudom, hogy intelligencia és tehetség nem azonos fogalmak. S ugyan mit szóljak az olyan
lapidáris kijelentésekhez, mint például ez: "A zsenialitással kapcsolatban ma sem tudunk többet,
minthogy a zsenik halálával nagy űr támad, egy egész nemzet gyászolja őket, és szakterületükön
messze megelőzik korukat". Hogy ennél mennyivel többet tudott már Galton kitűnő könyve tanúsága szerint. A magyar származású Révész Géza 1952-ben megjelent Talent und Genie című
munkájában, immár 30 évvel ezelőtt, rengeteg hiteles tényt sorakoztatott föl a zseniről. S mit
szóljak ahhoz a semmitmondó megállapításhoz, hogy "képességek és tehetségek elsorvadásáért
nemigen tehetők felelőssé általában a családok, általában az iskolák"? Vajon kik tehetők felelős
sé érte?
Idézem a hozzászólásból : "Semmiképpen sem lehet demokratikusnak nevezni olyan eljárást ... hogy a kiválasztott gyerekek kiválasztott pedagógusokkal egészen speciális programot
csináljanak végig". - Én ilyet nem mondtam, s nem is ezért harcolok. Egyáltalában nem akarom
elválasztani a tehetségesek képzését ama bizonyos 95 százalékos középrétegtől. Annyira sem,
mint ahogya hátrányos helyzetűeket, a fogyatékosokat ma nálunk elválasztják a többiektől.
A tehetségesek kiválogatását és bizonyos szempontból külön kezelését demokratikus kötelességnek. ps társadalmi. nemzeti szempontból kiemelkedően fontos feladatnak tartom. Ezért vallom.
hogy mielőhh el kell kezdeni a tehetségígéretek kiválogatását, azonosítását. majd pedig azoknak a
lehetoségeknek, oktatási-nevelési kereteknek a megteremtését, amelyek számukra is biztosítjak
azt. hogy egyéni értékeiket minél magasabb szinten kifejleszthessék, .s majdan maradéktalanul a
társadalom szolgálatába állíthassák. Az, hogy milyen módok és eszközök előteremtésére futja
majd társadalmunk erőiből, az - sajnos - még nem mai probléma. Ma legfontosabb a köztudat
megfelelő átformálása. előkészítése, gyakorlati síkon pedig olyan vizsgálati módszer kidolgozása,
amelynek segítségével a 3-6. életév közőtt nemcsak azt tudjuk a megkívánt valószínűséggel megállapítani egy-egy gyermekről, hogy alkalmas-e a beiskolázásra, hanem azt is, hogy bizonyos
mértékben, jelentős mértékben, vagy éppen kiemelkedően túlszárnyalja kortársainak többségét
akár egyes képességek, akár általános személyiségértékek tekintetében.
Egyesek kiemelésével kapcsolatban azt írja a hozzászóló. hogy ennek helytelenségét "az összes
nagyobb külföldi és hazai módszertani elemzések bizonyítják". Hadd említsem az egyik legfrisebb, 1982-ben megjelent könyvet, Joe Khatena Gifted Children (Tehetséges gyermekek) című
műv ét John Wiley and Sons kiadásában. A 480 oldalas, minden részletproblémára kiterjedő kötetben 697 bibliográfiai adat van. S elsöprő többségben csupán angol nyelvű irodalmat tartalmaz, mégpedig igen frisseket. Az általam ismert szakirodalom - semmi esetre sem az összes! - tanúsága szerint bennem éppen az a vélemény alakult ki, hogya mellőzhetetlen társadalmi feladat
megoldására századunk utolsó két évtizedében szamos igen értékes kísérlet és használható módszer
szűletett .

Szélmalomharcot vív a hozzászóló az intelligencia fogalom bevezetésével. Ma már világszerte
tisztázottnak mondhatók a vele, mérésével és az IQ-val kapcsolatos kérdések. Terman és 'mások
tapasztalatai alapján pontosan tudjuk, mire jó és mire nem jó az IQ ismerete. Azért viszont, mert
az intelligencia kvóciens nem tökéletes módszer, nem mondhatjuk, hogy semmire sem használható. S ki állítja, hogy az intelligencia egyenlő a tehetséggel? És ha az IQ csakugyan nem jó, akkor hogyan bizonyítja a szelekció értelmetlenségét? Bár nekünk is volna egy, a Termanéhoz hasonlóan remek tehetségkövető vizsgálatunk! De ha ilyen nincs is, vannak pozitív tapasztalataink, eredményeink. Hadd említsem meg két tanulmányomat, amelyet épp ebben a tárgykörben
tettem közzé: Tehetségkutató munka Sárospatakon (Valóság, 1981. 10. szám) és A manzard és a
Rácz-ház - Tanulságos pataki nevelési kísérlet a 30-as és 40-es években (Napjaink, 1982. 9. szám) .
.Mire e sorok napvilágot látnak, már elkészül az 1941-ben elkezdődött állami tehetségvédelmi
munka egy részletének, a mezőkövesdi kísérletnek az értékelése.
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Mint ahogya tehetséget nem lehet azonosítani az intelligenciával, éppen úgy nem szabad a
kreativitással sem. A legkorszerűbb eredmények szerint, amelyekre az U. S. Office of Education
legfrissebb intézkedései támaszkodnak, a tehetségességnek hat kategóriáját kell megkülönböztet-

nünk. Ezek:
általános intellektuális képesség (leginkább ez azonosítható a korábbi intelligencia-fogalom. ,
mal);
- kreatlv vagy produktív gondolkodás (ezen belűl is legerősebb hangsúlyt a divergens gondolkodás kap);
- specifikus elméleti képesség (főbb területei: nyelvek, matematika, természettudományok és
társadalomtudományok) ;
- vezetési képesség;
- vizuális és előadóművészetek terén mutatkozó képességek;
pszichomotoros képesség.
Világosan kitűnik, hogya tehetségnek - bár igen fontos - mégis csak egyik tényezője a kreativitás, több ugyancsak fontos között. S ha valaki azt mondja, hogy nyugodjunk meg, mert a "kreativitás lassan húsz éve a hazai kutatás és pedagógusképzés fókuszában áll ... s a képző intézmény jellegétől függően 2-5 éven át tanulják a leendő pedagógusok a kreativitás felismerését és
támogatását." Nos, ennek az őt éve folyó tanításnak a gyakorlati áttételéről, a nevelésben való
érvényesítéséről igazán szívesen olvasnék részletes, hiteles összefoglalást! Mert így csak azt
mondhatom, hogy mindez bizony édeskevés ahhoz, hogy észrevehetö elörelépést tegyünk a tehetségvédelern terén kialakult kétségbeejtő elmaradásunkból.

HARSÁNYI ISTVÁN

Mensáros Zoltán: ZÁPORPRÓBA. A társadalmi
élet peremére szorult emberek világa mozdulatlan
világ: állóviz. szürkeség ; 'tulajdonképpen maga a
tragikum. De amennyire.ez a világ a tragikum hordozója. olyannyira a tragikomikum végtelen tere
is. Mensáros Zoltán im már második regénye. a
Záporprobu mégsem csak erre a lehetőségre épitett: az író számára ígéretesebb feladatnak látszott
a szürkeség vegetációjának érzékeltetése. A szereplök megválasztása is ezt tükrözi: mindegyike a kisember típusúnak egy-egy változata. legyen az tűz
oltó. egy trafikos család, hulladék begyűjtő, vagy
akár egy szinház: súgo. Az li életük örök egyhangúságának. rnúlhatatlan jelentéktelenségének. egy
naponta megújuló körforgásnak vagyunk a tanui.
Ezt a belienyészetet semmi sem zavarja. Vagy
talán a tágabb világ. a történelem, a háború. az ötvenes évek kényszeritö hutasai mégis eljutnak idáig? Igen is. nem is. Mcrt mindezek az események
csupán 'll rendeződő diszletek : beleszóJnak a szeroplők életébe. de ezek az emberek mintha tudathasadúsosak lennének. minderről csak félig vesznek tudomást. Kiszolgáltatottak a világ átalakulásuinak. de ezt valahogy mégsem érzik elviselhetetlennek. Felcsapó vágyaik olykor valóságos eseményekké kristályosodnak. már-már történetté, elmondható, újra átélhető cmlékké. vigasszá. De
gyakoribb. hogy vágyaik és gondolataik üres káp-
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rázatként úsznak át a semmibe. Ezért marad itt
minden egy helyben, s ezért acsarkodnak egymásra
az önmagukat se értő szereplők. így hát, a létükhöz kapott ösztönös bölcsességgel várnak az elm úlásra. amely igy vagy úgy, előbb vagy később meg
is érkezik hozzájuk. De az evilágból való zajtalan
elmúlásuk különösnek nem számíthat, az itt maradottak hétköznapjai nem fognak megváltozni : az
idő tovább pereg, úgy mint eddig.
Mindez .a maga egyszerű képletekből merített
filozofikusságában. gyakran liraiságra hajlásában
azonban túlságosan fogva tartja az írót, s a szereplőknek, de a regény egészének is többnyire csak elnagyolt, külsőlegesjellemzőket s nem egyedi vonásokat juttat. Fokozza aránytalanság-érzésünket az
is, hogy a sűrűn ismétlődő, aggályosan pontos
helyszínrajzok a cselekményesség kibontakozását
néhol hátráltatják. Máskor viszont az emlékképek
sorjáztatása csúszik el a pszichologizáló általánosságok felé. Legfőképpen azonban az irónia erő
sebb jelenlétét hiányoljuk a regényből, azt, amely
egyensúlyt teremthetett volna az író sokféle mondanivalója között, s amely megadhatta volna a regénynek a mélyebb társadalomkritika hangját.
(Seépirodalmi, 1982)

De Call Lajos

K

ö
N
y

v
J
E
L

z
Ö

Andrási Gábor

KASSÁK, A TETT SZERKESZTŐJE
"Van valami melankólia abban, hogy azt a generációt, melyet irigy öregek még nemrég, mint
»Holnapot« akartak agyonütni, most az új Holnapok rohanják túl"- írta Szabó Dezső A Tett
első számában. Valóban rendkívül rövidnek tűnik az 1908 és 1915 között eltelt néhány esztendő
ahhoz, hogy egy "korstílus" rangjára emelkedni látszó iskolával szemben türelmetlenül bejelentse elégedetlenségét és igényét a továbblépésre egy máris merőben más úton járó mozgalom.
Ez az "út", a Kassák indította folyamatot tekintve, ekkor még igencsak kurta és hagyomány
nélküli. Egyetlen "rekvizítuma" az 1915-ben már megjelent Eposz Wagner maszkjában cimű verseskőnyvecske, benne mindössze tizenhárom írás. Mégís Kassák első versfüzete a magyarországi
avantgarde megindulását jelenti. "Ekkor még magam sem tudtam, furcsának, költőietlennek,
érthetetlennek tartott verseimben mennyi a tehetség és mennyi a tehetetlenség. Ma már bizonyos, hogy nem holmi mánia szüleményei voltak, hatásuk elvitathatatlan, és tény, hogy velük indult el az izmusok mozgalma Magyarországon.":
A Tett megjelentetése fordulópont Kassák pályáján. Az önmaga teremtette fórum puszta létével demonstrálta azt a művészeti és politikaí irányzatot, melyet - egyre élesedő kontúrokkal - az
induló magyar avantgarde képviselt. A folyóirat jelentősége - tágabb értelemben - abban van,
hogy a korabeli magyar szellemíség egyik reális alternatíváját kínálva lépett fel.
A magyar avantgarde ideológiáját (programját) azonosítani szokták magával a mozgalommal. Vádként megfogalmazva: "E folyóirat (mármint A Tett) körül csoportosultak a »kor lázadói«, az ifjú forradalmárok. ( ... ) Közös programjuk nem volt, csak Kas~áknak volt programja ... ,,2 Az "egyszemélyes avantgarde" sztereotípiája közvetlen következménye ennek a szernléletnek. Íme egy újabb, könnyen beépíthető panel a magyarországi izmusok értékelésében; összefüggésben egyes alkotók mentegetőzéseivel, akik szemérmesen ifjú s bohó korszakuknak, roszszabb esetben könnyű gyermekbetegségnek tekintik "formabontó" múltjukat. Nem az a döntő,
számszerűen hányan voltak azok, akik tudatosan - egyfajta világnézeti és ideológiai koncepcióval felvértezetten - írtak és alkottak A Tett lapjain; nem az a lényeg, hány írónak van kialakult
programja, hanem az, hogy alkotásaik egy közös - határozottan definiálható - elméleti perspektívába legyenek beilleszthetők.
Kassák, a szerkesztő autonóm módon, mondhatni, önhatalmúlag választotta ki munka- és
harcostársait. A maga személyét tekintette A Tett képviselte ideológia megnyilvánulásának, társadalmi szerepe éppen ezáltal vált realitássá. Minden körülmények között ragaszkodott az említett szerkesztői-döntési autonómiához, még ha ez ellentétekre. sőt végleges szakításokra is vezetett, mint például Révai József, Komját Aladár, György Mátyás és Lengyel József kiválásához a
Má-ból. "Az a véleményem, hogy egy munkakör rendben tartását, irányítását valakinek központilag kell vállalnia és szükség van valakire, aki az eseményekért személy szerint is helytálljon.
Kollektív lapszerkesztés fából vaskarika az ugyanannyira, mint a kollektív üzemvezetés" - írta
önéletrajzában Kassák.
A Tett esetében- mivel többnyire fiatal, útkereső művészeket tömörített - ez a szerkesztői
.,szubjektivitás" egységes karaktert adott alapnak. Tendenciózussá formálta, és így fokozatosan
platformmá szerveződött - kohéziós és messzire hajító erőt képviselt egyben. Mácza János
1917-ben így vélekedett erről r.A szerkesztés Kassák Lajosnál nem csak a meglévő értékek egymáshoz fűzését jelenti: teremtés. ( ... ) Más kész anyaggal dolgozni és más magakereső valakik
mellett állni, mint figyelmeztető felkiáltójel, feleletet kényszerítő kérdés, részben felelet is."
Kassák ideológiai fejlődésében A Tett kiemelkedő szerepe aligha lehet vitás ..A Tett azt a lépést kívánta megtenni, amelyről száz évvel korábban annyit vitatkozott a reformkor: hogy Ma-

