
tetted szépséges lábadat.” A szerelem megjelení-
tése is sajátos: a nagy érzések, a szenvedélyesség
hiányoznak, helyettük apró jelzések (mint az
imént idézett példában is), vagy pedig finom ero-
tika jelenik meg a versekben. A kettősség egy
soron belül a már emlegetett Korszerűtlen című
versben olvasható: „megérintettem valaki kezét
vagy mellét”. Az érintés Villányi László egész köl-
tészetére igen jellemző gesztus, s nemcsak a sze-
relem megjelenítésében. Benne rejlik ugyanis a
kezdeményezők (ön)tudatossága, ugyanakkor
nélkülöz minden erőszakosságot.

A Győri idők egy elegáns, igényes kiállítású ki-
advány. Minden finomsága mellett határozott és
igen összetett költői világ ismerhető meg belőle.
Villányi László költészete bátor költészet, s épp
csendessége miatt az, hisz nem hangerővel pró-
bálja meggyőzni olvasóit saját maga értéke felől.
(Magyar Kultúra Kiadó Kft., Győr, 2013)

SZARVAS MELINDA

MÁTYUS ALIZ: MEGKÉSETT
TAVASZ, EL SE JÖTT TÉL

Mátyus Aliz tizedik kötetének talányos címét ol-
vasva nem meglepő, hogy a kötet első felének
írásaiban olyan határhelyzetek tárulnak elénk,
melyekben az elbeszélő a „kizökkent idő” met-
szés pontjában állva éli újra életének meghatározó
eseményeit: anyja halálát, a madárszigeten átélt
szerelmet, fia születését, a kiskunsági tanyán töl-
tött éveket, házasságát, gyerekkori élményeit, em-
beri kapcsolatait és veszteségélményeit.

A korábbi kötetekből már ismert életesemé-
nyek új megvilágításba kerülnek: az origóul vá-
lasztott élettér, a szikes tavak vidéke megeleve-
nedik, emberekkel népesül be, és az elbeszélőből
előbújó szociográfus megrázóan szép képet fest
az itt élő közösség új asszonyt támogató össze-
tartásáról, a puszta szépségéről, Halász Feri bácsi
emblematikussá vált tanyájáról, melynek fehérre
meszelt falai vakítanak a nyári napfényben, vagy
épp arról a kisfiúról, aki a már-már mesebelinek
tűnő, idilli sziget legjobb ismerője. Úgy tűnik,
hogy az „összeért idő”, melyben „semmivé lett
az anyja halála és a fia születése között ott ter-
jengő, legyőzhetetlen nyolc év” lehetőséget ad az
elbeszélőnek arra, hogy személyes élményeit új-
raélve idilli pillanatokat is láttasson. Az elvesztés
fájdalma helyett az együvé tartozás pillanatát, a
semmivé lett otthon képe helyett a fákkal körül-
vett saját világot, az elveszített testvér helyett a
gyerekkorban együttjátszót, a már felnőtt gyer-
mek képe helyett a kiskorit, amikor anya és fia
egységét még nem bontja meg semmi. A harmó-
nia ellenére az írások mélyén ott bujkál a megélt

fájdalom, a veszteség számtalan formája, mely az
Esőben című írás felismerését hozza: „Húsvétkor
ki kellett bírni a pillanatot, a szembesülés rémét,
aztán a húsvét tovább már segített. Mi mutatja
jobban, mint épp a húsvét, hogy az ember min-
denre képes, s az emberrel minden megtörténhet.
Megtörténik. Nem itt és most, az én bokraimmal,
fáimmal, tanyámmal, de akkor, az Isten fiával.”

Az egymásra is reflektáló szövegekben feltűnő
motívumok közül kiemelt szerepet kap az utazás
és a barangolás, a franciaországi élmények, a hő-
légballonról személt táj, a sziget belsejébe tett séta,
vagy épp a Van Gogh-galériában tett virtuális ba-
rangolás, a nyári mezők bejárása, melyek mind-
mind a lélek mélyére tett utazás, az emlékképe-
ken keresztül történő időutazás jelképeivé válnak.
A régi — már-már elcsépeltnek tűnő — toposz a
metaforizációs folyamat révén válik egyedivé, az
elbeszélő a felismerés pillanatában láttatja önma-
gát, abban a pillanatban, amikor az utazás vagy
annak végpontja perspektívaváltáshoz, megvilá-
gosuláshoz vagy épp a kétségek megfogalmazá-
sához vezet: „Ott voltam, igen, a kosárban, egy
nagy, erős testtel fölöttem. Én, az imént még ma-
gasban útját járó, isteni magasságból szemlélődő.
Égi látásból a hegyet otthonosnak, a szépfutású
völgyet ereszkedőnek észlelő. És néha még a fák
csúcsát is érintés közelben tudó. Lehet ez? Fent és
lent? És hol a kibírhatóságot segítő, az elviselhe-
tetlenséget enyhítő, emberre mért átmenet?”
(Ikon). Az élet változásait nehezen megélő kérdés-
feltevése ez, akinek az utazás mellett éppoly fon-
tos a visszatérés, a megérkezés, a gyökerekhez, em-
berekhez való ragaszkodás életmozzanata.

