
KULCSÁR SZABÓ ERNŐ

A szent őseredeti

"Wir sehnen uns nach Offenbarung,
Die nirgends würd'ger und scböner brennt
Als in elem Neuen Iestament."

(Goethe)

Éppoly nehéz megragadni azt a pillanatot, ahonnan kezdve múalkotásként is olvassuk a
Szentírást, mint az üzenetté válását megelőző eszmélkedés tartalmait. Hiszen "az elménk
- mint Proust írja - nem is tudja többé újjáalkotni a régi állapotot, hogy megint
összevethesse az újjal ( ... ) a kimondott s hallott szavak ( ... ) jobban hatnak a múltunkra
vissza,amelyet már őnélkülüknem is tudunk elképzelni, mintjövendőnkszabadon maradt
formájára." Ha a Szentírássalvaló találkozás hogyanjáról van alkalmunk szólni, különöskép
pen nem feledhetjük, hogy mindezt az európai gondolkodás történetének két olyan
visszavonhatatlan fordulatával a hátunk mögött tesszük, amelyek feltétlenül megszólalnak
a szavainkban. Azaz, nem egyedül a prousti értelemben vett feltételezettség teszi
beláthatóvá: az, amiről beszélünk, nem szilárd és változhatatlan pontként áll az időben,

hanem olyan "tárggyá" válik, amilyenné a beszéd individuális szituáltsága alakítja.Abibliai
szövegeken keresztül megmutatkozó olyan személyes viszony ez az élethez, amelyet
időről időre újra kell fogalmazni, mert egyszeruen ilyen a természete.

A két fordulat egyike, mely alighanem döntően befolyásolja ezt a viszonyt, az az a
mindent áttörő nietzschei felismerés, hogy "nincsenek tartós szubsztanciák, az anyag
éppen akkora tévedés, mint az éleaták Istene". A másik, az európai lét-fogalom innen
eredeztethetőelbizonytalanodása, majd újraalapozása a heideggeri "időbeliségben".Ha a
túlvilági értelmében megingatott lét halálra szánt létként jelenik meg, akkor az időbeliség

válik a világban-lét .alaptörténésevé" (Sein undZeit). Ha mindehhez még hozzávesszük a
dolgok mondhatóságának logikai-ismeretelméleti tartományát - melynek egyik
végpontján a nietzschei "ami gondolható, az feltétlenül fikció", a másikon pedig a
wittgensteini "ami gondolható, az lehetséges is" elve áll -, akkor előttünkvan a beszéd
feltételezettségének az a legtágabb rendszere is, amely mindent szavatol, csak azt nem,
hogy a megértést pontosan annak megértéseként gondolhassuk el, amit egy szöveg
eredendően közölni akart.

Ezért nyilvánvalóan nem is az az igazi reveláció, amikor az ember végleg tudatába kerül
a dolgok többszörös újrafelfedezhetőségének.Mert annak ellenére, hogy az én nemze
dékem (feltehetőleg) nem a Könyvként olvasta.a Bibliát, többé-kevésbé igen korán
megismerkedett egyes szövegeivel. Arról azonban nincs emlékem, hogy nyelv- és
motívumvilága valamely helyzetben olyan természetességgel tudott volna elénk lépni,
mint azt Adynál akár csak egyetlen olyan találomra választott sor is, mint a "Mindig volt
titkos, valamis Názárethje az emberi jónak" tanúsítja. Maradandónak a telt zengésú, a hit
szakrális feltétlenségében valamiképp mégis kiszolgáltatottnak érzett nyelv, a Károli
biblia nyelve bizonyult. Thlánez lehetett a "verweile doch..."-nakaz az állapota, amelyről
hat-nyolc évesen aligha tudhattuk még, hogy köze lehet a világhoz fűződő esztétikai
viszonyhoz. Ez ugyan már akkor is kettős viszony volt, mert egyszerre keretezte a
szertartás valóságossága és az olvasottak mitológiai meseszerűsége.Realitását az a puritán
méltóságú szcenárium sugalmazta, amelyet a böszörményi Kálvin téri templom megerő-
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sítő változat1anságga1 teremtett újra vasárnapról vasárnapra: értékhozzárendelő el
beszélés-, pontosabban meseszerúséget pedig az az olvasmányélmény kölcsönzött neki,
amely a zsidók népének csodálatától a reformátusságnak a magyarral való, elsősorban a
nyelven keresztül "végrehajtott" azonosításáig terjedt.