Az itt közölt irás részlet egy hosszabb tanulmányból. melynek első két fejezete a Literatúra 19í9/4-es számában jelent meg:
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.gyarország ne haladjon nemzedékekkel elmaradva a külföld után, kortársként vegyen részt az
időszerű szellemi küzdelmekből." A "szellemi küzdelem" kifejezésen van most a hangsúly; Kassák fogalmazása azt tükrözi, hogy A Tett eleve mint bizonyos művészeti és politikai harcok megvívásának eszköze és demonstrálója lépett fel, de természetesen nem válhatott azonnal meghatározó művészeti és politikai karakterű folyóirattá. Történetének legelején még nem volt olyan
publicitása és szubsztancialitása sem, mely a szerzői számára "médiumkényszer"-ként jelentkezett volna. Nem is kívánjuk A Tett-et - és a magyar avantgard ot ~ már születésénél kiforrott ideológiával (politikai és művészetelméleti nézetrendszerrel) rendelkező - homogén jelenséggé átstilizálni. Kassák sem törekedett erre soha; a magyarországi izmusok történetében a mozgalom
kezdeteiről ez olvasható: .Elindulásakor éppen annyi volt benne a tapogatózás, mint a tudatosság".
A Tett fiatal szerkesztője a lapban elsősorban mint alkotóművész - egy feltörekvő generáció
reprezentánsa -lép nyilvánosság elé. A közvetlen politikai publicisztikát munkatársaira bízza; ő
maga inkább művészetelméleti szempontjainak elmélyítését és körülhatárolását tartja fontosnak.
"Egy minden tekintetben négy fal közé szorított időben újat dobni a mindenfélékkel telt felszínre, mozgalmat indítani, melynek szinte elvonatkoztatottan becsületesek a céljai: becsületesek
és a felszín hurrájával szinte homlokegyenest ellenkező áramlásúak"? - ez A Tett kihívása
1915-ben. Az egyetlen sajtóorgánum, amely deheróizálja a háborút, leleplezi a "világégés" mozgató rugóit: gazdasági érdekek uralkodó és meghatározó jellegét. Ezzel együtt jár a szociáldemokrácia háborús politikájának és áruló vezetőinek éles bírálata.'
Aki ezeket a radikális elveket formába öntötte - és A Tett filozófiájának megalapozására vállalkozott - nem Kassák volt, hanem a lap szociológusa : Vajda Imre. Hasonló cikksorozatot írt
A Tett számára, mint 1914-1 5-ben Kassák az Új Nemzedék-nek. A döntő különbség az, hogy
Vajda megtalálta nézetei hirdetéséhez a megfelelő fórumot, s nem kerülhetett abba a helyzetbe,
hogy írásai kritikai élét egy másik érdekcsoport eszközzé degradálja saját politikájának alátámasztására és céljainak elhomályosítására.
Itt röviden ki kell térni arra a véleményre, mely egyenesen az Új Nemzedékben látja A Tett politikai elődjét. "Egyik politikai előképe Magyarországon a Milotay István szerkesztésében megjelenő, Károlyi Mihályhoz közel álló Új Nemzedék, amelyben a háború kitörésétől kezdve Kassáknak is több cikke jelenik meg. Amíg a Népszava, a szociáldemokraták lapja, a háború kitörése után korábbi antimilitarizmusával felhagyva, ha mérsékelten is, de beállt a háborús hisztériakeltés táborába, az Új Nemzedékocsi helyet kapott a háború s így a kormánypárt kritikája is.,,4
Mi inkább úgy fogalmaznánk, hogy A Tett politikai előképe az Új Nemzedék-beli Kassák-cikksorozat néhány sikerültebb darabja volt.
Ahhoz, hogy Kassák művészetszemléletétA Tett-tel összefüggésben elemezhessük, szükségesnek látszik szólni Vajda Imre cikksorozatáról. Vajda írásainak gondolatvilágát is legalább any-o
nyira befolyásolta és jellemezte Szabó Ervin hatása, mint Itassák Új Nemzedék-beli cikksorozatát. Véletlen egyezésről nem beszélhetünk, hiszen - mint láttuk - Kassák nem ad hoc választotta
meg munkatársait. Bizonyos, hogy Vajda Imrével néhány lényeges kérdésben azonos véleményen voltak, ha A Tett tulajdonképpeni vezércikk-sorozatát az ő tollából közölte. Továbbá a
Vajda-féle cikksorozatot gyakorlatilag - az irodalomra koncentráltan - a 10. számban Kassák
közismert Programm-ja zárta le. Vajda írásai mintegy filozófiailag alapozzák meg - túl a konkrét
politikai állásfoglalásokon - a Programm-ig a mozgalom ideológiáját.
Vajda írásaiban a tevékeny, alkotó emberi individuum problémája a legkiélezettebb. A fő
hangsúlyt mindig az emberre mint cselekvő egyénre teszi. Kassák ideológiájának is egyik lényeges filozófiai alapmotívuma lesz - s gyökerét feltehetően (Vajdánál is) a tízes években a vulgármarxista "determinizmus"-elv körül zajló vitákban találjuk - az egyén és társadalom viszonyának hasonló értelmezése: "emancipáció" a marxizáló leegyszerűsítések alól.
Az emberi alkotás, teremtés messianisztikus igenlése A Tett filozófiájában nem jelent egyszerű
en .Jdealizmust''. Vajda a tett (az emberi tevékenység) filozófiai értelmezését az 5. szám Világnézet cimű írásában kísérli meg. Említettük már, hogy mennyire szervesen kapcsolódik majd ehhez
a kassáki Programm.
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Mit jelent A Tett szociológusának az emberi tett? A tett jelenti "a megismerésen keresztill magát a cselekedetet, az alkotást, a nemesített természetet. .. Nem a társadalmi intézményeken át
akarja reformálni az embereket, hanem az emberek révén az intézményeket. Elismeri az anyagi
élet és az emberi cselekedetek kauzális kapcsolatát, de azt hiszi, hogy az egyetemes akarat győz
tes marad az anyagi erők felett." Az ember és természet harca az emberi tevékenységek szférájában zajlik, s ebben a tevékenységben bízik Vajda; ebbe a tudatos alkotó-alakító munkába veti
bizalmát, ez optimizmusának alapja. Az "egyetemes akarat" pedig az embert mint egy diadalmasan együttműködő kollektívum aktív tagját állítja elénk. A tevékenység-természet viszonyt a tételező szubjektum felől vizsgálja, s hite nem egyszerűen az "ember"-ben mint a priori adottságban van, hanem a cselekvő emberben. A praxis tökéletesedésének belső dialektikája azonban
magában hordja "az alaptényt, az összes körülmény megismerésének lehetetlenségét" az egyén
számára, s igy "felébreszti egy transzcendens valóság élményét is" (Lukács György). Vajda viszszaköti e folyamatot a tettbe, az egyetemes akaratba, mely egyben a körülmények további .felül- .
vizsgálatát" célzó emberi tevékenység (tett)-szféra: " ... a tett, amidőn az embereket az álértékek
és elnyomottság világából felemelte az általános emberi szolidaritásig és az erők boldog, harmonikus és isteni játékáig, a szocializmusig, felolvad az őt környező végtelen természetben, újból
átalakul és átadja szerepét a társadalmi haladásnak."
A Kassák által célzott új irodalom is egyfajta tettként fogható fel a Vajda-cikk tükrében.
A Programm pusztán önmagából- hiszen az irodalomra szűkiti le a teljes. átértelmezési mechanizmust, melyet A Tett szorgalmaz - nem érthető meg és nem értékelhető kielégítően. Ugyanakkor Kassák programja végrehajtja az irodalom konvencionális fogalmának kiszélesítését is azáltal, hogy a tollforgatást a fennálló viszonyok megváltoztatását célzó közvetlen, gáttalan és végtelen erőként értelmezi.
Az új irodalom programjának megszületését Kassák esetében megelőzte az új irodalom megszületése. Ahogy nyugat-európai csavargásainak tapasztalatai összekapcsolódtak a világháború
lényegének tudatosodásával, úgy tört felszínre Kassák új művészete és ment át változáson világnézete is. Ez a folyamat a politikum szférájában gyorsabban játszódott le (megnyilvánulása az Új
Nemzedék-beli cikksorozat volt), mint akár az alkotóművészet, akár a művészetről való gondolkodás terén.
Az Egy ember életé-ből is kiderül, hogy az új művészet és a program létrejöttének előfeltételei
Kassák Párizsban töltött hónapjai alatt érlelődtek meg: "Mint megmunkálatlan fatuskó érkeztem ide, és néhány hónap alatt megcsiszolódtam, érdeklődővé lettem a világ dolgai, az emberi alkotások iránt. Most hallottam először Guillaume Apollinaire-ről, Pablo Picassóról, Henry
Rousseau-ról. ( ... ) Ezekben a napokban született meg első »szabad versem«, mely később a Renaissance című folyóiratban jelent meg. Egy út végére értem, s egy kapu kinyílt előttem." Párizs
persze Kassák számára nem Ady Párizsa, hanem az ellentmondásaiban és végleteiben megnyilvánuló nagyváros a társadalom perifériáján vegetáló éhenkórásznak. Nem pusztán a művészet
fővárosa, hanem a mindennapi küzdelem tere a megélhetésért. S bár Kassák fejlődésének teljesen új szakaszát nyitja meg; Párizsból szinte elmenekül: a magyar követség lépcsőjén folytat
ülősztrájkot a vasútijegyért. "Szeretnék már hazamenni - mondtam Szittyának. - Unom már ezt
a várost, lehet, hogy Ady valóban szépnek találta, hiszen ő úr volt, és mindig mámoros volt ... "5
A párizsi hónapok tapasztalatai fokozatosan értek be; ezt az érést gyorsitotta fel a világháború, ez vezetett A Tett megjelenéséhez. Ahogy Ady és Párizs viszonya a Nyugat, úgy Kassák és Párizs viszonya A Tett.
A másik - szintén életre szóló - hatást Walt Whitman gyakorolta a már újra Budapesten élő
íróra. "Ez időben (valószínűleg 1913-ban, A. G.) vettem tudomást Walt Whitman létezéséről és
jelentőségéről. Kezembe került a konzervatív Budapesti Szemle egyik száma, és hosszú, komoly
jellemzést találtam benne Whitman életéről és költészetéről. Verseit csak később ismertem meg:
de a tanulmány elolvasása elegendő volt ahhoz, hogy a konvencióktól méginkább elszakadjam.:" Whitman azonban nemcsak esztétikai szempontból előfutára ai avantgarde-nak és Kassáknak, hanem írói-társadalmi programját tekintve is. Ezt a programot a Fűszálak 1855-ös kiadásának hosszú előhangjában hirdeti meg. Műfaja az előszavak és a programnyilatkozatok hagyományaival ellentétes. Lázas, lüktető próza; az érvelő-okfejtő stilus ellentéte, s mégis határo-
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zott társadalmi és politikai elképzelések hordozója. Kassák Programm-ját szemügyre véve látni
fogjuk, hogy a két költői manifesztum milyen sok lényeges pontban .emlékeztet egymásra.
A Tett célkitűzései - bármennyire is az "új irodalom" jellemzése áll középpontjában - túlnő
nek a hagyományos esztétikai gondolkodás határain. A Programm kapcsán a korabeli kritika is
érzékelte ezt: "Mert itt - éppen A Tett »müvészeti elvei« alapján - nem ártatlan költői motívumról, megengedhető szimpátíák »játékosdie-járól van szó, hanem a közre ís veszélyes életprogramról"."
Kassák programjának" első pontjából ("Az új irodalomnak állandó kontaktust kell tartania
minden progresszív gazdasági és politikai mozgalommal; vezető szerepet kell követelnie az állami gépezet irányításában") láthatjuk, hogy ez az irodalom állandó kontaktust kíván fenntartani
a társadalom egészének mozgásával, s a művészet közvetlen hatását képzeli el ebben a folyamatban. Tulajdonképpen a régi harmónia visszaállításáról van szó A Tett programjában; a társadalom és a művészet egzisztenciális egységéről.
A Tett a maga elé állított új feladatot - mint formai problémát - a konvenciók lerázásával, a
kultusszal övezett polgári művészmagatartás és lét hagyományainak dezilluzionálásával kívánta
megoldani. LAz új irodalomnak szabadulnia kell minden konvencionális 'eszmei' és technikai
pányvából !", és: "Az új irodalom a szabaduló akarat kapunyitója. Szkeptikus és enthuziaszta
egyszerre ... ")
Kassák megkísérelte elméletileg is kidolgozni az új irodalom teóriáját, melynek társadalmitörténeti hivatást szánt. Ez persze mindig mint a jövő perspektívája jelentkezett. A lap egészét tevékeny várakozás, készülődes hatotta át: a változásba vetett hit és a korszakalkotók ösztönös
önbizalma. Ebből fakad a Programm néhány parttalan stílusfordulata. A pátosz Whitman manifesztumának is fontos motívuma volt, a költő szerinte is .Játnok... egyéniség ... teljes önmagában ... " Ide kapcsolható Kassák 9. pontja ("Az új irodalom a kor lelkéből lelkezett tűzosz
lop l"), melynek ősét szintén a Fűszálak előszavában fedezhetjük fel: "Ha nem borítja el magát
korával, mint valamely rengeteg óceáni árral ... és ha nem vonzza magához ezt a földet testestől-lelkestül. .. és ha kora nem őbenne ölt testet. .. az olyan még vonuljon vissza az átlagba, és
várja fejlödését, kőlteményének , jellemének, munkájának próbája még ezután jön el."
A IO. és II. pont LAz új irodalom témája a kozmosz teljessége l") szellemi előzménye minden
kétséget kizáróan Vajda Világnézet cikkének néhány alábbi megállapítása: "A tett kilép a lélek
atmoszférájából. A teleologikus világrendet, a kozmoszt énekli meg, és így az erők éneke. A tett
a végtelenségele és az univerzalitások felé lendül."
Kassák az izmusok többségétől is megkülönbözteti A Tett mozgaimát. ("Az új irodalom nem
esküdhetik föl egyetlen izmus zászlaja alá sem. [... l Minden iskola ... a szent középszerűség
fémjelzője" - hirdeti a 3. pont.) Bár szinte mindegyik nyugati avantgarde áramlat'hordozott politikai töltést, ezekreinkább jellemző a konvencionális polgári ízlés, magatartásrnodell és esztétikai gondolkodás elleni lázadás. A magyar avantgarde - ahogy Kassák személyes pályája is - már
kezdettől a munkásmozgalom radikálisaival állt eszmei rokonságban, esztétikaí "tettek"-kel bizonyította hovatartozását Ugyanakkor a társadalmi rend gyökeres átalakításának igényével
sem szakított. A változást A Tett gárdája a közeljövőbe helyezte: "Ma már nemcsak az ágyúk
torkából csapnak ki a tüzek, de a szeretet tüze is kifakad az emberi szivekből, a leigázott agyakban is felszabadul a gondolat, s a háború viharánál is egy nagyobb, elementárísabb vihar elősze
lét érezzük a levegőben."? A forradalom teremtené meg Kassák számára, az új irodalom számára
a lehetőséget a reális tevékenységre. "Az új irodalom az alkotó erők dicsőítője. Barátja a ... reformációnak, a revolúciónak - de ellensége minden háborúnak" (6. pont). Így őrződik meg Kassák művészetelméleti szempontjai között is antimilitarista állásfoglalása, melyhez szervesen illeszkedik a 7. pont ("Az új irodalom nem lehet faji, vagy nemzeti öncél !").
Utóbbiak célkitűzéseit Kassák - mint szerkesztő - még A Tett idején gyakorlatban is megvalósította. A folyóírat 16., ,,Internacionális" számában kizárólag külföldi művészek alkotásait közölte ; közöttük a "gyűlölt ellenség" íróit, képzőművészeit, "akiket akkoriban a magyar sajtóban
csak megvetni volt szabad, három oroszt, két franciát, egy belgát, egy angolt, egy szerbet, egy
olaszt, és a németek közül egyedül azt, aki a legélesebben állt szemben a háborúval: az aktivista
Ludwig Rubinert!"
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A program lényeges eleme az alkotás folyamatának két -Tényegileg ellentétes - pólus felől törmegközelítése. Ezt a 4. pontban Kassák így foglalja össze: "Az új irodalomnak reagálnia
kell minden természeti jelenségre. ( ... ) Segítő társa minden tudománynak, viszont elismerr a
spirituális erőket." Egyfelől tehát ..egzakt" és realitásokhoz kötött végponthoz. másfelől szellemi.testetlen és végtelen princípiumhoz illeszti a művészeti tevékenységet. Mindez Whitmannél is
fellelhető. Mind Kassák, mind Whitman felfogására a művész személyiségének és tevékenységének paradox, "realitáshoz ragaszkodó" mitizálása jellemző. A tett elvi monumentalisra növelése
eredményezte az alkotás spirituális komponensének hangsúlyozását is, mely az alkotó és a művé
szi anyag szembesülésének impulzusát jelenti.
A "teremtő ember", kinek "keze nyoma működés közben látszik meg"- mindent meghatározó eleme Kassák Programm-jának, melynek 12. (utolsó) pontja összecseng Vajda Imre filozófiai
alapvetésének végkövetkeztetésével : "Az új irodalom ideálja a végtelenbe derülő Ember!"
A Programm Kassák individuális művészetelméleti fejlődésében - azon túl, hogy a magyar
avantgarde első manifesztuma volt, s kialakitotta A Tett mozgalmának elméleti-szellemi karakterét - különös jelentőséggel bír. Kiváltotta ugyanis azt az első irodalmi polémiát, mely Kassákot - mint egy induló mozgalom vezetőjét, szerkesztő-ideológusát - "világbakiá ltott" nézeteinek
átgondolására és részletesebb, mélyebb kifejtésére kényszerítette. Babits Mihály a Nyugat lapjain
.
hosszabb tanulmányban 10 kísérelte meg A Tett jelenségének vizsgálatát.
A Nyugat és A Tett különbözősége egyben Kassák és Babits különbözősége is. 1916-ban a
Nyugat pozíciója igen biztosnak mondható; olyan irodalmi, művészeti és esztétikai alkotás- és
bírálatrendszer birtokosa, mely a legerősebb személyi (gondolkodó és művész) bázissal is rendelkezik. f. Nyugat megteremtette saját kritikai igényrendszerét is - gondoljunk Kassák kezdeti sikertelen próbálkozásaira - s minden fóruma elé kerülő művet saját esztétikája alapján értékelt.
"Működésével a folyóirat mintegy a magyar irodalomnak a polgári harcoktól, a politikától való
emancipálódását vitte végbe" (Illés Klára). Ez a - magyar irodalom tradícióival ellentétes -- tendencia vet fényt irodalmunk egyik sajátosságára. A mesterségesen leszűkített társadalmi cselekvések köre eredményezte, hogy az irodalom ideológiai és politikai küzdelmek terhét vette magára, hiszen ezek "kihordására" nem nyílt egyéb lehetőség. A Tett tehát azzal, hogy nem pusztán
esztétikai változásokat követelt, hanem totális és gyökeres társadalmi átalakulást, s e változásnak aktív részeseként kívánt fellépni, tulajdonképpen a magyar irodalom nemzeti sajátosságához kötődik.
Érthető módon Babits kritikája nem érzékelte A Tett mozgalmának művészeten túli vonatkozásait. Írása elsősorban formanyelvi problémákat boncolgat, még ha cikke elején tesz is utalást
arra, hogy A Tett-et tágabb értelmében kellene jellemezni mint egy irodalmi stílusárarnlatot.
A kritika végére érve elemzése lépésrőllépésre kisebb köröket ír le, míg végül kijelenti: "Egy új
irodalmi iskola kritikája elsősorban formai eszközeinek kritikája",
Babits egyfelől tökéletes éleslátással írja le a háborút viselő ország emberellenes viszonyait;
másfelől a szépséget és finomságot, a harmóniát hiányolja az új irodalomból. Kassák válaszcikkében II erre vonatkozólag ezt mondja: "S ha mégis van harmóniátlanság, miért föltétlen rokonszenves az a mai ifjúságnak? Mert a mai olvasó fiatalság csakúgy a XX. században él, mint a mai
költőfiatalság. ( ... ) Ez egy társadalomfejlődési processzus (azaz csak egy kicsiny a hasonló sok
közül), ami feltartóztathatatlanul nyakára lép »a szent édelgésnek«, megbontja a »családi tűz
hely boldogságát«, és ami a fiatal költőket sem hagyja érintetlenül." Kassák tisztában van tehát
azzal, hogy kaotikus kort többnyire kaotikus életérzések építenek művekké a költészetben.
Babits tisztánlátásán azt értettük, hogy az új generáció lázongásának okait pontosan meghatározta. "Az egész világ egy iszonyú szervezet, minden ifjúságo t megőrlő, minden szabadságot kizáró ... " Ez a "rettenetes nagy hamu", mely alatt "makacsul bizsergő parázs" a kor fiatal nemzedéke. Írásában a nemzeti hagyományokhoz való viszony "pszichoanalizise" is igen jellemző:
" ... a hazafias és nemzeti 'kritika', hosszú és makacs harcaival elérte legalább azt a végtelenül
gyászos eredményt, hogy elvette kedvüket a magyar ifjaknak a nemzeti irodalomtól, minden magyarságot lelkükben a korlátolt maradisággal asszociálván". Valóban kézenfekvőnek tünik,
hogy A Tett határokon túli kapcsolat és rokonság utáni kutatásában ezek a tényezők is szerepet
játszottak.
ténő
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Kassák válaszában ismét - most még világosabban --leszögezi elveit, de olyan hangsúlyokkal,
hogy Babits is csak azt érthesse a programpontokon, amit A Tett köre. "A Tett programjának
hangsúlya nem a művészi produktumon, a megcsinálás hogyanján van (annyira sem, mint Babitsnál), hanem a művészen, mint szociális emberen!" Kassák programja tehát elsősorban etikaiemberi igényrendszert támaszt, nem esztétikai és formai regulákat állít az alkotás mechanizmusa
elé.
"Bármennyire szabadságot hirdet is egy program: a művészetben, mihelyt a szabadságból
programot csinálnak, az már nem szabadság többé, hanem megkötöttség és kényszerzubbony"
- írja Babits. Azon túl, hogy az esztétikai kategóriákban gondolkodó Babits a művészet elvont
autonómiájáért emeli fel szavát - tehát a Programm-ot erőszakosan beavatkozó művészeti dogmának tartja -, hallanunk kell igazát is. "Sokszor pózoló és nagy komolysággal komédiázó gyerekekre emlékeztetnek" - szögezi le. Kassák is tisztában volt mozgalmánakjellemzőivel,s az Egy
ember életé-ben így fogalmazta meg ezt a problémát : "A munkatársaimmal is vitatkoztam a mű
vészetről, de alapjában véve ők még valamennyien zöldfülűek. Nagyot mondani náluk még
majdnem egyet jelent az igazság kimondásával."
Kétségtelen, hogy A Tett képviselte formanyelv kimunkálása, tökéletesítése nem járhatott (és
nem is járt) gyors, par excellence esztétikai eredményekkel. Nem is tudott olyan széles - és egyenletes színvonalú - alkotói bázist kiépíteni, mint a Nyugat, hiszen a magyar avantgarde történetét
a nagy konfliktusok és szakítások történetének is nevezhetnénk. A magyar avantgarde kettőzöt
ten konfliktusos helyzete (belső ellentétek és állandó harc a fennmaradásért) híveitől olyan aszkézist követelt, melyet nem tudott mindenki vállalni.
Babits jól ítélte rneg, hogy A Tett művészi eredményeivel egyelőre nem dicsekedhet túlságosan
(a Nyugat szemszögéből); a maga kezdeményezte új útnak még csak az elejét tapossa.
Visszatérve a program receptként való értelmezésére, Babits minden program fonákját is látta: bármennyire is nem azzal a direkt célzattal íródnak, hogy a művész kezét vezessék, a megszülető művet - közvetve - befolyásolják azáltal, hogy bizonyos szabályozóként hatnak a művész
teljes társadalmi gyakorlatára. Kérdés azonban, hogy az adott program kedvezően hat-e a mű
vész alkotótevékenységére? Nem válik-e uralkodóvá a rosszul megválasztott fogódzó? Az alternatív döntéseknek ezt a kockázatát szükségszerűenvállalni kell. Ilyen értelemben egyedül csak a
közvetlen társadalmi gyakorlatban születő produktumok - alkalmasint műalkotások - esztétikai
vizsgálatával mérhető le a programjótékony vagy káros hatása. Hiszen a művekben nem ideológiák, hanem formanyelvi elemek alkotnak (minőségileg más) szerkezeteket. Ezért figyelemre
méltó Babits megállapítása: " ... A Tett költői kőzül egyedül Kassák egyéniségét látom a szabad
vers formáiban erőltetés nélkül beilleszkedőnek",
Babits és Kassák véleménykülönbsége a tradíciókhoz való viszony kérdésében a legélesebb.
Babits az évszázadok alatt felgyülemlett - formai és technikai hagyományokkal egyenlő - költői
mesterségbeli tudást kéri számon A Tett művészeitől, A homo aestheticus elvei szerint az igazán
nagy és valóban művészi költészet megszületését hosszú készülődési szakasznak kell megelőznie,
mely elsősorban esztétikai élmények és élettapasztalatok módszeres megszerzését jelenti. Kassák
és az új generáció lemond erről: "ahelyett, hogy a született fenyőt a pálmaházban akarnánk megnemesíteni, kint a hegytetőn akarjuk rácsurgatni az éltető napot!" A két világháború között íródott Csavargók, alkotók cimű Kassák-tanulmány "autodidakta"-elméletének gyökereit már ebben a korai vitában is megtalálhatjuk : Kassák A Tett idején már fölmérte az új költészet (és itt
elsősorban saját műveiről van szó) és a Nyugat-líra lényegi különbségeit. A vitacikkben még egyszerűen "pálmaházi hangulatok" versbeszedésének nevezi a polgári "autonóm" költészetet; a
Csavargok, alkotók lapjain már határozottabb: "Művész megjelöléssel ebben a fogalmazásban
azt az emberfajtát illetem, aki külön tudja magában választani a 'homo moralis'-t a homo aestheticus'-tól, aki a művészetét különválasztja az élettől". Ezzel szemben a csavargó-alkotók "mindenhez, amihez eljutnak: közvetlen élettapasztalataikon át jutottak el ... Az ő énjük nem szakadt ketté: emberre és művészre. Annyiban művészek, amennyiben emberek. Művészetüket végső fokon etikus emberségük határozza meg."lc
Babits a technikai fogyatékosságokat, a harmónia hiányát a lerombolt és elvetett formai tradíciók nyomán támadt "űr"-nek tudja be. "Nem alkotni tovább a meglevő formák szerint, nem is
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új formákat teremteni, hanem törni a régieket, lerázni és megtagadni mindent, ami törvény és
forma: ennyit jelent A Tett propagandája: valóságos irodalmi anarchia ez ... " És bármennyire
nem fogadja el az új irodalom Walt Whitmant egyedüli mesterének, mégis fülünkbe cseng az ő
hangja is Kassák cikkének olvasásakor . Kassákot idézzük: "De ha nagyon sokaknak az az igazság, hogy a verset, mint művészi produktumot legnemesebben a sorok mértéke, az ütem egyöntetűsége, a melodika finomsága, a rímek pontos glédába állítása és más ilyen verklibe-foghatóságok jelzik, úgy mi lemondunk versfaragó titulusunkról". Ezekről a kérdésekről Whitmannek is
hasonló volt oa véleménye.
Babits akkoriban nem ismerte fel A Tett és Kassák művészetének korszakot nyitó jelentőségét
-ezért írhatta, hogy az új Irodalom új forma teremtése nélkül pusztán rombol-; ami a Kassákféle formanyelv elterjedésében és meghonosodásában nyilvánult meg.
Kassák művészetszemléletének önálló fejlődését tekintve - túl a Babitscsal folytatott polémián
- ezek az írásai (a Programm és különösen a vitacikk) az elemezetteken kívül is hordoznak jelentőséget. A rnűvészet "évszázados technikájá"-nak kérdésében elfoglalt álláspontja - és főleg érvelése - művészetről való gondolkodásának egészen új periódusát jelőli ki. "Vajon hogy tudna
egy arc valóságához férkőzni a festő, ki a rendelkezésére álló eszközöket s mesterségének százados technikáját elvszerűleg még csak megismerni sem akarja ... " Érdemes teljes egészében idézni
Kassáknak Babits fenti kérdésére adott válaszát: "Kérjük Babitsot, nézze csak át a négerek
plasztikáját és az egész primitív festők képeit - minden technikai készség nélkül is mennyivel inkább fogták meg és juttatták érvényre azok az arc karakterét, tehát modelljuk leglényegét, mint
a mi 'technikai eszközökkel' rendelkező Vadász Miklósunk." A cikk vége felé Kassák Kandinsky képeit és A Tett verspróbálkozásait veti össze, "a képzőművészeti utalás érvelésében jelzi,
hogy Kassák a modern művészet problematikáját már 19l5-ben minden művészeti ágban egységesen látta't.!'

