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LUKÁCS LÁSZLÓ

Új nemzedék?
Az újkor egyik legfontosabb vívmánya, hogy az embert, a szabad, jogokkal és felelősségekkel felruházott személyt a középpontba állította.
Különös egybeesés: miközben a kopernikuszi fordulat kitaszította az
embert az univerzum központjából, más formában mégis egyre inkább megnőtt az egyén szerepe. Hosszú út vezetett a „szabadság,
egyenlőség, testvériség” jelszavától az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatáig. Megjelentek a modern demokráciák, kiemelten fontos értékké vált az emberi személy méltósága, az egyén jogainak érvényesülése, egyre jobban tért hódított az emancipáció, a tolerancia,
a „másság” tisztelete. A lelkiismereti és vallásszabadság — amelyet a
II. Vatikáni zsinat is deklarált — a mai világ alapkövetelménye lett.
Elítélünk minden vallási, faji, nyelvi megkülönböztetést.
Hasonló folyamatok zajlottak le a tudományok, a közélet, sőt a magánélet területén is. Megjelentek a perszonalista filozófiák, a teológiában is lejátszódott az antropológiai fordulat, önállósult tudománnyá
lett az értelmezés módszertana, a hermeneutika. A közéletben egyéni érdekérvényesítésről, jogegyenlőségről, szubszidiaritásról beszélnek. A magánéletben pedig a legkeresettebbek azok a könyvek, amelyek a sikeres és boldog élethez adnak ötleteket; jól jövedelmező
szakmává lett a coaching, a sportolni vágyóknak a személyi trénerek. A fordulat lejátszódott a pedagógiában is. A reformirányzatok
szerint nem a tanár áll az iskola középpontjában, hanem a diák, nem
a tanítás, hanem a tanulás. Nem az a fontos, amit a tanár elmond, hanem amit a diák maga fölfedez. A tanár vonuljon háttérbe, keltse föl
a tanulók kíváncsiságát, és aztán irányítsa érdeklődésüket, segítse őket
abban, hogy minél több ismeretre tegyenek szert.
Valójában az vált közkinccsé, amit a kereszténység kétezer éve hirdet: Isten személyes gondolata minden egyes személy, az ember méltósága az Ő teremtő és mindenkit egyenként körülvevő gondoskodásából fakad. — A személy értékének és szabadságának fontosságát
még jobban kiemelik a világ különböző pontjain mindmáig háborítatlanul uralkodó erőszakos hatalmak, a fejlődésnek egy korábbi szakaszában megrekedt barbár szokásjogok, nemegyszer vallási elvekre
hivatkozó törvények, amelyek elfojtják az egyén szabadságát, diszkriminálják a nőket, a más fajhoz tartozókat, a másként gondolkodókat,
más hiten lévőket.
A személyközpontú, az egyént piedesztálra emelő szemléletmódnak
megjelentek azonban a fenyegető árnyoldalai is. Mi történik mai civilizációnkkal, ha a XIV. Lajosnak tulajdonított mondást — „Az állam én vagyok” — teszik életük vezérlő elvévé az emberek? Ha egyre többen túlteszik magukat törvényen és erkölcsön, mások érdekein,
a közjó szempontjain, és saját birodalmat építenek maguknak? Hogyan lehet egyensúlyt teremteni a jogok és kötelességek, a személy
méltósága és felelőssége között?
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A MAI FIATALOKRÓL

GLOVICZKI ZOLTÁN

Ifjúság
Ők és Mi

A szerző a PPKE BTK intézetvezető egyetemi docense.

Tacitus: Beszélgetés a
szónokokról 29.1–3.,
Quintilianus:
Szónoklattan 1.2. 6–8.

1

Generációk értékítélete
egymásról

2

Magyarul olvasható in
Komoróczy Géza
(szerk., bev., ford.):
„Fénylő ölednek édes
örömében…” A sumer
irodalom kistükre.
Európa, Budapest,
1983, 333–336.