pál apostol levelei és Máté evangéliuma voltak később azok a fejezetek, amelyek
nyomán - már jóval szélesebb irodalmi kultúrára támaszkodva - az Újszövetség könyvei
amolyan alapszövegekké emelkedtek a szememben. De bizonyára a kultúrtörténeti
konnotációk rendszere következtében - én legalábbis egyidejűleg használati (közlő

jellegű)és esztétikai szövegekként olvastam őket. Feltehetőlegezzel, meg a hagyományos
értelemben vett túlvilághithez való viszony kontliktusosságával magyarázható, hogy
sZámomra azok a könyvek maradtak mélyebben jelentesesek. s bizonyultak újraolvasandó
nak, amelyek a jelenkori irodalmiság létkérdéseivel is párbeszédet kezdeményeztek
Minthogy magam a 20. századi irodalom egyik alapkérdésének a felvilágosodott racionali
sta humanizmustól ránk hagyományozott emberkép egyre mélyülö válságát, s vele
párhuzamosan a dekonstruálódó személyiség tragikumának mind nehezebb megjelenít
hetőségét látom, hagyomány és modernség erre vonatkozó párbeszéde kötötte le a
figyelmemet. Annál is inkább, mert ha valahol, akkor itt a jelen irodalma rendkívül eleven
párbeszédet folytat a múlttal. Ugyanis amilyen mértékben a nyelv kerül a bölcseleti
gondolkodás középpontjába, olyan mértékben távolodik attól maga az ember. Ahogyan
Foucault fogalmazta: "az ember, mivel megölte Istent, önmaga felelősa saját végességéért.
Mivel azonban az ember Isten halálában beszél, gondolkozik és létezik, ez a tett maga is
halálra van ítélve. Újistenek, éspedig ugyanazokkavarják fel már a jövő óceánját. Az ember
el fog tűnni. Isten halálánál többet - és e halállal való mély korrelációnak megfelelően-,
sokkal többet hirdet Nietzsche gondolkodása: az Isten gyilkosának halálát" (Les mots et
les choses). És itt nem feltétlenül csak olyan párhuzamosságokra kell gondolnunk, mint
amilyenek a Zarathustra és az Újszövetség között - a világmagyaráZat teljességéből, az
evangéliumi történetbonyolításból és a jézusi helyzetból következöen - még a laikus
olvasó előtt is nyilvánvalóak Sokkal inkább arra az összefüggésre, amelyre Nietzsche jel- és
nyelvértelmezése hívja fel a figyelmünket: arra, hogy a személyiség-válság és a nyelv-válság
ugyanannak a gondolkodástörténeti fordulatnak a következményei. Azé a fordulaté, amely
a dolgok és a világ lényegének meghatározhatóságát elszakította addigi alapjaitól. A
személyiség tragikuma a fölérendelt nyelv hiányában tehát csak azzal a mélységes
kétségbeeséssel mondható el, ahogyan azt Zarathustra is tette: "Minden hazug rajtam, de
az, hogy széttörök, a széttörésem valódi."