Jegyzetek: l. Kassák Lajos: Az izmusok története. 1972. 168. old. - 2. Mácza János: Legendák és tények.
1972.102. old. - 3. Mácza János: Ember. iróésszerkesztő. Ma II/17. -4. Szabó Júlia: A magyaraktivizmus története. 1971.31; old. - 5. Kassák Lajos: Egy ember élete. 1974. 500. old. - 6. Kassák Lajos: Az izmusok története. 1972. 170. old. - 7. Zolnai Béla: Új irodalom. Irodalomtörténet 1917/5-6. - 8. A Tett 10.
sz. - 9. Kassák Lajos: Egy ember élete. 1974. 1020. old. - 10. Babits Mihály: Ma. holnap és irodalom. Nyugat 1916/11.- ll. Kassák Lajos: A . rettenetes nagy hamu' alól Babits Mihályhoz. A Tett. 17. sz. - 12. Kassák Lajos: Csavargok , alkoták. 1975.84., ill. 90. old. - 13. Szabó Júlia: A magyar aktivizmus története.
1971. 32. old.
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Egri György: ÉN KŰLÖNBEN JÓr ÉRZEM
MAGAM ... A kiváló publicista, szerkesztö. lapalapító ezzel a címmel jelentette meg összegyűjtött
cikkeit, riportjait. Kötetéből kitűnik: mindenről
értesül. mindenről egyéni véleményt formál, tárgyilagos an tudósít, de szavai mögőtt mindig ott
bujkál a sokat látott s tapasztalt ember bölcs fölénye. A 40-es évek üldöztetéseiből az 50-es évek
recski internáló táborán át a Kanadába való letelepedésig hosszú út vezetett emberek, életek. események megértéséig és megértetéséig. Irigylésre méltó
optimizmussal, szelíd iróniával és az összefüggések
alapos tőltárásával ad hírt a világ bújáról-bajáról,

rőgzíti

a történések háttereit. ragyogtat fől különös portrékat. S bármily szomorú képet fest is glóbusunk állapotáról, tragikus kifejletekről. eszmék
ellentmondásairól. derüjét, reménységét nem veszti el. bízik a világ jórakaphatóságában s az emberi
belátásban. Ezért érzi minden ellenkező hireszteléssel szemben jól magát, akár hisszük, akár nem.
Faludy György, a jóbarát írt ajánlást a kötethez.
"Egri a világ tükörképét mutatja az olvasónak
- hangsúlyozza többek közt-, de tudja: ha a kép
nem is tetszik nekünk, nem tudjuk a tükröt szétverni; a tükör ver szét bennünket." (Kensington
,
Printing, /981 Toronto)
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levelei Rónay Györgynek
Kedves Barátom
ma került kezembe az Irodalomtörténet januári száma, amelyben a rólam szóló tanulmányod
napvilágo t látott. Írásodnak nagyon örültem - komoly, mértéktartó munka. Milyen kevesen
mozognak otthonosan ebben a témakörben és milyen sokan fitogtatják tudatlanságukat egész
irodalmunk alakulásának rovására. A magadfajta hozzászólók áldást jelentettek volna az utóbbi
20--30 évben. De nem keseregni akarok, hanem köszönetet mondani. Ilyen méltánylásból elég
ritkán jutott ki részem hosszú munkásságom alatt.
Baráti kézszorítással üdvözöl
Kassák Lajos
1959. márc. 20.

Kedves Rónay György
verses könyvét köszönettel nyugtázom. Szép, szinte klasszikusan kiérett versek. Van bennük
megnyerő, nemes lírai pátosz és nincs bennük ellenszenves külsőséges gesztus. Ha látszatra nem
is járunk egyazon úton, a maga útját teljes tiszteletben tartom - végeredményben azonos az
enyéimmel.
Kőszönet a Vigiliában közölt igazságos jegyzetéért.
Szívélyesen üdvözli
Kassák Lajos
1961. VI. 21.