Hogy a teremtés óta volt-e drámai paradigmaváltás az emberiség fejlődéstörténetében, s ha igen: mikor mi — inkább történetfilozófiai, mint
történeti kérdés. Annyi bizonyos, hogy vagy nagy látószögű optikát
választunk, s az utolsó számottevő generációs válságnak Ádám és Éva
nagyszülővé válását tartjuk, vagy szép számmal találunk ilyen generációs ugrásokat. Miközben valahány felnövekvő generáció újként
értelmezte magát elődeihez képest, sőt, a már bölcsülő felnőttek is rendre számot adnak az emberiség kultúrtörténete folyamán arról, hogy
az utánuk következők mások (természetesen rosszabbak) — az objektíve is mérföldkőnek számító fejlődési lépcsők mégis kitapinthatók. A generációs válságok érzete tehát állandó, a történelmi léptékkel jelentős tényleges váltások ennél ritkábbak. Mivel pedig a válság
alapvetően érzet-függő, s két vagy több fél meg nem értésén alapul,
azt is állíthatjuk: a generációs válságok állandó antropológiai jegynek
tekinthetők, míg az olyan generációváltás, mely a külső szemlélő számára is megkérdőjelezi az apák és fiúk közti teljes értékű párbeszéd
lehetőségét, történeti eseményekként érhetők tetten. A generációk satnyulásának irodalmi toposza a teremtésmítoszok korszak-felsorolásaival indul, emberi világunkban pedig talán az 1–2. századi Tacitus
és Quintilianus fogalmazzák meg minden idők későbbi felnőtteinek
véleményét az utánuk jövőkről.1 Véleményüket összefoglalva: a nevelés ereje nem elegendő ahhoz, hogy egy nemzedék szellemi és morális optimumában reprodukálni tudja önmagát. Nyelvi és viselkedési
„igénytelenség” tünetei jelennek meg, sztárkultusz, léha zenehallgatás és sportversenyek fanatikus látogatása. A romlás jellegzetes virága egyúttal az is, amikor maga a nevelés eszméje devalválódik, s a szülők saját értéktelenségük tükrét élvezik gyermekeikben…
A nevelés erejében utólag mégsem kell csalódnunk. Hiszen minden generáció kinevelte az utána következőből ugyanazt az elégedetlenséget, melyet maga élt meg. Ha tényleges pusztulásról lenne szó,
mára régen, s többszörösen megszűnt volna az emberi civilizáció. Ha
pedig ténylegesen drámai változásról, akkor nem ismernénk rá négyezer év előtti sajátmagunkra. De nem így van. Az írásbeliség történetének egyik első összefüggő szövege éppen egy iskolásfiú viszontagságairól szóló sumer ékírásos tábla.2 Szereplői: az igyekvő, de kordában
tartott fiú, a reggelente uzsonnát csomagoló anya, a fafejű pedagógusok,
a fia előmenetelét kétes értékű, sörözéssel összekötött családlátogatásra hívott tanárral megoldani vágyó apa mind-mind mi vagyunk.
Ne létezne tehát x, y, z generáció? Hogyne létezne. Ahogy létezett a,
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Eszközhasználat és
generációs szakadék
3