A gyűjteményes kötet második felében merőben
új szövegformával, az esszé, esszénovella műfajá-
val kísérletezik a szerző. Ennek kiemelkedő darabja
a Fiatalok a múlt századelőn — Ferenczi Sándor, Ady
és Bartók című írás, melyben Mátyus Aliz arra ke-
resi a választ, hogy mi jellemezte azt a kort, mely
zseniket termelt. A szerző meglátása szerint a cím-
ben említett kiemelkedő személyiségek kö zös jel-
lemzője, hogy egy magabiztossá tevő társada-
lomban éltek, egy olyan társadalomban, melyben
támaszkodhattak az idősebbek, a kortársak, a kü-
lönböző szervezetek és csoportosulások támoga-
tására, vagyis nem kellett mindent maguknak
előteremteniük. Ez a biztonságérzet olyan lelki egés-
zséghez vezetett, melynek következtében rajtuk mú-
lónak élték meg a világ dolgait. A magabiztosság
oka tehát „az a léthelyzet által is alátámasztott tu-
dat, hogy az ember szervesen illeszkedik, azaz ben-
ne van a társadalom legkülönfélébb kis egységei-
ben, s ezek a legközvetlenebb körökből kiindulva
ösztönzik és erősítik őt, elvárásokkal vannak felé-
je, elsőként tartják számon teljesítményeit, s elis-
merik”. Az esszét olvasva azt is megértjük, hogy
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a mai világban, amikor már nem elsősorban kol -
lektívumként, hanem sokkal inkább — szélsőséges
értelemben véve — individuumként tekintünk ön-
magukra, hol siklik félre személyiséggé válásunk
története. (Napkút Kiadó, Budapest, 2013)

ÉRFALVY LÍVIA

ANDRÉ LOUF: 
GYENGESÉG ÉS KEGYELEM

André Louf trappista szerzetes könyvében alap-
kérdésekre keresi a választ: Hogyan ismerhetjük
meg Isten hangját a lelkünk mélyén? Hogyan ta-
pasztalhatjuk meg a kegyelmet, amelyet Isten
szüntelenül kínál nekünk? Hogyan lehetünk
biztosak abban, hogy nem válunk illúzióink ál-
dozatává?

Louf figyelmeztet, hogy a Szentlélekben való
életet nem könnyű felfedezni, ugyanis a külön-
böző erővonalak folyamatosan keresztezik egy-
mást, olyannyira, hogy a teljes zűrzavar és az il-
lúziók is lehetségesek. Nem mindig könnyű
ugyanis megkülönböztetni ezeket az erővonalakat.
A bűn, a megtérés és a kegyelem nem egyszerű-
en három egymást követő állapot, a mindennapi
életben gyakran teljesen kibogozhatatlanok, „át-
meg átszövik egymást, kölcsönösen függnek egy-
 mástól. Sohasem vagyok maradéktalanul egyik-
 ben vagy másikban, inkább szünet nélkül mind
a három állapotban vagyok egyszerre. A bűn, a
megtérés és a kegyelem mindennapi kenyerem és
osztályrészem.”

Amire törekednünk kell, az a folyamatos meg-
térés. Ha nem élünk állandó megtérésben, nem
élünk szeretetben, csak két lehetőségünk marad:
saját vágyaink kielégítése és az önigazolás. Ebben
az állapotban „nem állhatjuk Isten jelenlétét, ha -
nem egy bálvány jelenlétében élünk”. A megté-
rés egyenlő azzal, hogy engedünk Isten sürgeté-
sé nek, rábízzuk magunkat szeretetére, mihelyt
észrevesszük annak első jelét.