Kedves Barátom
sok jókívánságomat küldöm az Új Esztendőre.
Kassák Lajos
1963. XII. 15.

Kedves Rónay György
egy hónapig nem voltam Pesten s így csak most vettem át könyved. Hálás köszönet érte. Nagyszerű teljesítmény: szép regény után szép verseskötet. Különös öröm nekem, hogy mai frázisokkai teletűzdeit verstermésünk közepette ilyen költemény-gyűjteménnyel is találkozhatom. Humanista szellem és kiérett, tiszta forma. Néhányan még európaiak vagyunk, de mi lesz az utánpótlással. Lehet, hogy éppen ez a magányosságunk préseli ki belőlünk a nemesebb tartalmat és a
gondos megmunkálás kényszerét.
Kívánom, hogy dolgozz sokat hasonló eredménnyel.
Baráti üdvözlettel
Kassák Lajos
1964. VIII. 2.
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Kedves Barátom
ezekbena percekben olvastam kritikádat új verseirnről- hálás köszönet érte. Bár lennének professzionista kritikusaink, akiknek van komoly mondanivalójuk egy komolyabb könyvről. Becsrnérlik vagy dicsőítik az írót anélkül, hogy tudnák mit cselekednek.
Boldog lehet az író, akinek a műveiről egy másik író emlékezik meg hozzáértően és egyértelm~.
.
Fogadd még egyszer köszönetem.
Sok jókívánsággal üdvözöl:
Kassák Lajos
1965. II. 16.
Kedves Rónay György
küldjük sok jókívánságunkat az új esztendőre.
Egyben köszönöm az új verseskötetet is. Sokat dolgozik, kívánom, hogy folytassa még megszámolhatatlan időkig.
Barátsággal
Kassák Lajos
1966. XII. 27.
Szigligetről

Kedves Barátom
megkaptam új kötetedet, hálás köszönet érte. Vannak benne versek, amiket nem ismertem s
most nagyon jó érzéssel olvastam el.
Ne haragudj érte, ha azt mondom, hogy úgy érzem, még mindig szélesedik és mélyül a lírád. Boldog lehet a kertész, akinek így beérnek gyümölcsei..
Sok jókívánsággal üdvözöl
Kassák Lajos
1967. I. 21.

Kedves Barátom
ma olvastam a kitüntetésedről ~ szívből gratulálok hozzá. Azt hiszem, nagyobb jelentőségű az
egyszerű gesztusnál. A felismerés és megismerés jelei fejeződnek ki benne. Szeretném, ha nem
tévednék.
Fogadd baráti üdvözletemet.
Kassák Lajos
1967: IV. 2.
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NAPLÓ

Jacques Lacan
(1901-1981 )
Jacques Lacan 1901-ben született. 1932-ben védte meg tézisét A paranoiás pszichózis címmel. Ettől kezdve a pszichoanalízis gyakorlatával és elméletével foglalkozott. Ő volt Freud eszméinek
egyik fő terjesztője és továbbfejlesztője Franciaországban. 1953-54-ben kezdte meg kurzusait a
pszichoanalízisről ; előbb a párizsi Szent Anna kórházban, majd az École Normale-on, aztán a
Párizsi Egyetem jogi karának amfiteátrumában adott elő. 1953-ban megalapította a Párizsi Pszichoanalitikai Társaságot. Az alapító üléseket Rómában tartották: Lacan itt mondta el az azóta
híressé vált Római beszámoló-t, amelyben kifejtette eszméit a lélekelemzéssel kapcsolatban,
hangsúlyozva, hogy az analízis tényeit mint nyelvi tényeket kell értelmezni. 1964-ben megszervezte a Freudi Iskolát; kapcsolatai elmérgesedtek a. Párizsi Pszichoanalitikai Társasággal.
1966-ban jelent meg Ecrits (Írások) című műve, amely világhírűvé tette. Ebben, később Szemináriumának köteteiben fejtette ki Freud 'értelmezéséről és általában a nyelvi strukturalizmus
módszerével értelmezett pszichoanalízisről vallott nézeteit. Eszméit a francia televízióban is népszerűsítette. 1980-ban feloszlatta a Freudi Iskolát, és nagy vitába keveredett ellenfeleivel.
Mielőtt eszméit röviden összefoglalnánk, a .Lacan-jelenség't-röl kell szólnunk. Személyes,
szociológiai és filozófiai jelenséggel állunk szemben, ahogy Chr. Delacampagne magyarázta a
gondolkodó halálára írt megemlékezésében lLe Monde, 1981. szept. 11.). Lacan mindenekelőtt
személye varázsával ejtette meg hallgatóit. Kiváló előadó volt, kicsit színész is; nemcsak írásainak és előadásainak, az embernek is megvolt a sajátos stílusa. Fiatal korában a szürrealistákkal
is kapcsolatba került. Ez mindvégig érezhető stílusán, gondolatmenetén, kicsit elliptikus, költői
és titokzatos elemzésein. Elsősorban a szó, az élőbeszéd embere volt. Elbeszélő művészete és
szuggesztív ereje magyarázza hallgatóinak rajongását. Enélkül nem vált volna szociológiai jelenséggé. Nagyobb népszerűségrecsak az Írások megjelenése után tett szert. Ne feledjük, hogy ezekben az években Franciaországban (pontosabban a párizsi egyetemisták körében) kulturális forradalom zajlott le, amely tetőfokát az 1968-as májusi eseményekben érte el. 1968 májusa nem
csupán az ipari társadalom elleni lázadás volt, hanem egy népünnep is: a teremtő spontaneitás
felszabadulása, amely lényegesen módosította a jelenkori Franciaország (elsősorban az értelmiségi fiatalság) mentalitását, szellemi magatartását. Persze politikai töréshez is vezetett. A szellemi
életben akkor vált "divattá" a strukturalizmus: Michel Foucault (Nietzsche, Marx, Freud, Bachelard és főleg az etnológus Lévi-Strauss nyomán), felhasználva R. Jakobson lingvisztikáját,
megalkotta "az emberi tudományok archeológiáját" ; Claude Lévi-Strauss új módszert dolgozott
ki az etnológiában, majd rendszerré szélesítette sajátos strukturalizmusát; Louis Althusser, marx
tanítványa, szintén a strukturalizmus módszerével ötvözte a dialektikus materializmust, a jelenkori történelmet értelmezendő. Lacan is, mint mondottuk, a struktualista nyelvelemzést alkalmazta it freudi pszichoanalizisre, Módszere (gyakorlata és értelmezése) a fiatallelkesedők mellett
nem kis ellenkezést váltott ki Freud hagyományos követői körében.
Lacan a szürrealistákon kívül sokat tanult a fenomenológiától, Heideggertől és Hegeltől (ez
utóbbit Hyppolite és Kojéve közvetítésével sajátította el). Hegel ismert teóriája - az úr és a rabszolga dialektikája - végigvonul Lacan művén, főleg a vágy elemzéseiben. Egyébként Lacan állandóan figyelt Sartre, Koyré és Lévi-Strauss eszmevilágának kibontakozására. Benne élt tehát a
fontosabb filozófiai eszmeáramlatokban, miközben gyakorolta a pszichoanalízist.
Mi újat hozott Freudhoz viszonyítva Lacan, aki a .Freudhoz való visszatérést" hirdette? Felfogását nehéz tömören összefoglalni. Ő maga mondotta: "Írásaim nem alkalmasak arra, hogy
egyetemi disszertációt készítsenek belőlük. _." Természetesen még nehezebb egy rövid cikkben
bemutatni eszméit.
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Freud "olvasását" igen lényegesnek tartotta, mert szerinte a helyes olvasástól függ az, hogya
pszichoanalízis igazi tudomány-e (vagy legalábbis: hozzájárul a tudományhoz), avagy praxisa il
rossz empirizmusban feneklik meg. "Ami megőrzi a pszichoanalízis praxisát, ami természeténél
fogva alkalmas benne arra, hogy megváltoztassa az egyetemes címkéje alá vont valóság alapjait,
az a tudattalan. Ez a tudattalan az, amiről minden habozás nélkül az antik és durva hasonlatok
képeivel beszélnek, de amelyet Freud azért hozott felszínre, hogy valami addig soha ki nem mondottat jelöljön vele. Annak struktúráját, vagyis nyelvezetét kell világosan megfogalmazni. Ez a
.
lényege annak, amit tanítok ... " (Lacan).
Lacan tehát valami lázadó ortodoxiát akar megalapozni, amikor Freud felfedezéseit a strukturális nyelvelemzés módszerével értelmezi. Számára az alapvető dimenzió a nyelv, a szó. Szerinte
Horney, Fromm vagy Massermann nem fejlesztették tovább Freud analitikus teóriáját; ellenkezőleg: meghamisították, eltorzították. A pszichoanalízis ugyanis nem pusztán a status quo-hoz
alkalmazkodás technikája, semmi köze a magatartás-modellhez. Az amerikai (pozitivista) hagyomány elfeledkezett a szó dimenziójáról. Lacan eredetisége az alany által rejtett ,jelző"-höz
(signifiant) való visszatérés. A szó megszületésének feltételeit tanulmányozza, azt, hogy az úgynevezett "tükörstádiumban" miként épül meg az alany, leírja a pszichózis jelenségét, majd meghatározza a tudattalan t mint a másik "beszédét".
A gyermek eredetileg nem úgy tapasztalja meg testét, mint egységes totalitást, ellenkezőleg: első tapasztalata a feldarabolt test szorongató élménye. "Én"-je az eredeti önazonosulás során
épül ki: ez a tükörstádium. A kisbaba kezdetben, a tükörben megpillantva saját képét, nem fogja
föl, hogy a saját képével áll szemben. Másrészt viszont a másik képét úgy fogja fel, mint a saját
testéét. Egy következő időben aztán a gyermek megérti, hogy a tükörben látott másik csak kép,
de még nem tudja, hogy a saját képe. Egy harmadik időben (vagy stádiumban) megérti, hogya
saját képét látja a tükörben. A létnek és a látszatnak ez a dialektikája jelzi az alany önazonosságának meghódítását: a kép elővételezi testének egységét abban a korszakban, amikor még nem
rendelkezik a testi szkémával. A gyermek úgy ismeri fel önmagát, hogy azonosítja magát egy
képpel, ami nem ő maga. Ez az esemény 16-18 hónapos korában érkezik el.
Mi történik, ha a gyermekben valamilyen törés keletkezik a három időszak valamelyikében ?
Az "én" (önazonosság) létrejöttének dialektikája összeomlik, és a gyermeknél megjelenik a pszichózis. Ha valami megzavarja a saját testéhez való viszonyát, visszaesik az első stádiumba, ahol
testétfeldaraboltnak képzelte, és az a veszély fenyegeti, hogy sohasem tud innen előbbre jutni. Ez
pszichotikus összeomláshoz, vagy legalábbis önazonossági zavarokhoz vezet.
Ezek után hogyan határozza meg Lacan az alanyt? Az alany nem a személytelen "én" (moi),
mert ez nem létezik, Freud már azt tanította, hogy az ember csak azért beszél, mert a szimbólum
emberré tette. Az imaginárius ("imaginaire") mindenhatósága tette emberré a tükörfázisban;
emögött rejlik a szimbólum rendje, amely teljesen uralja az egyént A ,jelző" (signifiant) hatalma
teljes az alany felett, aki azt kifejezi. Lacan továbbfejleszti Freudot, amikor megmutatja: a tudattalan éppugy strukturált mint a nyelvezet; "a szimbolikus készlet, amelyet e nyelv tartalmaz,
azoknak a törvényeknek a játékszabályát követi, amelyeket feltár a pozitív, a ténylegesen beszélt
nyelvek tanulmányozása" (Écrits). A mechanizmust jobban megértjük, ha beteg ember beszédét
követjük; mert vannak "beszélő" betegségek, és az analízissorán éppen ezt a nyelvet, beszédet
hallgatják.
.
Freud pszichoanalízisét az álmok, alapsusok (elszólások) stb. szimbolikájának tanulmányozásával építette meg. De azt kell megvizsgálni, honnan erednek ezek a szimbolikus kifejezések.
Lacan híressé vált, magyarra szinte lefordíthatatlan válasza: ..Ca parle' . "Az beszél." A tudattalan beszél. Nos, ha a tudattalan beszéde strukturált, mint a nyelvezet (a beszéd), akkor a linguisztikai modell segítségével fel lehet tárni annak strukturális. törvényszerűségeit. Amint LéviStrauss eleinte a rokonsági viszonyok struktúráit tanulmányozta, Lacan szétszedi, strukturális
elemzesnek veti alá a pszichotikus jelenségek mögötti tudattalant. Ahogy az indián nem tudatosította rokonsági viszonyainak rendszerét (nem maga találta fel azokat, és tudtán kívül megélte
őket), úgy mi sem vagyunk tanúi azoknak a tetteknek és megnyilvánulásoknak, amelyeket nem
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tudunk tudatos pszichikai életünkhöz kapcsolni. Freud azt állította, hogy ezeket úgy kell megítélnünk, mintha "egy másik szernélytől" származnának. Lacan viszont, amikor azt mondja,
hogy e bennünk lakó "másik személy" funkcionálásának nye/vstruktúrája van, igen jelentős nehézségeket vet fel.
Szerinte a nyelvezetnek két központi alakzata a metonimia és a metafora. A metonimia: egy
tárgy jelölése egyik része által. A metafora: egy terminus másikkal való helyettesítése. (A két kifejezésmegfelel a két freudi fogalomnak: Verschiebung és Verdrangung.) Lacan összetett elmélete
- kiindulva Freud nyomán a phallus alapvető jelző szerepéből - ezeket a fogalmakat alkalmazza
a vágy (desir) témájára, illetve annak értelmezésére. Így újraértelmezi a híres Oedipus-komplexust. Egészen röviden: az ismertetett fejlődési fázisok zavartsága miatt előállt neurotikus megszállottság alanyának vágya rövidzárlatot kap; a "megszállottat" áthatolhatatlan fal választja el
vágya tárgyától. Nem azt várja a nőtől, hogy kielégítse vágyát, hanem hogyelismerje őt embernek, tehát hogy megerősítse őt mint alany t létezésében. Interferencia állt be a vágy és tárgya között (az anyához, ill. az apához fűződő viszony zavartsága miatt), ezért a megszállott gyermekkora óta megrekedt az önazonosulás első fázisában; a vágy tilos marad számára.
A lacani .,~a par/e" ezt akarja kifejezni: "aki" beszél, az a patologikus, a neurotikus, a nyomor ... És minél nyomorultabb a páciens, annál inkább beszél tudattalanja. A zavaros "c;a"
hallgatása, meghallgatása, nyelvének megfejtése adja kezünkbe a tudattalan struktúrájának
kulcsát.
Sokan bírálták Lacan módszerét, elméletét. Mindenesetre: pszichoanalitikus tapasztalata és
elméletének hiányai, korlátai (amelyek neki is kínosak voltak) megnyitják az utat a pontosabb és
mélyebb kutatások felé', amelyek talán több fényt vetnek az emberi személy titkára. Minden bizonnyal Jacques Lacannak nem lett volna olyan sikere, ha kutatásaival nem érintett volna nagyon lényegeset, és nem felelt volna meg egy bizonyos várakozásnak.
"Lacan, Sartre-ral szemben, a zavartság képe marad. Azoknak, akik minden dogmában hittek, végül is a kételyt ajánlotta fel. Tudománya idővel poétikaként él tovább. Senki nálánál jobban nem mutatta meg, hogy a szürrealizmus és a pszichoanalízis átíveli századunkat, mint valami vágyakozás a művészetben megélt élet (vie en art) után, felvetve a kereszténységnek távolléte
súlyos problémáját" (J.-M. de Montremy, La Croix, 1981. szept. 11.).
Irodalom. J. Lacan: Écrits (Seuil, Parizs, 1966) - Robert Georgin: Lacan (Age de l'Homrne, Lausanne,
1977 - Jean-Luc Chalumeau: La Pensée en France de Satre ti Foucault (F. Nathan, Párizs, 1974) - Szabó
F.: Jézus Krisztus megközelítése (Róma, 1978): a strukturalizmusról (165-192); Interjú Ricoeurrel
(204-220).

