
Művelődéstörténet

Mauzóleum
,,A halállal való foglalkozás"

Jobb a jó név, mint a jó olaj, és a halál napja, mint
a születés napja. Jobb olyan házba menni, ahol
gyászolnak, mint ahol mulatnak, mert minden
embernek ez a vége, s aki él, itt elgondolkodik."
(Préd7, l-2)

Ki tagadná az Ószövetség eme soraiban rejlő

igazságot, melyet a Prédikátor a keleti ember
jellegzetes, képi ellentétekkel építkező - s
ezért oly érzékletes - nyelvén fejez ki? S vajon
komolyan vitathatná-e bárki, hogy bizony igen
távolra sodródott korunk embere az iménti
gondolat egyszerű, tapasztalati bölcsességétől?!

Amennyire igaz ugyanis, hogy az élet értékét a
halál nem relativizálja, hanem a maga cáfolhátat
lan radikalizmusával éppen hogy kiemeli s ünne
pélyes méltósággal vonja be, éppoly bizonyos,
hogy "egészséges" haláltudat nélkül nemhogy
bölcsességi értelemben méltóságteljes, de még
csak hétköznapi értelemben vett "egészséges
élet" sem lehet osztályrésze a halandó ernber
nek. Márpedig napjainkban épp ez utóbbi hiány
betegség fenyegeti életünket a maga rejtett,
alattomos módján.

Létünk, tudjuk (csaku$Yafi tudjuk?! ... ) több
oldalról veszélyeztetett. Am az atomhalál vagyaz
ökológiai katasztrófa immár számba vett brutális
és ostoba végzetén túl ott van még a halál talán
legfojtogatóbb és legfortélyosabb neme, az "át
nem élt", "üres", a "részvét-len" halálé. Magának
a halál tudatának kioldódása ez a szellemi egész
ség vérkeringéséből. A tudat peremére szorított
halál, mellyel nem tanul meg bánni a gondolat s
nem humanizál a szellem - fokozatosan készü
lődvén rá -, idegen és félelmetes marad, vad és
barbár. Ha nem tudjukvalamiként befogni a halál
erejét, s jöttével nem számolunk, érkezését majd
támadásnak fogjuk érezni, s mert fölkészülétle
nek leszünk, elpusztulunk - pedig megbal
nunk kellene. Kinek-kinek a saját, szabott élete
folyamán magához szelídített halálával.

"Nem tudunk már meghalni. Nem tudunk már
temetni. Halálkultúránk, mely valaha oly szoros
kötődésbenállt az isteni és a világi hatalmakkal,
oly természetes mödon helyezte elmúlásunk
tényét a kozmosz körforgásába, hiányzik újkori
életünkből, csakúgy, ahogyan mai életünkből

hiányzik Létezésünk. Emberi történetünk egyre
távolodik a megélt Haláltól, mely mindig teljes
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életet követelt. (...] Történetünk során hiába
minden katasztrófa, hiába minden aljas módon
kitervelt haborü, halálgyár, hiába minden béke
hisztéria. Halódunk önmagunkban békétlenül, s
mindez kevés ahhoz, hogy magunkra vegyük az
Élet létezését, mely egyben a Halálé is" - írja
Jelenczki István az új sorozatként jelentkező

Bölcsészintiex CentrálKönyvek első köteteként
megjelent Mauzóleum címú válogatás elősza

vában. Az ő, valamint Adamik Lajos és Sükösd
Miklós szerkesztésében napvilágot látott könyv
írásainak közös témáját és megegyező célját az
alcím fejezi ki: "Ahalállal való foglalkozás".

Az impozáns méretú és igen bőségesterjedel
mú kötet előbb időben és térben (alkalmasint
túlságosan is) távoli kultúrák halálirodalmából
közöl: ázsiai és egyiptomi halottaskönyvek
részletei, illetve ezekhez fűzött kommentárok
olvashatók itt. A halál és a gyász jelenségkörének
néhány lélektani összefüggését S. Freud, Polcz
Alaine és H. Petzold írásai villantják föl. A
mitológiával kapcsolatos és néprajzot érintő,

amúgy roppant terjedelmes anyagból és gyűjtés

ből Mircea Eliade, Dömés Kristóf, Várkonyi
Nándor, Vargyas Gábor, Kozáky István és Hoppál
Mihály egy·egy hosszabb-rövidebb tanulmányát
válogatták be a szerkesztők.

Néhány ide vonatkozó reflexiója ismertetésé
vel szerepel a kötetben a (katolikus) teológia is,
bár szilárd meggyőződésünkszerint korántsem
tudományos jelentőségének,s e tárgyban kivált
képp elvitathatatlan kompetenciájának megfele
lő mértékben és súllyal. (Ismerve, persze, a
magyar teológia állapotát s művelőinek ma már
aligha védhető tétova óvatosságát, nincs e.tény
ben semmi rendkívüli vagymeglepő - inkább
csak szomorú.) sajnos azonban a szöban forgó
tanulmány önmagában sem felel meg ama
elvárásnak, melyet vele mint a keresztény teoló
gia e kötetben szereplő egyetlen reprezentán
sával (helyettesítőjével?, kritikusával?) szemben
elvárunk, mi több, jogosan el is kell várnunk. A
mai kereszténység haláIszemIéletének nagyvo
nalú bemutatására vállalkozó Szántó János,
állítása szerint, Karl Rahner úgymond "teológiai
meglátásaira" épít (253). Nos, a szerzO válasz
tása aligha igényel hosszadalmas indoklást, hí
szen Rahner a jelenkori katolikus hittudomány
kétségkívül mértékadö egyénisége. Csakhogy a
dolgozat végén álló jegyzetekből megállapitha
to, hogy írója kizárólag a magyarul hozzáférhető
publikáci6kra támaszkodott.jgy azonban az álta
la fölhasznált Rahner-írodaíom méreteínél már
csak tanulmánya megalapozottságát illető illú
ziöink lehetnek szerényebbek. A szerző némely
megfogalmazása amúgy is nyugtalanító és tovább



apasztja az olvasó bizalmAt. Például ez: "Hogy (a
kereszténység) 1dindul4si. pontja transzceriden
tális: ez ideológiai kérdés, bár talána legdöntőbb
az egészben." (252)