XLVII.1. levél

b és c is, előtte pedig alapvetően egy régebbi z, y és x, hacsak akkoriban nem görög vagy héber betűkkel jelölték — volna — ugyanezt.
És valóban, a betűvel jelzett, vagy máshogy definiált generációk leírhatók, elődeikkel szemben meghatározhatók. Meglepő fejlődéstörténeti jelenség, hogy legtöbbször nem valamely mentalitásbeli-etikai
alapon, hanem sajátosan az életkörülmények, az eszközhasználat változásából kiindulva, s csak másodlagosan ebből következő mélyebb
változásokban. Igen, az informatikai eszközök használatából eredő szociális, mentális változások ma már mérhetőek, de elemi szinten rendre az eszközhasználat jelenti a generációs szakadást.
Ahogyan mintegy ezerhétszáz évvel ezelőtt a könyvek olyatén használata, hogy olvasójuk — ahogy erről Szent Ambrus beszámol3 — váratlanul magukban kezdték el a betűket silabizálni, s azokból nem akusztikus élményként, hanem absztrakt gondolatként szöveget alkotni. Talán
nem kell bizonyítani, hogy az eszközhasználat e változása akkor és ott
nem csupán közösségi vagy individuális szellemi forradalomhoz vezetett, de akár az agyműködés, tehát az ember mint biologikum mérhető változásához is. A könyveket magában olvasni tanuló kisgyermek
más volt, mint elődei. Valóban más?! Ahogyan — a témánál maradva — mintegy ötszáz évvel ezelőtt a könyveknek már olyatén használata,
hogy azokat nyomdából vehette az ember, röviden fogalmazva:
könyvei lehettek. A szellemi, anyagi vagy élethelyzetükben kiválasztottak helyett mindenki használati tárgyai, ennek megfelelően változó tartalommal. Hiszen a „mindenki” mást olvas, mint a „valakik”…
És az otthoni könyvtárban felnevelkedő polgárgyermek más volt, mint
elődei. Valóban más?! Ahogyan mintegy három-négyszáz éve elszakadtunk a népi kultúrától, s Rabelais gyermeke már viszolyogva olvasta velünk, a későbben születettekkel együtt a töméntelen neveletlen disznóságot, melyet apái szépirodalmi művekbe jegyeztek, s
mindennapjaikban is szégyenérzet nélkül megéltek. Ahogyan száz-kétszáz éve mosakodni kezdtek otthon az emberek, s a gyermekek számára hirtelen abnormitássá vált az évi egyszeri fürdés vagy a folyosó végi WC. Ahogy ötven éve természetessé vált hétköznapjainkban
az elektromosság, s gyermekeink kőkorszaknak élik, élnék meg nem
csupán a számítógép és a televízió, de a hűtő, a mikrosütő, a meleg és
az esti fény hiányát. Hogy ettől az ezer, ötszáz vagy ötven év előtti generáció más-e, mint a mostaniak? Aligha. Hogy más nevelési problémák elé néznénk? Lám, időről időre vannak szinte feloldhatatlan változások. Vigasztalhat azonban ezeknek is érezhető állandósága: ha éppen
nem tiszta ismétlődésként, hát fordított előjellel, amikor mai ifjúságunkkal éppen az a kétezer évet sűrítő nevelési feladványunk, amikor
nem tudnak magukban értően olvasni, nem veszik körül magukat szövegekkel, disznó módjára beszélnek és viselkednek — gondoljuk mi
—, nemigen mosakodnak, s az áramvezeték helyhez kötöttségét sem
igen tolerálják. A nevelési probléma közege változó, ám maga a probléma ugyanaz: hogyan tudjuk egy változó közegbe transzponálni saját értékeinket. A feladat mindahányszor a nevelő generáció számára
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A nevelés kihívásai és a
párbeszéd lehetősége