A gyengeség és az erő a kereszténységben ösz-
szetartozó fogalmak. André Louf kifejti: Jézus
Krisztus azért jött közénk, hogy magára vegye
gyengeségünket, és erővé alakítsa át. Egyszer s
mindenkorra meghalt a bűnnek, de mennyei
Atyja új életre támasztotta a halottak közül. Isten
ereje tehát a gyengeségben mutatkozik meg. Szent
Pál apostol így fogalmazza ezt meg a Korin tusi -
ak hoz írt második levelében: „Gyöngeségében
ugyan megfeszítették, de Isten erejéből él” (13,4).
Jézust megfeszítették, és meghalt az emberi gyön-
geség miatt, amelyet a végsőkig magára vett.
„Jézus a mi gyöngeségünkben tapasztalta meg
Isten hatalmát, és Isten ebből a gyöngeségből ki-
indulva támasztotta új életre. Jézus számára is az

emberi gyöngeség volt az az út, amelyen át meg-
tapasztalhatta Atyja hatalmát.”

A könyv szerzője figyelmeztet a kegyelem
alapvető fontosságára: természetesen tehetünk
erőfeszítéseket gyengeségünk legyőzésére, de ez
valójában nem sokat ér. „Isten hatalmának cso-
dája és megtérésünk csodája ugyanis nem tő-
lünk függ.”

A jó szándék és a jó akarat önmagában kevés.
Szükségünk van arra, hogy összeroskadjunk,
hogy megtapasztaljuk gyöngeségünket, amelyben
kibontakozhat Isten ereje. Csak gyöngeségünkben
vagyunk kellően sérülékenyek Isten szeretete és
irgalma számára. „Az egyetlen út, hogy kapcso-
latba lépjünk a kegyelemmel, és Isten irgalmának
csodájává legyünk, ha megmaradunk a kísértés-
ben és a gyöngeségben.” Ez történt a Jézust há-
romszor megtagadó Péterrel is, „aki nem tudta
felismerni Jézust, amíg igaznak tartotta magát, de
rögtön felismerte bűnösségét, mihelyt Jézus fel-
fedte magát neki”. André Louf szerint csak elkép-
zelni tudjuk, hogy mit jelentett Péter számára,
amikor harmadik tagadását követően Jézus ráné-
zett, de biztos, hogy nem ítélte el, hiszen ő maga
mondta: „nem azért jöttem, hogy elítéljem a vilá-
got” (Jn 12,47), és azt is, hogy nem az igazakért
jött, hanem a bűnösökért (Mt 9,13). A könyv szer-
zője szerint Jézus tekintete „szelíd és izzó szere-
tettel volt teli”. A Mesterét háromszor megtagadó
Pétert pedig megérinti és megsebzi Jézus szerető
pillantása, az, hogy megajándékozza szerető meg-
bocsátásával. Jézus nemcsak megbocsát ekkor Pé-
ternek, hanem új életre is hívja. Péter pedig ettől a
pillanattól kezdve más emberré lesz. „Lényének
mélye megrendül, szíve keménysége semmivé
lesz, most már tudja, mi a szeretet.”

A könyv szerzője a Szentírást és az egyházatyák
munkásságát elemezve rámutat: Isten úgy akar-
ta, hogy a megbocsátásban lehessen őt megismerni.
A bűnös pedig, vétkének mélységét kutatva, fel-
fedezi az irgalmasság mélységét, abban a pilla-
natban, amikor a kettő találkozik. Ez az evangé-
liumi élet legelső és legfontosabb tapasztalata: „a
kicsinyeké és a lélekben szegényeké, a bűnösöké,
az utcanőké és a vámosoké, akik megelőznek min-
ket Isten országában. Isten bennük és a hozzájuk
hasonlókban akar találkozni az emberrel, és akar-
ja üdvözíteni. Nincs más emberi szituáció, ahol Is-
ten ennyire személyesen jelenik meg és üdvözít.”

André Louf leszögezi: a szeretettől való sebez-
hetőséget, a gyengeséget, amely minden szeretet-
kapcsolat forrása, csak Istentől és kegyelmétől ta-
nulhatjuk el. Az igazi evangéliumi erény az alázatos
szeretet, ami sokkal ritkább, mint ahogy a szeretet
szót ma használjuk. Szeretet Isten képére: „bőke-
zű, türelmes, szelíd mindenki iránt, közeli és távoli
embertársunk iránt is, a barát és az ellenség iránt,
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