SZABÓ FERENC

A SZERKESZTŐSÉG KŐZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelő gépeléssel (egy oldalon 25 sorral,
egy sorban 60 leütéssel, kettős sorközzel, megfelelő margóval) küldjék be, mert ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímélik a szerkesztőséget a kéziratmásolás többlet-költségeitől. - Kéziratokat és illusztrációkat, amelyeket nem mi kértünk, vagy előze
tesen nem beszéltünk meg, nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. - Szerkesztőségi fogadóórák: hétfő, kedd, csütörtök 9-16 óráig.

230

IRODALOM
Az

idő

hídján

A jeles vajdasági magyar író, Szirmai Károly
hovatovább a világ ismert művésze lesz. A
könyveit kiadó és megőrző Szirmai-archívumok a világ egyre több nagyvárosában rnegtalálhatók, s fia, Endre buzgólkodása és a nemrégiben elhunyt Benkő Ákos filológiai adatfeltárása révén új és új írásai merülnek fel a részleges vagy teljes ismeretlenség homályából.
Szirmai Károly neve az egyetemes magyar
irodalom szempontjából is fontos, hiszen a
harmincas években a Kalangya szerkesztője
ként kiterjedt levelezést folytatott a kor legjelentősebb íróival (a Vígilia annak idején szemelvényeket mutatott be Sik Sándorral való
levélváltásából), s mint jelentékeny, nagy diplomáciai tapintattal megáldott szervező egyéniség sokat tett a vajdasági magyar irodalom
fejlődéséért és szinvonalának emelkedéséért.
Nehéz volna eldönteni, melyik műfajban alkotta a legjelentősebbet és legjellemzőbbet.
A jugoszláviai magyar irodalom kitűnő monográfusa, Bori Imre mégis joggal és okkal állítja a róla szóló elemzés középpontjába elbeszéléseit, melyek a legteljesebben mutatják
Szirmai Károly művészetének sajátos vonásait: azt a nyugtalan, vibráló, látomásos líraiságot, amely szinte minden prózai művét áthatja, s ezeket az expresszionizmus dokumentumaivá avatja. Ezekből az elbeszélésekből jelent meg most egy csokorra való Az idő hídján
címmel fia bevezetésével, Benkő Ákos gondozásában. (Hogya magyar olvasónak halovány
fogalma legyen Szirmai Károly életművének
.nemzetköaiségéről", ide iktatjuk a kiadási
helyeket: Stuttgart, New York; ám más Szirmai kötetekben feltűnik például Buenos Aires
is kiadási helyül.)
A kötetet gondozó Benkő Ákos, aki
1980-ban kismonográfiát írt Szirmai Károlyról, elmondja, hogy az író jó néhány elbeszélését az 1910-esévekben vetette papírra, de elveszltette, s később emlékezetből rekonstruálta
őket. így az újonnan megtalált novellák és a
később kötetben megjelentek olykor szó szerint megegyeznek egymással. így volt-e vagy
sem, ma már nem tudhatjuk. Ha igen, Szirmai
Károly félelmetes emlékező tehetséggel rendelkezett. Ám föltételezhetjük azt is, hogy

egyik-másik műve nem veszett el, csak kallódott. Ilyesmire is van példa a magyar irodalomban: Fenyő Miksa elveszettnek mondta a
Nyugatra vonatkozó, birtokában lévő levelezést, aztán meglelte, de akkor .már röstellte
megmondani, hogy tévedett. Hogy Füst Milán
legendás naplójából annyi s úgy veszett-e el,
ahogy ő azt hangos jajszavakkal panaszolta,
vitatható. Még az is előfordulhatott, hogy
ugyanazt az elbeszélést kétszer adta nyomdába, hiszen megjelenésük között néha évtizedek
teltek el. Mindez persze vonzó elmélkedési tárgya lehet a filológiának, a .rnű" szempontjából azonban majdnem lényegtelen, sokkal
fontosabb az, ami olvasható. S Az idő hídján
kétségtelenül érdekes olvasmány, kortörténeti
dokumentum.
Mi is jellemzi ezeket az elbeszéléseket, melyek jórészt a húszas-harmincas években születtek? Mindenekelőtt a majdnem teljes akcióhiány . Érdekes elgondolni: Szirmai Károly
akkor írta ezeket a költői szépségű, monológokban és gondolatokban oly gazdag műve
ket, amikor javában működött Móricz és
Kosztolányi. Még a tízes években kelt elbeszélései is kevés rokonságot mutatnak a "ködlovagok" prózai világával, mintha ez a kivételes
fantáziával megáldott író Kezdettől fogva egy
olyan látomásokból és sejtelmekből font világ
igézetében élt volna, melyben a cselekedeteknek nem volt súlya és jelentősége, annál inkább alefojtott érzéseknek, a ki-kirobbanó
apró emberi tragédiáknak.
Ha egy Szirmai-novella cselekményét akarnánk összefoglalni, kísérletűnk kudarcot szenvedne, hiszen elbeszéléseiben jóformán semmi
nem történik. A szereplők sem beszélgetnek
egymással, gondolataik párhuzamos sínpárként futnak egymás mellett. Mégis félelmes
hatást tud kelteni, elsősorban hangulatteremtő erejével, azzal a már-már kísérteties díszletezéssel, mely balladai homályt támaszt, s az
olvasót újra meg újra ráébreszti az élet fájdalmas tragikumára, amely abból fakad, hogy létünkből hiányoznak az igazi értékek, s nem
vagyunk képesek kimondani, még kevésbé a
gyakorlatban megélni a szeretetet. Hősei
nyugtalan, vivódó szenvedéllyel keresnek valamit, felzaklatott idegekkel indulnak el,
mindegy merre, hová, hiszen lelkükben él a
parancs, hogy meg kell találniuk a vigasztalást. Igyekezetüket azonban a legritkább esetben kíséri siker. Elbuknak létük akadályaiban,
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abban, hogy az ember szükségszerűen gyenge
és
és esendő. A Szirmai-hősök tragikuma előre
elrendelt, köréjük hurkolódik az .a drámai
"Goethét sokfelől lehet megközelíteni; majdéletérzés, mely oly sok v~ltozatbalJ jellemezte nem szerencse dolga, milyen lesz az első benyomás: kedvező-e, visszariasztó-e. Tetszhea huszadik század prózáját. Neki is megvannak a maga nyugtalan, újra meg újra útnak- tik pedánsnak, tetszhetik 'békasó-szívűnek',
tetszhetik önzőnek; ráadásul a köztudatjó révágó Szindbádjai, mint Krúdynak, de az ő hő
seinek nem jut vigaszul az álmok testetlen bi- szében valósággal típusa lett a 'rideg klasszikusnak', akit tanácsos tisztelni, nem szokás olrodalma, mert álmaikban is idegenek és kisemmizettek maradnak.
vasni és mutatós dolog lenézni. Van-e egyáltaVilágának külön érdekessége a félhomályos lán közünk hozzá, túl az irodalomtörténeten
díszletezés. A tárgyak elveszitik kontúrjaikat, és a filológián?"
Rónay György írta ezeket a sorokat még a
gyakran csak tükörképüket látjuk. Minden bizonytalan, sejtelmes, csak az fejeződik ki teljes hatvanas évek elején egy ötkötetes Goethe-váegyértelműséggel, hogy az élet szükségszerűen
logatás megjelenésekor. Azóta eltelt majdnem
átfordul a halálba. Valamennyien sötétben bo- két évtized, de az időmúlás mintha semmit
torkálunk és sosem tudhatjuk, melyik pilla- sem változtatott volna a fentiek érvényén.
natban nyúl ki értünk az az erős, biztos szori- Mert ma, egy terjedelmes Goethe-antológia
tású, végzetes kéz, mely elől egyik elbeszélésé- elé ugyanaz a kérdés kívánkozik, amit Rónay
nek hőse zihálva menekü!'
megfogalmazott: van-e közünk Goethéhez?
Abban a korszakban, amikor a magyar pró- Nem véletlen tehát, ha az Antik és modern dzában a hétköznapi tények, az azonosítható, mű kötet bevezetőjét az összeállító és szerkeszvagy legalábbis az áttételekből kiolvasható tő pók Lajos is kétkedéssel kezdi: "Érdemes
események adták az uralkodó nyersanyagot, még írni Goethéről ? Érdemes még felmutatni
Szirmai Károly alapvetően szimbolikus világ- írói és gondolkodói létének dokumentumait?
ba menekült, az empíria nem az ő világa. Ami Érdemes még Goethét olvasni?" Pedig az áltamegfogható, ami egyedi, ritkábban gyújtotta la gondozott több mint ezer oldalas gyűjte
lángra fantáziáját. Az életnek azokat a jelensé- ményben, a könyv fele részét kitéve, olyan írágeit, az embemek azokat az érzéseit kereste és sok is helyet kaptak, amelyek most jelennek
ábrázolta, melyek minden korban hasonlóak. meg először magyarul; továbbá: ez a válogaEz az általánosító szándék költői emelkedett- tás nem követi a műfaji csoportosítás eddigi
séggel nyer nála kifejezést, néhol már-már túl- gyakorlatát sem, mert a szerkesztő kronologicsigázott szenvedéllyel, a képek olyan bőségé kus rendbe állította a különböző műfajokhoz
vel, mely sokkal inkább prózaverssé teszi elbe- tartozó írásokat; s ha mindehhez hozzáveszszéléseit, semmint hagyományos értelemben szük, hogy ebben a kötetben együtt találja az
olvasó Goethe művészet- és életbölcseletenek
vett novellává.
Életkörülményeit tekintve visszahúzódó, legjavát, akkor csaknem oktalannak látszik a
szerény, egyszerű ember volt, cukorgyári tiszt- •német "költőfejedelemmel" szembeni mármár kötelező távolságtartás.
viselő. Amit azonban a mindennapi élet megEzért - mindezeket átgondolva és a köztutagagott tőle, azért bőven kárpótolták álmai
és látomásai, melyeket az expresszivitás erejé- dat olykor hisztérikus dilemmáján túllépve - a
vel fogalmazott meg, öntött nyugtalanul hab- neves germanológus, pók Lajos azzal a provozó, bizonytalan lírai keretbe. Amikor műveit katív célzattal fordul a magyar olvasóhoz olvassuk, egyre erősebb bennünk az az érzés, bár saját buzgólkodását Don Quijote-i vállalhogy legjobb írásaiból érdemes volna váloga- kozásnak tekinti -r, hogy tegyük a Faust költő
tást megjelentetni idehaza is, hiszen olyan jét "gondolkodásunkban partnerré, kultúszemléletre bukkanunk bennük, Szirmai olyan ránkban honossá".
A Goethe-recepcióért természetesen nem
értékeket igyekszik kifejezni, melyeket a mai
életben sem nélkülözhetünk.
. egyedül az Antik és modern jelenti a döntő lépést. A Goethe-művek újabb összkiadásának
RÓNAY LÁSZLÓ idején ez az antológia, jellegzetesen művészet
filozófiai figyelemösszpontosításával, legfeljebb azt az esetleg másféle recepciót indítja el,
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amelynek hatása mindenekelőtt a hazai esztétikai és műveltségeszmény formálásában játszhat szerepet. Mert legfőképp ilyen kérdésekkel
foglalkozik: mi a művészet, mi az igazi művé
szet, mi a művész feladata, ki az igazi művész,
Vagyis kizárólag esztétikai vonatkozásokról
esik szó; ám mégsem "Goethe esztétikájáról".
És ennek kiemelése nemcsak azért fontos,
mert Goethe nem írt "rendszeres'esztétikát",
hanem azért is, mert a kategbrikus nézetkifejtésről, az elméleti gondolkodásról Goethének
más volt a véleménye, mint a "tárgyilagos"
korabeli filozófusoknak. "Az elméletek általában afféle hamar-munkái a türelmetlen értelemnek, mely a jelenségektől szabadulni akarván, helyükre képeket, fogalmakat, gyakran
csak szavakat tol" - írja. Másutt hozzáteszi:
"A legtöbb ez lenne: megérteni, hogy minden
tény - már elmélet. Az ég kékje a kromatika
alaptörvényét kőzli velünk. Ne keressünk
semmit a jelenségek között: ezek maguk a
tan."
De igen kockázatos dolog az előttünk levő
hatalmas kötetből bármit is idézni; hiszen a
költő egy-egy gondolatának felmutatása azt a
"goethei zsenialitást" hangsúlyozná, amelynek
bizonyítására aligha van szükség. Mégis van
min csodálkoznunk: mindenekelőtt Goethe
világértésének sokarcúságán. Ezért kaptak
egyenrangú helyet azantológiában a művészet
mellett Goethének kora tapasztalati tudományairól vallott nézetei, elsősorban a fizika
iránti érdeklődését áttekintő' szemelvények.
Ám ezeket a természettudományos vizsgálódásokat, sőt felfedezéseket mégsem a szaktudós végzi, hanem a poétai ösztön által vezetett, az eredményeket az általánosítás filozófiai érvényével megfogalmazó költő-művész.
Így lehetnek kutatásai eleve enciklopédikusak: a növényi részek metamorfózisától az
anatómián keresztűl a színek tulajdonságáig
mindent felölelnek. És közben szemtanúi vagyunk a tudósi becsvágy útjának is: az anyagi
világ aprólékos megflgyelőjeként Goethe évtizedeket áldoz arra, hogy Newton színelméletének elfogadhatatlanságát bizonyítsa; s noha a
fizikusok kísérleteit alig tartják számottevő
nek, ő nem csügged, mert közben a képzőmű
vészeti látás fontos törvényszerűségeire bukkan. Ezenkívül azonban foglalkoztatják a mű
gyűjtés akkoriban divatba jött gondjai;
ugyanakkor színházat vezet és színészeknek
szóló traktátust ír; lapot szerkeszt és miniszterként rendeletekkel szorgalmazza a weimari

gazdasági élet megújítását. .. Mégis, Goethe
sohasem találja elegendőnek a "szükséges és
bizonyos igazságok" számát és mélységét.
Mert "van még valami felfedeznivalónk mondja -, ... az eszme és a szeretet".
Nem értenénk jól Goethe szenvedélyes tudásvágyát, "teóriáit" és "antiteóriáit", aggáIyosságait és túlbuzgalmát, ha nem kellene
visszautalnunk ezekre az állandóan munkáló
lelki ösztönzőire. S félreértenénk gyakran emlegetett individualizmusát is, amely őt az önismerés és öntudat legmagasabb csúcsai felé
hajtotta. Pedig - különös módon - eszme és
szeretet vezeti még akkor is, arnikor az "ismerd meg tenmagad" szókratészi parancsát
azért utasítja el magától, mert "csupán hamis,
benső szemlélődésre való csábítást" lát benne;
mint ahogy ezt látja a német filozófiában is.
Mire akarják megtanítani ? "Elmélyedni önmagunkban, szellemünk minden műveletét felülvizsgálni, végképp s teljesen magunkba zárkózni, hogy ezáltal jobban megismerjük a dolgokat! Ez lenne a helyes út?" - kérdezi. Számára természetesen nem, mert szemében az
önmagunk ismerete mindig a világismerettel
azonos, az eszmeiség és a magunk-szeretete
nyíltságával. A befelé fordulás, at "anyagtalan
önemésztés", a meghasonlás sohasem érintették. Persze, amikor elveti az európai éthosz
önismereti köteimét, csak a kor kisajátító
gesztusát utasítja el; azt, amely bűvkörébe
vonná és elméletekkel helyettesítené a szabad
kapcsolatteremtést egyén és külvilág, szemlélet és cselekvés között. Ezért is jelent számára
mást a görög szellemiség: "Gondoljuk meg, az
ókoriak, elsődleg is a Szókratész-féle iskola
nagysága az, hogy az egész élet s minden tevékenység forrását és vezérfonalát tárják elénk,
és nem hiú spekulációkra szólít, de élni s tenni". Nála az antik "arra szolgál - ahogy azt
Fülep Lajos vélte -, hogy megadja a szellemi
és cselekedeti szabadságot, rugalmasságot és
fegyelmet, derűs gyakorlatiasságot és vidám
fensőbbséget a természettel szemben". S ezért
tarthatta naponta megújítandó feladatnak,
hogy .Jegyen ki-ki a maga módján görög";
amilyen idősebb kortársai közül például
Winekelmann volt. A hozzá hasonló egyéniségekben látta megtestesülni azt az életgyakorlatot, amely az emberszétforgácsolt tudásának
helyébe felépíti a személyiség teljességét, s a
benső rend és harmónia megteremtése útján a
"világra, az utókorra áldásos lét fakadását"
hagyományozza.
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Ez a különleges vitalitás, a teljes és rendezett életre törekvés volt az, ami Goethét valóban kiemelhette korából, s a múlthoz, a hagyományhoz való szüntelen kapcsolódásával
átemelhette abba az "általánosba", amit egyetemesnek, időtlennek éppúgy nevezhetünk,
mint időhöz kötöttnek, vagy éppenséggel modernnek. Az értelmező és kétkedő utókornak
Goethe írásaiban voltaképpen mindig ezt az
"állandó törekvést" kell majd újra és újra felfedeznie és átélnie: ahogyan Goethe teremtő