Sztereotípiák

jelent kihívást, s minden markáns paradigmaváltás idején aktuálisan
lehetetlen feladatnak tűnik. Mégis sikerül. Talán mert az érték: érték.
Látványos példát kiemelve: hogyan hat a Facebook a kapcsolatokra,
a csoportképződésre? Kérdezzünk vissza sajátmagunktól! Hogyan hatott az írásbeliség megjelenése? A levelezés, a telefon lehetősége, hogyan a városi életmód elterjedése? A tömeges közoktatás, az iparosodás?
Talán nem kevésbé. Nem jelenti azonban mindez azt sem, hogy nem
okoz valóban számottevő változást! A változás állandóságának diagnózisa korántsem bagatellizálja annak létét és jelentőségét akár a
generációk közti kapcsolatban-eltérésben, akár a nevelés kihívásaiban.
Meghívás és buzdítás lehet azonban arra, hogy ne adjuk fel a párbeszéd és a nevelés lehetőségét egy eszközrendszer újszerűségébe ütközve. Mi már talán éppen nem tudunk fejni, friss csőtésztát készíteni és szakszerűen befűteni a sparhertbe, fiaink visszatolni az írógép
kallantyúját, megkeresni a Kossuth-adót a táskarádión, megint csak
mi pedig felhőbe menteni dokumentumainkat vagy skype-on beszélgetni barátainkkal. Megannyi eszköz, s tudja, akarja használni kiki azt, amelyikkel könnyebben boldogul. Önmagában egyik sem ördöngösség — és semmiképpen sem emberi mivoltunkat meghatározó
tényező. Szokásainkat, kommunikációnkat a számunkra megszokottból
és kényelmesből a szokatlanság felé toló, ezért bosszantó változások.
Önmagukban nevelési problémát sem jelentő változások. A nevelés
tárgya és témája ugyanaz. Mindahányszor egy adott kor körülményeit:
nehézségeit vagy kísértéseit kell megmutatnunk és legyőznünk,
egyebek mellett, hogy az eszközök rabjai helyett emberek legyünk.
S embernek lenni jó. Jó és vonzó. Nem kell meggyőznünk, csupán felmutatnunk. Nyelvi problémáink persze akadnak. De ne áltassuk magunkat. Ezek nem csupán a mi infokommunikációs elmaradásunkból fakadnak. Számunkra éppoly nehézzé teszik a kommunikációt,
hogy hiába beszélünk késő Kádár-kori szlengünkben, s nevezzük meg
a számunkra egykor fontos tárgyakat, tereket, jelenségeket. S a kommunikációnak ez a kihagyása bizony nem az új generáció milyenségéből fakad, hanem pusztán abból, hogy új generáció. Felül kell tehát
emelkednünk az egyszerin és esetlegesen, megfeledkezni stencilezésről,
jegylyukasztásról és tantuszról, s abban a pillanatban legyőzzük a kapacitív képernyő, a micro-usb és a lájkolások okozta idegenkedést. Ha
sikerül, olyasmit adhatunk át a felnövekvő generáció nevelőiként, ami
majd számukra is eszköz lesz a párbeszédre, a továbbadásra, akkor,
valamikor az újabb b és c generáció idején.
Amit tudunk róluk, s amit ők tudnak magukról, amire valóban kíváncsiak vagyunk belőlük, s amivel valóban dolgunk akad nevelőként,
az különben is mélyebben fekvő réteg a tárgyi és az életmód pillanatnyi
megnyilvánulásaiban mutatkozó különbségeknél. Ám itt is sztereotípiákba ütközünk. Értékválság, alkohol-, dohány- és drogfogyasztás,
a család és a gyermekvállalás negligálása, nemzeti és vallási értékek
megtagadása, a tudás, tanulás értéktelenedése? A negyedik alkalommal, Kopp Mária kezdeményezésére ismétlődő nagyszabású, repre-
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Magyar Ifjúság 2012.
A kutatás első
eredményei. (Szerk.
Székely Levente.)
Budapest, 2013.
http://kutatopont.hu/files/
2012/02/magyar_ifjusag_
2012.pdf (2014.05.19.);
Magyar Ifjúság 2012.
Tanulmánykötet.
(Szerk. Székely Levente.)
Budapest, 2013.
http://kutatopont.hu/files/
2013/09/Magyar_Ifjusag_
2012_tanulmanykotet.pdf
(2014.05.19.); utolsó
referenciakutatás: Szabó
Andrea – Bauer Béla
(szerk.): Ifjúság 2008.
Gyorsjelentés.
Szociálpolitikai és
Munkaügyi Intézet,
Budapest, 2009.

Hazai kutatási
eredmények

5

Fordított optika.
Mozgó Világ,
1981. 2. 62–65.