Szöl az Írás: "Kezdetben volt a szö" - a dolgozószoba jelenetében találjuk így,
gondolataiba merülve Faustot, szemközt János evangéliumának nevezetes kezdömonda
tával. Kezdetbenvala az Ige, a logosz: s valóban, Mózes könyve úgy írja le a világ teremtését,
hogy Isten megnevezte mindazt, aminek lennie kell, "és lőn világosság ..." A lefordíthatat
lan kifejezés, logosz, mely kezdetben azonos Istennel On 1, l), ezért idézheti a Mester
tudatában az értelmet, az erőt, a tettet. Heidegger az értelem jelentést magában foglaló,
viszonyt és összefüggést teremtő, a dolgotláttatni képes beszédnek fordítja a logoszt. Az
így értett "apofantikus beszéd" nyilvánvalóan nem puszta jelrendszer már, hanem olyan
teremtő értelem, amely a létről való gondolkodásunkat is meghatározza. Ahogyan ezt a
nyelvi relativizmus elmélete is tanítja: a nyelvben, az anyanyelvben mintegy készen kap
juk világszemléletünk alapformáit (B. Lee Whorf). Vagyis a "kezdetben vala az Ige" azt
jelenti, hogy - a bibliai szövegeket kulturális anyanyelvünknek tekintve - létünk
kérdéseivel eme veszélybe sodródott anyanyelven kell továbbra is szembenéznünk.
Minthogy ez az egyetlen lehetőségünka szernbenézésre. Az európai kulturális-esztétikai
anyanyelv tradíciója. Márpedig, ha magunk elé Idézzük a János evangéliumát a "geliebtes
Deutsch"-ra fordítani igyekvő Faust alakját, rögtön látnunk kell benne az európai
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személyiségnek azt a prototípusát is, aki a hit, a ráció, a munka, az erosz és a logosz útjain
keresi az önmegvalósítást. Azon értékek világában, amelyek a történelmi időben

kiteljesítették az "Éli! Éli! Lama sabaktáni?" kérdésében először megfogalmazódó
individualitást. Mert Odüsszeusz még nem individuum, ahogyan Antigoné vagy Oedipusz
sem az még.

Kétségtelen, hogy az erreaz anyanyelvre való ráutaltság tapasztalata nem független az
ezredvégi személyiség-válság tartalmaitól, ahogyan a jelrendszerként értett nyelvválságtü
neteitől sem. Ennek érvényességét azért sem érdemes latolgatni, mert még a kérdésfelte
véseinket is ez határozza meg; csak ez áll a rendelkezésünkre. Ez még közös, vagy már csak
ez közös. Fausttal szölva, az "alapszöveg", "das heilige Original".

PüMOGÁTS BÉlA

Pál apostol szeretethimnusza

A Korinthusiakhoz írott első levél foglalja magába Szent pál sokat idézett "szeretethim
nuszát": "Szóljakbár az emberekvagy az angyalok nyelvén, ha szeretetem nincsen, olyanná
lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. És legyen bár prófétáló tehetségem, és
ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt, és legyen bár oly teljes hitem, hogy
a hegyeket áthelyezzem: ha szeretetem nincsen, semmi sem vagyok És osszam el bár
egész vagyonomat a szegények táplálására, és adjam bár át testemet, úgy hogy elégjek: ha
szeretetem nincsen, semmit sem használ nekem!

A szeretet türelmes, nyájas; a szeretet nem féltékeny, nem cselekszik rosszat, nem
fuvalkodik fel, nem nagyravágyó, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem gondol
rosszat, nem örvend a gonoszságnak, de együtt örvend az igazsággal; mindent eltűr,

mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.
A szeretet soha meg nem szűnik; a prófétálások - véget érnek, a nyelvek 

megszúnnek, a tudomány - elenyészik Mert rész szerint való az, amit megismerünk, és
rész szerint való az, amit prófétálunk; rnidőnpedig majd eljő, ami tökéletes, véget fog érni
az, ami rész szerint való. Midőn gyermek voltam, úgy beszéltem, mint gyermek, úgy
vélekedtem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek; rnídön pedig férfiúvá
lettem, felhagytam azokkal, amik gyermekhez valók. Most tükör által homályban látunk;
akkor pedig majd színről színre. Most rész szerint ismerek; akkor pedig úgy fogok ismerni,
amint én is ismert vagyok. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három; de
ezek között legnagyobb a szeretet." (1 Kor 13, 1-13)

Meglehet, hosszasan idéztem, de egyszerűen lehetetlen megszakítani ezt a költői

lendülettel írt szöveget, amely egyszersmind a kereszténység erkölcsi alapjait rakta le, s
mint ilyen, a keresztény hagyomány és kultúra "vízjelének" tekinthető. Minden keresztény
tanítás, gondolat és érzület mértéke és rejtett azonosítási pontja, változatlanul érvényes a
történelemben, s nem mellözhetö, "itt és most" sem: a magyar társadalom végre
elkövetkezett megüjhodásakor; a szétvert és szinte atomjaira bomlott magyarság nemzeti
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