ZENE

Karunk Zenéje '82
Amínt belelapoztam a Korunk Zenéje elmúlt
évi, vékonyka műsorfüzetébe, rögtön felcsillant a szemem: a sorozat nyitóestjén Witold
Lutoslawski vezényli saját műveit. Ennél
nagyszerűbb - és szimbolikus -- kezdetet el
sem lehet képzelni. S ráadásul két új mű, magyarországi bemutató: a Novelette (1978-79)
és a Kettösverseny oboára, hárfára és kamarazenekarra (1980). S ezek után az est záródarabja a Concerto nagyzenekarra 1954-ből. Itt
már el kellett gondolkodnom : miféle műsor
összeállítás ez? Híszen ez olyan mintha egy
Bartók-bemutató zárószáma az 1930-as években mondjuk a Kossuth-szimfónia lett volna;
mert Lutoslawski is csak a Concerto után, a
Gyászzene megírásakor és' azóta vált igazán és
méltán világhírűvé... Vagy már vele kapcsolatos an minden érdekes, az előzmények is, melyek a későbbi nagy művek bizonyos csiráit
így vagy úgy már bizonyára hordozzák? Lehetséges az is, hogy nem a nyelvezet korszerű
sége a döntő, s lehet konzervatív eszközökkel
is nagyszerüt produkálni szemben a sok sivár
avantgarde vagy ál-avantgarde darabbal?
Vagy csak azért fogadjuk el mondjuk jelen
esetben a Concerto-t, mert éppen Lutoslawski
írta? Ha más név állna a darab fölött, tán csak
elutasítóan mosolyognánk? S még tovább:
mivel Lutoslawski nevének van "aranyfedezete", tőle elfogadunk bármit, mint zseniális költőtől a gyengébbre sikerült verset? Lám, sok
kérdés merülhetett fel a hallgatóban aKorunk
Zenéje nyitóhangversenyével kapcsolatosan.
Egy kivételes tehetségű ember, pótolhatatlan szellemiségű lengyel zeneköltő - saját mércéjéhez mérten - csak jó jelzővel illethető produkcióját hallhattuk most. Miért állítom ezt?
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gondolkodásában az egyszeri és a világérvényű elválaszthatatlanná válik. Ahogy - Eliot-

taI szólva - "eljut a legmagasabb szeretetig,
amit az emberi lények megértése jelent" a számára. Az Antik és modern cimű antológia
- Pók Lajos rendkívüli anyaggyűjtő munkájának köszönhetően - ezt a legmagasabb szeretetből fakadó, megértő bölcsességet közvetíti a
mai - és a mindenkori - olvasónak. (Gondolat
Kiadó,1981)
DE COLL LAJOS

Mert elevenen emlékszem még arra, hogy
ugyanez a Lutoslawski 1978-ban milyen mély
élményben részesítette hallgatóit - ugyancsak
a Zeneakadémia Nagytermében. Az akkori
műsorállításra visszagondolva (Mi-parti, Öt
dal K. Illakowiez verseire, Gordonkaverseny ) a
jelenlegi kissé talán szürkébbre sikerült. Igaz,
azóta sok víz lefolyt a Visztulán.
Valami azonban minden felületi vagy átmeneti különbség ellenére változatlanul körülveszi őt, ezt pedig csak úgy nevezhetjük: aura,
varázs. Már a hangverseny előtti próbán megfigyelhettem, mennyire pontos, mennyire szigorú, mennyire nyájas, mennyire szenzibilis.
A zenekarnak adott karmesteri instrukciók
közül messze legtöbbet mond az arc kifejező
ereje, melyből sugárzik az átszellemültség.
Ugyanakkor ez az arc palástol is. Rezdülései
mögött talán egy újkori - brochi értelemben
vett - Vergilius bújik meg, kinek rendkívüli
önfegyelemmel összefogott .mó-maszkja" mögül olykor kivillan a szenvedő utazó, a pokoljáró karmester-zeneszerzőarca, aki az evilági
utakat végigjárva megrajzolja a bugyrok szépségeit és borzalmait s ezáltal jut és juttat megtisztuláshoz, vallva : " ... nevetségesnek tartom azt a nézetet, hogy az emberi lét célja a
boldogság. Már az is nevetséges, ha valaki azt
hiszi, hogya boldogság elérhető ezen a föl.. "
don.
Az első darab nyilván nem véletlenül kapta
a Novelette cimet. A Livre-hez képest ugyanis
ez a mű valóban "csak" afféle elbeszélés, tárca,
egy kis újdonság. Zenei megoldásaiban, szerkesztésmódjában Lutoslawski jó ideje kialakult ösvényeken jár, hol kisebb, hol nagyobb
.mélységig jutva a zene még fölfedezetlen birodalmában. Ezek a művek, a Livre s most a Novelette, olyan szerkezetűek, mint valami prózai alkotás. A Postludiumok óta érezhető nála:
mintha "mesélne" a hallgatónak a felhangzó

töredékek, események, zenei mondatok, rajzolatok eszközeivel... S amint azt megfigyelhettük, az ilyen művek vége felé gyakori egy új értelemben vett stretto - a sűrítés módszere -,
melyben a befejezés előtt kicseng az elhangzottak' összegzése, a tanulságok levonása.
A Kettősverseny szólistái Heinz és Ursula
Holliger voltak, akiknek a mű ajánlása szól.
Igényes, rendkivül kifinomultan cizellált versenyszólamú és hangszerelésű darab ez, melyben főleg az oboista Holliger játszott bámulatos szólamot. E mű nevezhető az est fénypontjának : Lutoslawski művészetének inkább játékos, groteszk, ötlet- és színgazdagságában
rendkívűli módon kifinomult oldalát mutatva be.
A Concerto nagyzenekarra a szerző egészen
más alkotói korszakából származik. Kétségkivül szuggesztiv erejű, poszt-tonális nyelvezeten írt, népzenei anyagot is feldol?ozó darab.
Talán vitalitása miatt, talán áttétel es értelme
miatt tűzte Lutoslawski a repertoárra. Való
igaz, hogy ez az alkotás még 1956.előtt született, abban a korszakban, melyben Európa
egyik felében a "formalizmus", a másikban a
dogmatizmus mérgezte a levegőt. A lengyel
népdal széttördelését, rézkarral történő szétzúzását, amű sodró dinamizmusát is valahogy
ennek tudatában halljuk ma már, tudva azt is,
hogy éppen Lutoslawski az, aki később nagyobb törések nélkül jut ebből akorszakából
a Gyászzené-n, a Cage-élményen s egyebeken
keresztül olyan új és korszerű zenei nyelvig,
me1y azt bizonyítja: míg a két háború között
elsősorban a magyar, jelenleg leginkább a lengyelzeneszerzés ad méltó választ a korszak zenei "kihívásaira", úgy tud korszerű lenni,
hogy a Nyugat eredményeit magába olvasztva
építi tovább a zenetörténet kelet-európai ágának legújabb fejezetét.
A nem túl gazdag Karunk Zenéje-kínálatból
még egy hangversenyt választottam, Karlheinz Stockhausen szerzői estjét. A tavalyi Ko"
runk Zenéje-krónikában ezt írtam: .Luciano
Berióra ugyanis Magyarországon is (talán jobban mint másutt) szükség van, éppúgy, mint
tavaly Xenakisra és talán jövőre - mondjuk
- Stockhausenra". A jóslat idáig beigazolódott, Stockhausen eljutott a Zeneakadémia
Nagyterméig, akkor lett volna azonban igazi
ez az előrelátás, ha hozzáfűzöm, Stockhausen

megérdemelne végre egy átfogó, egész életmű
vét bemutató, annak legjavát, legjellemzőbb
alkotásait felidéző szerzői estet. Mert bár az
október 24-i hangverseny a műsorfüzet szerint
"szerzői est" volt, a bemutatott műsor azonban mindössze egyetlen darabból állt. Ismerve
Stockhausen érdeklődési területeit, a nézők bizonyára testileg-lelkileg felkészültek valami
"maratoni monotóniára", elolvasva a műsor
füzetet : "A mű alapeszméje az a titkos indiai
tan ... " Alig telt el azonban egy órácska, s
máris tudomásul kellett vennünk nemcsak azt,
hogy a mai koncertnek vége, hanem azt is,
hogy ez volt a várt, ám a várakozásnak korántsem megfelelt Stockhausen-est ...
A Stockhausen-hangverseny darabja, a
Mantra két zongorára, avagy inkább két zongoristára - mert a zongorán kívül a játékosok
ütőhangszereket, elektronikát is kezelnek, sőt
egy adott pillanatban még "énekelnek" is - és
elektronikára írt terjedelmes kompozíció
1970-bő!. Ama bizonyos indiai tan, mely a mű
"alapeszméje", s amitől ez a variációsorozat
nem variációsorozat - jelenleg bennünket nem
érdeke!. A mű a döntő, s erről végső soron első hallásra ezt mondhatom: részeiben, egyes
szakaszaiban igen jól sikerült alkotás, lehet,
hogy a sz?izad második falében a zongorairodalom egyik jeles darabja, azonban egészében
nem egységes, nem organikus. Ha a hallgató
figyelme a rész felől indul, a zenei folyamat
egy ponton rendszerint megtörik, azt érezzük,
hogy ezek a hangzások önmagukba ful1adó
gesztusok csupán, s mindez afféledesztillált vitalitás ... Nem épül fel szervesen a részből a
kisebb és a teljes művet átfogó egész. Az viszont teljesen más kérdés, hogy az előadómű
vészek, a két Kontarsky (az elektronikánál
Hans Peter Hal1er) mennyire zseniálisan adta
elő. A zenét valójában akkor "élvezhettük",
mikor a zene folyamatai pontosan a két zongorista össz- (vagy el1en-) játékára épültek, azt
hangsúlyozták, emelték ki. Van a megítélésnek egy - bár teljesen szubjektívnek mondható
- csalhatatlan mércéje. Kívánja-e az ember,
hogy mindezt újra meghallgassa, vagy sem?
Lutoslawski hangversenyét bármilyen órában
újra meghal1gatnám. A Mantrá-ról ugyanezt
nem mondhatom el.
VÁCZI TAMÁS
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Mátyás király
és a magyar reneszánsz
Az Alsó-ausztriai Tartományi Kormány, a
Collegium Hungaricum, a bécsi Kelet- és Délkelet Európa Intézete rendezésében 1982. október 18-21-ig történelmi napokat tartottak az
alsó-ausztriai Schallaburgban. Pach Zsigmond Pál, a MTA Történettudományi Intézete igazgatójának vezetésével tizenkét tagú magyar küldöttség és neves osztrák történészek
vettek részt a konferencián. Ezzel mintegy lezárult az 1982. május 8-tól november l-ig tartó, ez ideig legteljesebb kiállítás, amit valaha is
bemutattak Mátyás királyról és a nevéhez
kapcsolt magyar reneszánszról.
A rangos kiállításról és színhelyéről, a
schallaburgi reneszánsz várkastélyról bőséges
ismeretet szerezhetünk a kiállítás katalógusából. Ezt a 768 lap terjedelmű, színes fotókat,
szemléltető táblázatokat, térképeket és az
érintett korszak művészetét bemutató könyvet
az Alsó-ausztriai Tartományi Kormány Kultúrosztálya adta ki mintegy 90 tudományos
munkatárs közreműködésével.
A helyszín közvetlenül soha nem állt kapcsolatban a magyar történelemmel. Az
1968-1974. években restaurált schallaburgi
vár 23 kiállító terme, a reprezentatív előadó
és hangversenytermekkel méltó kerete a kiállitásoknak. A vár megnyitásakor, 1974-ben már
az osztrák reneszánsz kiállítást 340 ezer látogató kereste fel. I980-ban a sumér, asszir-babiloni művészet emlékeit mutatták itt be. Ilyen
előzmények után 1982 a Mátyás király és a
magyarországi reneszánsz éve lett. I 974-től
kezdődően, éppen a magyar reneszánsz bemutatása idején haladta meg az egymilliót a
schallaburgi turisták száma.
A mostani kiállitás mintaszerű rendezése elsősorban a magyar történészek, muzeológusok szakértelmét és fáradozását dicséri. Törekvésükben az osztrák szakemberek közremüködése tudományos szinten és erkölcsileg
is pozitív segítséget jelentett. Csak megbecsüléssel gondolhatunk arra a nagyvonalúságra,
amivel fölébe emelkedtek a régebben tapasztalt ellenérzésnek Mátyás történelmi szerepét
illetően. Ne feledjük, hogy Napóleonig Má-
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tyáson kívül senki sem járt hódítóként Bécsben. Értékelnünk kell az anyagi áldozatvállalást is a kiállítás megrendezésében éppen úgy,
mint a magyar reneszánszt népszerűsítő katalógus kiadásában.
A kiállítás történelmi időrend szerint és
ezen belül tematikai csoportosításban tárta
elénk anyagát. A magyarországi reneszánsz
három fázisát idézte-meg: kezdeteit, kiteljesedését és utóéletét, szemléltetve mindhárom
szakasz történelmét, irodalmát és művészetét.
A reneszánsz kezdete nálunk már Zsigmond
uralkodása idején nyomon követhető. Jelentős
lendületet Vitéz János nagyváradi, majd esztergomi tevékenysége hozott. Vitéz János arcvonásait vörösmárvány síremlékének fotóképe ábrázolta. Leveleit Iwanich Pál átírásában
ismerhettük meg, ezenkívül több kódexet a re"
neszánsz főpap könyvtárából. A kiállítási tárgyak nyújtotta vizuális élmény mellett kellemesen hatott fülhallgatón hallani Vitéz János
latin beszédének két részletét szépen tagolt felolvasásban. Az elsőt a frankfurti birodalmi
gyűlésen 1454 októberében mondta el az egyszerű nép védelmében, a másikat Bécsújhelyen
1455. március 23-án a töröktől fenyegetett magyar nép érdekében. A reneszánsz másik jelentős hazai előfutárát, Janus Pannoniust Mantegna páduai freskójáról készült foto és a bécsi
Plautus-kódex miuiatúrája hozta elénk. Láthattuk költeményeinek néhány eredeti kiadását és az 1569. évben Zsámboki János által
megjelentetett kötetben összes költeményeit.
A kiállítás anyagában, sőt értékeiben is legjelentősebb szakasza az 1458-től 1541-ig tartó
rész. Ebben nemcsak Mátyás uralkodásának
32 éve tárult fel, hanem majdnem törés nélkül
kapcsolódott hozzá a Jagellók kora, a magyarországi reneszánsz utóélete. Buda török
által történt elfoglalása, az a látkép, amelyen
karcsú minaretek emelkednek a budai várdombon, éles ellenpárját adta annak a szemléltető térképnek, amely a I11agyar reneszánsz
szétsugárzását érzékeitette Budáról szinte
egész Európába, a magyar főúri kastélyokba,
a felvidéki, ai erdélyi városokba, sőt az ország
távoli falvaiba is. A csikszentléleki szárnyasoltár, a lőcsei faragott imapad, vagy a nyírbátori
kóruspadok (fotó másolatban) s még sok más
táblakép, szobor és relief-emlék beszédes tanúi
a hazai reneszánsz utóéletének.
A Mátyás-korabeli építészet rangját a visegrádi palota kútja és ennek rekonstrukciója