zentatív mintán felvett országos ifjúságkutatás eredményeit 2013-ban
ismerhettük meg.4 A 8000 fő 15 és 29 év közötti fiatalnak a 2000-es években nyomon követhető állapotbeli, életmódbeli, mentalitásbeli mozgásai a legtöbb kérdésben alig számottevőek. Azaz egy teljes emberöltőnyi, valóban „generációnak” nevezhető tömeg alapos vizsgálata
mutatja, hogy lényegi változások ebben a — feltételezett „x, y, z” —
időintervallumban alig tapasztalhatók.
A vizsgált fiatalok — noha a jelenlegi „felnőtt” populációban nem
ezt az általános értékideált és valóságot tapasztalják — 77 százalékban
szeretnének gyermekáldást, átlagosan 1,7 gyermeket, nevelésüket 63
százalékban házasság keretei közt képzelik el, s a házasság intézményét mindössze 8 százalék utasítja el. Az egészséges életmód tekintetében is inkább domboldalon, mint szakadékban áll előttünk a felnövekvő nemzedék, egy olyan felnőtt társadalomban, ahol társas
együttlét alig képzelhető el alkoholfogyasztás és néhány évtizede még
dohányzás nélkül, a fiúk 23 százaléka, a lányok 38 százaléka sohasem
fogyaszt alkoholt, a fiatalok 60 százaléka soha dohányt, s a bevallott
kábítószer-fogyasztás 2008 és 2012 között minden drogtípus esetén felére csökkent. Nyilvánvalóan nem állítható, hogy 27 százalék házasság
nélküli jövőkép, vagy 30 százalék naponta dohányt fogyasztó fiatal,
illetve a számok általánosságban stagnáló volta megnyugvással tölthet el. Ám egy generáció morális-életmódbeli-értékrendi süllyedéséről semmiképp sem tanúskodik. A fiatalság nemzeti-vallási viszonyulása
némiképp összetettebb képet alkot. A vallásosság minden formája
csökkenést mutat (bár ennek az információnak finomhangolása Tomka Miklós rendszerváltás előtti kutatásai óta várat magára), a vallásosan
nevelő családokban valamivel nagyobb arányban, mint másutt. A „hazaszeretet” sokat vitatott (pontosabban megalapozatlan kijelentésekkel terhelt) generációs alakulásával kapcsolatban ugyanakkor kiemelném, hogy a fiatalok 71 százaléka határozottan büszke arra, hogy
magyar, ami nemzedéki szinten méltó módon reflektál Köteles Pálnak
elhíresült, a nyolcvanas éveket a magyar és a francia fiatalok összehasonlításával indító, sokkoló ifjúsági nemzettudat-felmérésére.5 Az oktatás-nevelés közvetlen kihívásai sem valamiféle értékválságból fakadnak. Sőt, ami a rendszeres oktatás számait illeti, a vizsgált fiatalok
közül az érettségizettek csupán 44 százalékának érettségizett az édesapja is, a diplomások mindössze 12 százalékának diplomázott.
Valós kihívás ugyanakkor a pedagógus-szakma világában a családi és az intézményes nevelés kettészakadásának globális folyamata, mely
sokkal inkább fakad a szülők életmódjából, igényeiből, a késői családalapításból és gyermekvállalásból, mintsem pedagógus és nevelt
közti valamiféle generációs űrből. Vagy a tudományok és szakmák
feloldódásából az interdiszciplinaritásban és a változó technikai-gazdasági közegben, ami az oktatás konzervatív tudásközvetítő szerepén ejt — egyébként alighanem éltető — sebet. Ugyanezt mélyíti az
információfelhalmozás és -hozzáférés változása is: amikor a puszta ismeretbirtoklás helyett az ismeretek szelekciója és adekvát használata
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Az oktatási rendszer
változása