A történeti tanulmányok után, a jelenhez
érkezve, a temetés és a gYáSZ három különbözö,
mai szokás-, illetve szertartásrendjéről olvasha
tunk. Az első két tanulmány jól érzékelteti a
tradídó erejének megfogyatko:zását (budapesti
katolikus temetés), illetve a bármiféle hagyo
mány kétségbeejtő hiányltt, bemutatván az így
előállt szellemi "súlytalansági állapot" különös
görcseít, tétova s morbid gesztusait (Polgári
temetés 1980-ban Budapesten a Farkasréti te
metőben).

Végül a háború és a halál, majd a színház és a
halál kapcsolatát elemző írások után, ismét mű
fajt váltva, esszékkel zárul a kötet - vélemé
nyünk szerint elvétve azt a nagyszeru lehető

séget, melyet Hamvas Béla "Mourez en silence"
című írása színte önkéntelenül kínált föl a szer
kesztőknek. Bölcs és a kellő mértéknél nem
rezígnaltabb gondolatai ugyanisinkább késztet
tek volna a könyv elolvasása utáni elmélkedésre
- s így hűségesebben valósult volna meg a
szerkesztők eredeti szándéka -, mint a kötetet
ténylegesen Iezarö, túlságosan intellektualizáló
három Hermann Nitseh-ícls.

Ama könyveknél, melyek több szerzö
munkáját prezentálják, általában óhatatlanul is
különböző az írások színvonala, Ez a Mauzó-

Film

A halott Ember levelei

Konsztantyin Lopusanszkij zenét tanult, művé

szettudományi doktorátust szerzett, majd rende
zőasszisztens volt Tarkovszkijnál, mielőtt elké
szítette első filmjét. Ez elnyerte az 1986-os
Mannheimí Filmfesztivál fódIját.

A halott Ember levelei egy lehetséges jövőről

szölö, megdöbbentőlátomás. Története aligvan.
Egy műszaki hiba folytán kitört és lezajlott a
végső háború, a földkerekség radioaktív romhal
maz. Az emberek a föld alatt élnek, odafönn, az
állandó viharban csak szkafanderben lehet köz
lekedni és lopva, mert a hullahegyek közt cirkáló
katonai járművek minden mozgásra tüzelnek.
Létezik Központi Bunker, oda azonban ember
nem juthat be, csak a humán faj egészséges,
nemzőképes egyedei. A bunkert Egyedek őrzik

leumra is áll, annális inkább, mert közel hatvan
szerzőtől válogattak a szerkesztők. Szándékuk 
"kísérlet a halál - csak műfajok szerint eltérő 
tudományos és művészeti megközelítéseinek
közzétételére"(?) - tiszteletre méltó ugyan, de
a keZünkben lévő könyvet némileg túlmérete
zettnek érezzük. A három előszóután azt vártuk
volna, hogy a könyv valamiként a segítségünkre
lesz. Nem annyira mitológiai, néprajzi vagy
éppen történelmi ismereteink bővítését remél
tük tőle, hanem - mindezek közvetítésével és
segítségével - a halálr61, halálunkról való
tudásunk tapintatos, okos elmélyítését: non
multum, sed multa. Ehelyett a kötet tartalmi
bonyolultsága, nem mindig üdítőheterogenitása
végül is önnön témája ellenségévé vált: agyon
beszéli, ahelyett, hogy óvatosan, mintegy körbe
beszélve megnevezné, fölmutatná.

1lIlán éppen azért, mert e vállalkozás "Magyar·
országon szinte előzmények nélküli"(?), nagyobb
türelemmel, szigorúbb és koncentráltabb válo
gatással a jelenlegínél fegyelmezettebb művel, lé
lekkel követhetóbb s jóvaláttekinthetóbb munká
val lehettOnk volna gazdagabbak. Olyan olvas
mánynyal, mely higgadtabb s mégis megrendítóbb
módon emlékeztetett volna mindanynyiunkat ar
ra, amit VajdaJános ígyfogalmazott meg: "Ember,
mulandó, koldus vagy király,/Emeld föld és hordd
magasan fejed!/Hősvagy, fenséges, mínd, ki a halál
/ Gondolatát agyadban viseled!"

Gáspár csaba László

és Egyedek vizsgáljákmeg a bejutni szándékozó
kat. A film hőse a Professzor, ő az Ember (az
Egyedekkel szemben), aki magához veszi a bun
kerből "kiselejtezett", beszédképtelen, sérült,
csaknem kataton gyerekeket, s abban a szürküle
ti periódusban, amelyre a még működő óra
szerint valaha Karácsony napja esett - fát állít
nekik. A .fa"valójában elszenesedett gally, díszei
rozsdás rugók, vasdarabok. ilgyerekek a Profesz
szor halála után elhagyják a pincét, s a radioaktív
viharban indulnak új hazát keresni.

Amit ebben a filmben látunk, az nem egysze
ruen katasztrófa - bármilyen szörnyű -, ha
nem az emberi világ szö szerint vett vége. A
remény legcsekélyebb szikrája sem pattan elő az
elsötétült romok közül és az elsötétült elmék
ből.Atúlélőkpótcselekvésekbe menekülnek ( az
{ró a nagy szönok modorosságával értekezést
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