képviselte. A többi faragott kőemléket, a töredék eiben . megmaradt épületelemeket, kerámiadíszeket azok a fotók segítették elhelyezni,
amelyek Vajdahunyad várát és az esztergomi
Bakócz kápolnát ismertették meg a látogatókkal.
Külön élményt jelentett a több termet megtöltő Corvinák kötésének. csodálatosan illuminált lapjainak, miniatúráinak szemlélése.
Hányatott sorsukra a tulajdonosi kézjegyek
között olvasható török feljegyzések hívták fel
a figyelmet. A XVI. század óta Mátyás híres
könyvtárából most volt együtt a legtöbb, 60
kötet! S még most sem valamennyi.
Majdnem teljeset nyújtott a Mátyásról ránk
maradt arckép-gyűjtemény medaillonokon,
miniatúrákon, festményeken, reliefeken és néhány emlékművön. Mantegna híres portréjáról, amelynek eredetije sajnos elveszett, a XVI.
század első negyedéből egy ismeretlen északolasz festőtől származó másolatot láthattunk.
Az ötvösremekek és textíliák között kapott
helyet az egyházi gyűjtemények egy-egy különlegesen megbecsülendő emléke. A kiállítás
nézői meglepődhettek a Mátyás-kori Magyarország területén megmaradt, vagy innen szétszóródott mükincsek gazdagságán, az ötvösremekek és hímzett miseruhák művészi szépségén.
A kiállított 893 műtárgy rövid tájékoztató
szövegéből megismerhettük a faragott kőem
lékek, a pasztofóriumok, a kódexek és ős
nyomtatványok, az oklevelek, a festmények és
ékszerek, a fegyverek és használati tárgyak
sorsát, lelőhelyét, a kölcsönző intézményeket
és magángyűjtőket. A legtöbb műtárgy tulajdonosa természetesen valamely magyar vagy
osztrák közgyűjtemény, de összességében 121
európai és amerikai intézmény, könyvtár, levéltár és múzeum küldte el féltve őrzött kincseit. Amit mégsem sikerült a rendezőknek
megszerezniök (pl. a Hagia Sophia másfél méteres bronz gyertyatartóit, Mátyás aranyozott
halotti pajzsát Párizsból, a Mátyás kálváriát
az esztergomi kincstárból), arról színes felvételekkel szolgáltak.

A kiállítási idény végén felkerestük a schallaburgi vár házigazdáját, Alois Haidert, hogy
röviden értékelje ezt az európai rangú kulturális vállalkozást.
Haider igazgató kiemelte a kiállítás tudatformáló hatását. Az osztrák látogatók, főleg a
középiskolások a török dúlás előtti Magyarországról meglepően keveset tudtak. Most jobban megismerhették a két nép további sorsának alakulását. Mátyás személyében olyan királlyal találkoztak, aki megitélésük szerint
hordozott a keleti uralkodókra jellemző vonásokat, de messze a korabeli kultúra élvonalában haladt. Sőt államszervezete tökéletesebb,
e1őremutatóbb volt, mint a későbbi Habsburg
királyoké. Eddig Ausztriában azt tanították,
hogy anémet nyelvterületre protestáns közvetítéssel érkezett a reneszánsz. A schallaburgi
kiállítás nyomán nyilvánvalóvá vált, hogy
előbb .az Itáliával szoros kapcsolatot tartó magyar püspökök, majd Mátyás és udvara közvetítette Ausztriába, sőt a német tartományokba. Az is kitűnt, hogy a magyarországi
reneszánsznak Mátyás nem létrehozója, hanem neveltje és kiteljesitője volt. És ezt olyan
szinten valósította meg, hogy a gazdagabb európai országokat, de még Itália egyes városait
is megelőzte. Mátyás udvarának reneszánsza
elé csak a firenzei és római helyezhető.
A kiállítást mintegy 90 ezer látogató nézte
meg. A hazájuktól távol, nagy szétszórtságban
élő magyarok közül sokan eljutottak Schallaburgba, magukkal vitték a kiállítás katalógusát, amelyből egyébként a tudományos intézmények mintegy 500, a magánlátogatók 6500
példányt vásároltak. A kiállítás végére ez a sajátosan ausztriai kiadvány teljesen elfogyott.
1983 februárjában a Magyar Nemzeti Galériában is megrendezték ugyanezt a kiállítást,
de itt már több műtárgy hiányzott. Ezek helyett a hazai közgyűjteményekből egészítették
ki a tárlatot.
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RÉ5UMÉ.
Lesfondements de la théologie biblique est la deuxiéme partie de I'étude de József BÁNK, évéquearchevéque, que Vigilia publie dans ce numéro de mars. L'auteur y traite de la théologie et de la
propagation de la foi it I'Eglise primitive. Aprésavoir analysé les Actes des Apötres, I'évangélisation commune de I'Eglise primitive, les différentes formules de foi et hymnes, ainsi que les Evangiles synoptiques, I'auteur constate : « C'est ain si que la théologie catholique examine son propre
fondement biblique et la méthode de pensée de la Bible concernant I'Histoire du salut, Cependant, les chercheurs qui se penchent sur les Ecritures Saintes ont it résoudre, avec un effort réuni,
pas mal de problémes de détail. Entre autres des questions primordiales teile s que « le témoignage et le fondement de la foi », la forme ancienne et moderne de I'évangélisation (chérygme), l'implantation historique et les thémes d'actualité de cette derniére, »
La theologie du langage. I'étude de Ferenc GAL, professeur a I' Acadérnie Théologique Catholique Romaine de Budapest. part de I'interprétation philosophique, structurale et sémantique du langage humain;
pour I'auteur la question est de savoir, comment le langage est devenu le moyen de communication entre
Dieu et I'nomme - done: de la révélation divine -, et comment il sert les relations humaines, la communauté. «Ce n'est qu'un monde et une histoire ayant parvenu a cette relation personnelle qui a une raison
d'étre. Si nous négligeons cet accomplissement métaphisique, l'histoire demeure un jeu que poursuit
l'amour avec lui-mérne : .- cite I'auteur tinalement I'idée de Hegel.

Dans son article, Béla FILA, professeur de philosophie it I'Académie de la Théologie Catholique Romaine de Budapest, analyse la conception dialogique de Martin Buber, célebre professeur
juif. Il est suivi d'une étude - pour la premiere fois parue en Hongrie - de Martin Buber méme,
qui y résume en quelque sorte ses théses philosophiques et théologiques. Les lecteurs s'intéressant aux sciences médicales Iiront avec attention I'article de Nándor LUDVIG. Dans cette étude
ayant pour titre: Nouveau secret, nouvelle compréhension, I'auteur analyse les motifs biochimiques et psychologiques de I'épilepsie, ain si que ses conséquences découvertes par la recherche
médicale moderne.
L'interview donné par Dezső KERESZTURY, membre de l'Académie,
blié sous le titre: Quest-ce que Lautel d'Jsenheim a signifié pour vous?

a la Radio hongroise. est pu-

C'est en 1915 que Lajos KASSÁK, personnalité d'avant-garde de la littérature et des beauxarts en Hongrie, a publié : A Tett (L'acte), revue activiste,.puis le périodique Ma (Aujourd'hui).
Dans un article Gábor ANDRÁSI, historien d'art, évoque le Kassák rédacteur et organisateur.
(Mária TOMPA)
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INHALT
lm zweiten Teil seines Essays, betitelt Die Grundlagen der biblischen Theologie, schreibt Erzbischof József BÁN K über Kerygma und über die Theologie der Urkirche. Nach einer Analyse der
Apostelgeschichte, der gemeinsamen Verkündung der Urkirche, der verschiedenen Glaubensformen und Hymnen, sowie der synoptisehen Evangelien steIIt er fest: "Auf diese Weise untersucht die katholische Theologie ihr eigenes biblisches Fundament, sowie das heilgeschichtliche
Denken der Bibel. Die Forscher aber, die sich mit der Heiligen Schrift befassen, müssen mit gemeinsamer Anstrengung noch viele Detailfragen lösen, unter anderen die grundlegenden Fragen
über «die Bezeugung und Begründung des Glaubens», über die die Bezeugung und das Glaubensdepositum tragende «Tradition- und über die einmalige und heutige Forrn des Kerygma,
über seine geschichtliche Gebundenheit und über seine aktuelIe Aussage." .
Ferenc GÁL, Professoran der Budapester Theologischen Akadernie, schrieb ein Essay unter dem Titel
Die Theologie der Sprache, Ausgehend von einer philosophischen, strukturellen und semantischen Deutung sucht er eine Antwort auf die Frage wiedie Sprache ein Mittel der Kommunikation zwischen Gott
und dern Menschen - d. h. ein Mittel der Offenbarung - wurde, und wie sie den Kontakten zwischen den
Menschen,der Gemeinschaft dient. Nur jene Weil und jene Geschichte hahen einen Sinn, die zu dieser
persönlichen Gemeinschaft gelangen. Wenn wir von dieser transzendentalen Erfüllung absehen, dann
bleibt die Geschichte nur ein Spiel der Liebe mit sich selbst - steIIt er fest, Hegel zitierend.
Béla FILA, Professor an der Budapester Katholischen Theologischen Akademie untersucht
die dialogische Denkweise des namhaften jüdischen Denkers Martin Buber. Nachfolgend ein Essay von BUBER, der zum ersten Mal in ungarischer Sprache erscheint und in dem er seine philosophisehen und theologischen Ansiehten zusammenfasst. Diejenigen die sich für die medizinisehen Wissenschaften interessieren, werden mit Interesse den Beitrag von Nándor LUDVIG, betitelt Neue Geheimnisse, neue Bekehrung lesen .. der Autor untersueht die biochemischen und seelischen Gründe der Epilepsie, sowie ihre von der modernen medizinischen Wissenschaft erschlossenen Folgen.
Unter dem Titel Was bedeutetefűr Sie der Isenheimer Altar? publizieren wir den Text eines Intervíews,
geführt mit dem Akademiker Dezső KERESZTURY im ungarischen Rundfunk.
Lajos KASSÁK, ein Pionier der ungarischen literarischen und künstIerischen Avantgarde publizierte im Jahre 1915. die aktivistische Zeitschrift A tett (Die Tat), dann spáter ein Blatt mit
dem Titel Ma (Heute). Der Kunsthistoriker Gábor ANDRÁSI schrieb ein Essay über Kassák
als Redakteur und Organisateur,
(Károly DOROMB Y)

CONTENTS
Archbishop-bishop József BÁNK writes about kerygma and theology of early-church in the
second part of his study: The Ground of Biblical Theology. After analysing the Acts of ApostIes,
the early-church's common preaching and synoptic Evangelies he states : "The catholic theology
examines in the way her own Biblical ground and the development of salvation history in the
Bible. But the Biblical sehol ars examining the Holy Scripture have to solve details yet, with common effort. Among other things: the essential question is bearing witness to the foundation of
religious belief and tradition ; the confirrnation of kerygma at the beginning and today; its historical restrietion and the contemporary message for us."
Professor Ferenc GÁL of the Catholic Theological Academy in Budapest examines the development
and meaningof The Theology of Language , analysing from philosophical, semantical and structural point
language as instrument adn means of revelation between God and man: How language serve interpersonal relationsgips and society as such? He states: "Only such World and History has meaning at ali
which reaches personal community. If we disregard transcendental fullfilment, History remains a sort of
sense1es play of love with itself".

239

The professor of philosophy of Roman Catholic Theological Academy in Budapest, Béla
FILA discusses the dialectical thinking of the famous Jewich thinker Martin BUBER. Thanfirst time in Hungarian-he intraduces Buber's philosophical and theological ideas. Are you interested in Medicine? The article by Nándor LUDVIG: New secre ts - new conversion. The author
examines the biochemicalpsychological causes of epilepsy and its consequences which are discoverd by modern medical research.
What is the meassage of the a/tar if Isenheim for you? - is the question of a radio interview with Academian Dezső KERESZTURY.

In 1915was published the activist journal "Tett" and later the weekly "Ma" by the pioneer of
Hungarian avantgarde literature and arts Lajos KASSÁK. The art-historian Gábor
ANDRÁSI's essay is about Kassák as editor and organiser.
(Elizabeth NAGY)

SOMMARIO
Nella seconda parte dello studio dal titolo "Le basi della teologia biblica" l'arcivescovo József
BÁNK tratta del "kerygma" e della teologia nella Chiesa primitiva. Dopo avere analizzato gli
Atti degli Apostoli, l'evangelizzazione collettiva della Chiesa primitiva, le varie formule di fede e
gli inni liturgici, nonché i Vangeli Sinottici, dichiara:"É cosi che la teologia cattolica esamina il
proprio fondamento biblico e il suo modo di pensare sulla storia biblica della Redenzione, ma i
pensatori che studiano la Bibbia hanno da risolvere con sforzi comuni ancora molte questioni di
dettaglio, tra l'altro quelle fondamentali della fondatezza e confessione della fede', della 'tradizione' che porta in se questa confessione della fede e il suo tramandamento, della forma antica e
odierna del "kerygma", dei suoi vincoli storici e del suo significato moderno."
Ferenc GÁL. professore ali' Accademia di Teologia Romano-cattolica di Budapest, presenta un saggio
su« La teologia della lingua» in cui, partendo dall'interpretazione filosofica, strutturale e semantica della
lingua umana, cerca una risposta a come la lingua sia divenuta il mezzo di comunicazione - cioe di rivelazione - tra Dio e I'uomo e come serva al rapporto tra gli uomini, cioe alla cornunitá. « Hanno senso soltanto il mondo e la storia che arrivano a questa comunita personale. Se non consideriamo questo compimento soprannaturale, la storia rimane solo un gioco dell'amore con se stesso » - conclude citando il pensiero di Hegel.