válik értékké. Hadd szóljunk itt néhány szót az oktatás generációs váltásának kérdéséről is. A fentebb vázolt kihívások nem újkeletűek. Az
alapjukul szolgáló változások és azok globalizációja kétségtelenül rohamosan gyorsult és gyorsul az előző évtizedekben. Ám megint nem
valamely megváltoztathatatlannak hitt rendszer válságáról kell vizionálnunk. Nem arról, hogy egyfajta hagyományos tudásközvetítés (a
generációkat összekötő, vagy vélten összekötő normatív irányok és tudásanyag) helyett „kétes” képességfejlesztés és készség-kialakítás zajlik majd az iskolában. Miközben az úgynevezett PISA-sokk is félrevezető
félelmen alapul. Nem helyes az a következtetés, hogy a magyar iskolások és iskolák a 70-es, 80-as évekhez képest, tehát tipikusan generációs
törést mutatva értéktelenedtek el, vagy lepleződtek le abban, hogy értéktelen tudást közvetítenek. Tudjuk: a nemzetközi PISA-mérések hívták fel a szakmai és laikus közvélemény figyelmét a közoktatásban az
úgynevezett tanulói kompetenciák (alkalmazható matematikai készségek, szövegértés, problémamegoldás stb.) fontosságára és hiányára a puszta tárgyi tudáshoz képest, olyan nemzetközi összehasonlításban, ahol a magyar oktatás sikerességéről alkotott szubjektív
képzetünk sokkal előkelőbb helyen tartotta számon azt. A hazai — és
sokáig az európai — oktatás látható jó színvonala valójában a 19. század vége óta kiépülő, elsősorban gimnáziumi elitképzés sikerességét
mutatta, míg bármely szélesebb, korszerű mérés belát e mögé az egyébként igen fontos díszlet mögé. A sokk nem valaminek a leértékelődése, hanem valaminek az észrevétele: szembesülés az előző században
néhány ígéretes virágkort megélt tömegoktatás általános színvonalával. Az elitképzés fontossága és hatékonysága éppúgy nem csökkent
— hacsak nem éppen attól a téves értelmezéstől, hogy helyette kellene másra összpontosítanunk —, mint ahogy a tömegoktatás hiányosságai sem a PISA-mérések indulásakor alakultak ki. Hozzá kell
tenni: a „hiányosság” megítélése sem objektív, hiszen a nemzetközi mérés a hazai — és bármely nemzeti — oktatást nem a saját inerciarendszerében méri. Nem arról van tehát szó, hogy az alapvetően ismeretközlésen alapuló 20. századi magyar iskola egy-két évtized alatt
„elromlott”, hanem arról, hogy a nemzetközi összehasonlítás azzal szembesítette: alapvetően másról kellene szólnia, mint eddig. Az üzenet ezen
a ponton sem az elitképzésnek szól, hiszen a matematikai, kémiai diákolimpiák a legkevésbé sem az alkalmazásra képtelen, használhatatlan
lexikális ismereteken alapulnak. De szól annak a problémának, hogy
e szűk elit és a kötelező közoktatásban résztvevő tömeg között a korábbinál is nagyobb különbség feszül.
Az inerciarendszerek különbözősége más kísértéseket is rejteget.
A nemzetközi összehasonlításban a legkönnyebb út a vélt vagy valós
tanulságok levonásához, ha a sikeres — az adott szempontból sikeres!
— országok és a hazai oktatási rendszer különbségeit kiszűrjük, s az
utóbbit az előbbihez közelítjük. Az, hogy a magyarhoz képest példának
okáért méltányos hozzáférést biztosító, kisebb belső különbségeket mutató, vonzó tanári pályával kecsegtető finn iskolarendszer mögött egy
olyan társadalom áll, mely a lappok integrációja óta a regionális, anya-
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gi és etnikai diverzitásnak nálunk viszonylag alacsonyabb szintjén áll,
vagy hogy mekkora relatív és abszolút költségvetési befektetésre van
módja az oktatásba, ilyenkor túlságosan bonyolítaná ezt a kézenfekvő megközelítést. És nem szólunk itt a sikeresség előbb megkérdőjelezett objektivitásáról és mérhetőségéről, főként nem egy olyan generációéról, mely előtt a korábbit nem vetették alá hasonló vizsgálatnak.
PISA-generáció? Látjuk, az oktatás paradigmaváltása nem függ az érintett generációtól, de még a korszaktól sem. A korszak a vizsgálati módszer és szempontok újszerűségében manifesztálódik. S ahogy sokkoló volt egykor Mme Chauchat testén átlátni, ahogy sokkoló volt
korábban a teleszkóp és a mikroszkóp megjelenése, ezektől nem lett