Béla FILA, professore di filosofia all'Accademia di Scienze Teologiche Romano-cattoliche di
Budapest, discute sul pensiero dialogico del noto scienziato ebreo Martin Buber. Segue poi un
saggio di Buber, apparso adesso per la prima volta in ungherese, nel quale egli riassume quasi i
suoi punti di vista filosoficie teologici. A chi si interessa di scienze mediche facciamo notare 10
scritto di Nándor LU DVIG .,Segreti nuovi e conversione nuova", in cui l'autore esamina le cause
biochimiche e psichiche dell'epilessia, rispettivamente le conseguenze trattene dalia scienza medica moderna.
Col titolo « Che significato ha per Lei I'altare di lsenheim ?» Vigilia pubblica l'intervista all'accademico
trasmessa dalia Radio Ungherese.

Dezső KERESZTU.~Y,

Lajos KASSÁK, pioniere dell'avanguardia letteraria eartistica ungherese, pubblicava nel
1915il periodico attivista "L'Azione", piú tardi poi il giornale "Oggi", II saggio di Gábor ANDRÁSI, storico dell'arte, tratta appunto di Kassák redattore e organizzatore.
(Brita FRANC HI)
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Haza és nagyvilág
AZ OPUS MYSTICI CORPORIS VERLAG (BÉCS)
KIADVÁNYAI

MA KÖZÖSEN HINNI. (Szerkesztő Margatete Schmidv
Az 1975-ős Bécsi Hittan Szeminárium Modelljét melyet
az OMC kiadó két részben jelentetett meg magyar nyelven
--két egyházmegyében már kipróbálták. A kiadó - helyesen - úgy döntött, hogy különálló füzetben publikálja a
Hit-ulapszeminárium anyagát, mely világos pedagógiai
utasításaival. áttekinthető felépítésével. lényegre törő kis
tanulmányaival nagyszerű segítséget nyújthat minden hittanárnak. Külön felhívjuk a figyelmet aModelljavaslatok
cimű fejezetre, amelyben egy-egyfoglalkozás felépitéséhez
adnak a szerzők alapos eligazítást. A mai pedagógiában
kiemeit szerepe van a gyermeki aktivitásnak. A "modellek" ezt minden esetben figyelembe veszik, javaslataik
nyomán érdekessé tehető a hittanóra, s a munkába bevonhatók a gyerrnekközösségek tagjai. A második kőtet már
lényegesen magasabb színvonaIon adja a korszerű keresztény tanítást. Hans Rotter A Krisztus-kiivetés útjai cimű
összefoglalása az eszmények hiányával küszkődő fiatalság
számára igazán izgalmas, elgondolkodtató szempontokat
vet föl. A hit alapfogalmainak elsajátitásához természetesen nem elégséges a kedv felkeltése, hitű nk csak akkor
nyugszik szilárd alapokon, ha mélyen átéljük, megtanuljuk és sajátunkká tesszük fogalmi rendszerét és tényanyagát. E kőtetek mindezt nem a katekizmus, hanem a korszerű oktatás-nevelés módszereit követve adják elő. s ezért
is ajánlhatjuk mindenkinek, aki ahittan tanitásának áldozatos munkájára vállalkozik.
Tüskés Gábor-Knapp Éva: ELJÖVÖK HOZZÁTOK.
A kivételesen szép kiállítású könyv a magyarországi román kori kőfaragványokkal kapcsolatos elmélkedéseket
tartalmaz, melyeket kép és gondolat szerves egysége fűz
egybe. A kötet ajánlását író Jelenils István szerint "távoli.
de méltó testvére lesz R. Guardini apró remekművének.
mely Az egyház szent jelei-ről szól, és több fordításban is
ismerős nálunk, de réges-rég hiánycikk. Mint valaha annak. ennek a könyvnek is missziója lehet közöttünk."
A KERESZTÉNYEK ISTENE. A Hit és élet sorozat
szabálytalan időközökben megjelenő. egy-egy alkalmi hittémát kiragadó képes fűzetei elsősorban a templomi hirdető táblákra szánják ízlésesenelrendezett, szépen illusztrált, igen jó szövegeket tartalmazó anyagukat. Ez a most
megjelent ötödik fűzet a tőbbiekhez hasonlóan a mai ember számára ad fogódzókat. és segíti mindennapjaiban is
megtalálni Istent.
A brüsszeli Athenaeum Hungaricum Kör havi kulturális
tallózójának- Új NYUGAT - tavaly decemberi száma
leközőlte Ferencsik János Kodály Zoltánt méltató szavait.
melyek Czigány György riportjában - Kodály-variációk -,
a Vigilia 1982. októberi számában jelentek meg.
Nem tudom elképzelni. hogy lehet ekkora abszurd lehetetlenséget ebben a jóhírű lapban kinyomtatni, mint amit
Dobozy Ildikó irt: "sohasem volt Magyarország gazdag
tehetségekben" (1982. II. szám). Mindenki érdekében kérem a fenti tévedés helyreigazítását.
Nagy Ervin

A VÁCI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE/NEK
1982. évi V. számában Bánk Jozsef érsek-püspök
"Arccal a világegyház és a magyar egyház felé"
címmel a Magyar Kurir és a Vigilia munkájára
hívja fel a figyelmet. Lapunkról többek között a
következöket írja:
"Apud Petrum vigilemus!" Szellemi kincseinknek - a Vigiliának is - szívből örülünk. Keresztény
magyar kultúránknak most a legkiválóbb irodalmi
közvetítője. Szorgalmasan olvassuk is! Beszűkülés
helyett szellemi kitágulásra, nagyvonalúságra és
tényleges világnézetre segít. Ugyanakkor célkitű
zésének megfelelően a magyar keresztény kultúrát
is erősíti. Ebben a nagyszerű munkában összefogva
segítünk a Vigiliának, amikor vigílans szemmel
olvassuk, biztatjuk és kérünk is tőle mindíg jobbat. .. Így kérjük egész kultúránk legfőbb forrásának, a "világ Világosságának", az "egyetlen Mesternek" mélyebb ismertetését. .Köztetek áll, akít
nem ismertek ... "
A tanúságtétellel megbízott Helytartónak kötelessége, hogy szóljon hozzánk. Szól is vílágméretekben ! Szívvel-lélekkel! De, kérjük, ebben legyen bővebben közvetítő a Vigilia is. Azt is kérjük
a Vigiliától. hogy irógárdájával külsőleg is tegye
vonzóvá, bensőségesebbé és olvasmányossá a bemutatott értékeket. (Áll ez a kérés az ábrázolások
művcszi milyenségét. a versek szépségét illetőleg is.)
A nagy Pázmány míndíg útmutatónk marad:
"A szelasnak módjá t úgy ejteném. hogy ne látszanék deákból csigázott homályossággal repedezettnek, hanem olyan kedvesen folyna, mintha először
magyarul, magyar embertől íratott volna."
SZÁMUNK íRÓi
ANDRÁSI GÁBOR művészetkritikus, kíállításrendező. Budapesten bölcsészkart végzett. 1977
óta publikál. A Vígílía 1980 nyarától közlí művé
szeti témájú írásait.
FILA BÉLA nagykőrösi plébános, teológiai és
filozófiaí doktor, a Hittudományi Akadémía magántanára. 1979. januárí és 1980. márcíusi számunkba írt tanulmányt Henrí Bergsonról. ílletve
Martin Heideggerről.
HEGEDÜS T. ANDRÁS a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Általános Közgazdaságí Kara Pedagógíaí Tanszékének tudományos
főmunkatársa.

SAMU JÁNOS költő, Kács községben él, Szabó
Dezső titkára volt.
Itt hivjuk fel olvasóink és az érdeklődők figyeimét arra,
hogy lapunk régebbi számai a Vigilia Kiadóhivatalában
megvásárolhatók.

VIGILIA
A Vigilia postájából
Ezt a folyóiratot tényleg nem lehet az úgynevezett egyszerű
embereknek eladni . Ahogy ezt számta lan plébá nos pan aszolj a. Dc hála ls te nnek ne m I ~ J.. ..:II. :\ 1 al egyszerű e rnber . akinek a Vigilia ..mag as". az ne is aka rja megvenni.
és a nnak nem is szabad kin álni elad ásra , meg v étel re. Az
a z ..egysze rű" ember ugya nis amúgy sem olvas . Mást sem.
A nnak nem a Vigilia maga s. ha nem a n nak egy köz be nső
lé pcső hiá nyzik . amit sem miképpen sem a Vigiliána k ke ll
pótol ni. M iért kéne a Vigiliának valammny i h i vő em be r
igén yé t kielégiteni? Legyen esak a Vigilia a z. a minek
indu lt . és a mi a 40-es évek végén va lóban vo lt. Ne aka rjo n
más le nni. és ne vegye ma gúra minda zt a kereszt et . a mi
a magyar tár sad a lom tö b b évszá za d os elmarado ttság áb ól
e redcz tct he tőe n lecsa pódik a ma i ma gyar kat ol iku s életbe n
is. Ne akarja. me rt nem tudja hel yreho zni hián yos és torz
nevelte tés ünk et. Didak tik usa n. A szinvona lból azo nba n
ne m sza bad leadn i. Ni ncs ké tfé le min öség. Ni ncs szocialis ta és ka pi ta lista ci pőtal p . Beáz ó és vizá lló van. Ni ncs
kétféle irodalo m: fehér és romlo tt. Jó irodalo m van . és
gye nge irodalom va n. És ha gye nge egy m ű iroda lmilag.
teljesen mindegy. hogy a z egyhá z vagy a púrt elveit
..hirdet i". Egyfor má n hat ástala n.
Ige nis sz üks ége van a betűve t ő magy ar hi vőknek - szinte
nagyk épűségnek érzem mondani az t. hogya katolikus
magyar é rtelmiségnek - a Vigilia szinvonalára . Hát legy ünk őszi n t é k, ha el aka runk igazodni a mai ma gyar
kön yv- és fo lyóir atkiadás boz ótjúban. a kko r legalább
a nna k szintj én kell tájékozódni h i vő emberként is ! H iszen
a pl ébánost ól nem várhatom és a mi s ét ől , a prédikációtól
nem is azt vá rom . hogy tájék oztasson engem a ma i
teol ógiai . irodalmi. m ű vészeti és tudomán yo s élet áll áspontjáról. felfedez é s ér ől . Ha a Vigilia nem lenne. honnét
tud ha tnám én. a vidéki gyal ogos templombajáró . hogy
húny púr nyolc ka lács '! H ogy ki mindenki va n itt hivő
ember ebben a világba n'! H ogy kit é rdemes meghall ga tnom. még kéte lyeiben is'!
Én egy id ő s vagyo k a Vigiliáv a l. És karnnszkoro m leggyö nyörű bb eszmé lései este k egy be. vagy éppenséggel
keletkez tek. sz ülettek a Vigilia 1947-4 8-4 9-es sz áma ib ól.
Am iko r nem az álla mi sajtó bó l. han em csa kis a Vigiliá bó l
é rtes ülhe ttem a legújabb ko zm ogó nia i el mé le te kről ! Azóta
persze m ás lett a tud o mán yos élet. illet ve a pub likác ió.
Ma az t kerese m a Vigiliáb an . hogy a szá m tal an elm életb ői mi á ll legközelebb az én teol óg usaimh o z ? Melyik fér
össze legink ább hitemmel '! A mit majd pe rsze kib ogozunk.
de most még gu ba nc .
A XX . század vége felé és közel a z ö tve nhez. a rró l
szeretnék hall a ni. h ogy a génsebé szetről vagy a ter hesség
a latt fölismerhet ő te rh el t sé gr ől mi a véleménye egyházamnak '! Hogy mit gondoljak a mai magyar pa sztoráció ról '!
Hogy mi vel szá mo lja k. vagy mit tehetek az 5-10 év múlva
ka tas ztrofálissá v áló paphiá ny leküzdésére'! Vagy mit
mondhatok az Egymásra nézve cim ű film problematikájár ól '! Tényleg probléma ez '! Vag y csak esettanulmány '!
Ho vá tegy ük h ivő em berként ezt a probléma kört'! És hol

Ára: 20,- Ft

a helye a ke leti jógáknak a mai hivő e mbe r életében '!
És mik a legújabb szen tir ástud om án yi e red ménye k '! És
miértesak a K üng-eset tan ulsúgait vonhatjuk le. mié rt nem
hallottunk magáról az ese tről '! És eset leg mások e set ér ől ?
Per sze havi 20 Ft-ba ez nem fér bele. Ne m férhet bele .
De csak a tör ed éké t próbáltam vázo lni an na k a problémakö rnek. amivel ma egy á tlagos, k öz épszer ű hivő embernek
meg kell küzde nie . És egy magy ar n yel v ű , hi v ő irodalom
és irodalomt örténet ápolása. időnké nt pá tye l ása csak
tör edé ke a pr obl éma kö rn ek. Nincs ..fö lösleges" téma a
Vigi liába n. d e néh a kevés a felve tett téma .
Persze . foga lmam sincs az o ldalszá mko rlá to zás méreteir ö l. Minden bizonnyal ezze l meg a t. Szer kesz t ős égnek
kell megkü zdeni e. De talán legyen ink ább dr ág ább. de
többrétübb!
Summa su mma rum: nem sze reme k a t. Szerk eszt ő 
ség be n ülni és a z enyé mhez haso nló ..igen. de " levelek et
olvas ni hé t ről hétr e. Egy azonba n bizto s. és vége redmén ybe n igazú bó l csa k az t aka rta m mondani , hogy a
szí nvo na lbó l ne tessen ek e ngedni! Ugya nis k öz ért het ő a
Vigilia . Ne m minde n cikk vagy ta nulmá ny k özérdek ű ,
de há t legföljebb elám ul a z ember. hogy milyen gaz dag
a J ó isten ke rtje !
MiiI/er M árta
Pécs
Ujvárosi Istv án v áci olvasó a Vigilia 1982. októberi számában kifogásolja a la p 1982. évi 106. oldalán megjelent
skiccet . és szerinte a kecské t áb rázo ló grafika va la mi ..perverz ostobaságot " je lent és mindez inkább ..zse delikusna k " ( !,!) mint katolikusnak és mag yarnak n evez he t ő " . Az
olvasólevél sze rz őj e egyébk ént párhuzamot von a grafika
és a Golan magaslatok sorsa k öz öu ,
Helyesle m. hogya Vigilia teret a d a kü lönb öz ő v élem ények nek . A vád olvas ólevél szerz ője azonban megtévesztheti j ó szá ndék ú olvasóit. Nem vitás. hogya magyar és
katoli k us fo lyó irat magyar és katolikus szellemi ér tékeket
kell kép viseljen . Ugya nak kor az olvasólevél szerz őj éne k
..zsede lik us" kifejezése szeka tla n. a magyar nyelvhaszn ála tba n nem nyert polgárj ogo t. érzé ke nykedés nélk ül megá lla p ítha tóa n sé rtő . Bánt ó a keresztén ységr e is. mer t ha a
zsidóság a kere sztén ység elöz mé nye , a kkor a keresztén ység is ..zsedelik us"? igy gya na ko d nu nk kell, hogy az olv asólevél szerzöje szá mára a ma gya rsá g és ker esztén ység
nem csupá n spa nyo lfal-e. és volt ak éppen elavult elö ítéleteinek a do tt han got.
Va gy talá n a zsidó vall áskult úr át nevezi ..per verz ostobaságn ak " a kifogásolt rajz kapcsá n'! Most nem kiván ok
műv é sze tszern l é le ti vitába bonyolódni . sem vita tn i. hogya
grafika ér ték telen vo lt-e vag y sem , de az olvasólevél irója
elvetette a suly ko t . .. És a Go la n magaslat o k cs izmája
hogy' kerül e tém a asztalára '! Mert az sem miféle összefüggésben nem leh et a monoteiz m ussal. Vagy az olvasólevél
szerzője net án a ..zsid ó szellem " rosszem lékű meséj ét kiásva akar ha ngula tot kelteni . hogy berozsdásod ott fring iájá val ok nélk ül hud on ásszo n ?
Dr. Járy P éter