más a naprendszerünk és molekuláink — a TBC sem ettől szűnt meg
népbetegség lenni. Generációváltásra sem került sor. A vizsgálat által
feltárt mélységek láttán persze intézkedések születnek, prevenció vagy
következtetések állhatnak fel. Nem észrevenni a csillagokat és molekulákat, nem észrevenni, hogy eddigi, néhol az oktatásról is benyomásokon alapuló elképzelésünk milyen cáfolatokat nyer a széles körű
és alapos mérések alapján, nyilván komoly baklövés. De az első lelkesedésben szögmérővel testsúlyt mérni is 19. századi hiperreakció.
Ne felejtsük el ugyanakkor azt sem, hogy mindössze egy-két száz
évnyi trend ér itt véget vagy folytatódik tudatosabban az oktatásban.
Egy-két száz évnyi trend ér véget, ha véget ér, azzal, hogy önmagáért
való lexikális ismeretek átadásaként értelmezzük az oktatást. Róma és
Nagy Károly iskoláiban is kötelező volt Cicero és Vergilius szövegeit
ismerni, egyik világban azonban azért, hogy sikeresebb szónokok, a
másikban, hogy alkalmas vasárnapi prédikátorok legyünk. A reneszánsz
műveltség-kanonizáció és főleg a 17–19. századi tananyag-kanonizáció
vezetett csak odáig, hogy a 20. századra, nálunk, Magyarországon máig
megválaszolhatatlan kérdés iskolai tantárgyak tartalmának döntő részében a „minek?” kérdése. „Csak”. Mert ez „benne van” a történelem,
a fizika, a kémia tananyagban… A „csak”, igaz, lehet ebben az összefüggésben releváns válasz, amennyiben egy megtanult információnak
ugyan a gondolkodás, az érés, a fejlődés szempontjából nem sok a jelentősége, de egyfajta kommunikációs kódként valóban generációkat
köt össze. Éppen a leghaszontalanabbnak hihető tudástartalmak közt
lelhetünk fel ilyen elemeket: a gyermekmondókák, a legegyszerűbb versek, a legalapvetőbb nemzeti hagyományok között. Az azonban már
vitatható generációk közötti kulturális kapocs, ha édesanyám s nagyatyám is ugyanazt a fejezetet nem értette, vagy ugyanannak a megtanulásakor izzadt vért egy-egy tantárgyból, mint én vagy gyermekem.
Erős, de kétes értékű kapocs. A tudás alkalmazhatóságát és alkalmazását firtató nemzetközi mérések és ösztönzések nem a tudást magát
kérdőjelezik meg (ahogy ezt többen helytelenül érteni vélik), hanem
néhány emberöltő kihagyás után ismét felteszik a nagyon is jogos kérdést: mire való ez a tudás? Megyünk-e vele valamire? A szülői és pedagógus társadalom jó része drámaként éli meg, ha az új generáció iskoláztatásában az információ mennyisége irányából az információ
használhatósága felé tolódik, tolódna el a rendszer. Pedig jóval régebbi,
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jóval konzervatívabb, és főként — lássuk be — jóval egészségesebb hagyományok felé tendálunk ezzel. Másfelől az ideálisnak vélt „biztos
tárgyi tudás” területén is nehéz nem észrevennünk, hogy dédapáink
ideális „biztos tárgyi tudása” (az Árpád-házi királyok felsorolásától Európa hegy- és vízrajzán át a latin elöljárószókig) éppen abból fakadt,
hogy a ma elvárt iskolai tananyagunk töredékét tanulták, azt azonban
alaposan és gyakorolva, hosszú éveken át. A ma tankönyveinek információi dédapám korában 30–40 százalékban még ismeretként sem
léteztek, nemhogy iskolai tudásként. Ma pedig nemigen jut idő és
energia az Árpád-házi királyokra, Európa hegy- és vízrajzára, no meg
a latin elöljárószókra. Egyfelől azt hisszük, valami sokkal fontosabb
a tanulás mai tárgya, másfelől kritikusan pillantunk a mai fiatalok
tudására (tudatlanságára) és a mai iskola színvonaltalanságára.
Ugyanakkor egy-két száz évnyi trend folytatódik is: a tudás hozzáférhetőségének társadalmi ollója attól a pillanattól, amikor az emberiség 50 százaléka már beléharapott a tudásba, a másik még csak a
kísértés állapotában volt, kiseb-nagyobb ingadozással folyamatosan zárul. A tudás teljes demokratizálásának igénye már igen újszerű jelenség: csírájában is 18. századi, s valóságában is legfeljebb évtizedekben
mérhető. Az, hogy ebben a folyamatban a hazai oktatás „lelepleződött”
(még messze nem elég demokratikus a hozzáférés), társadalmi, de talán nem történelmi mértékkel mérhető tragédia. Annál komolyabb inspiráció. Valós kihívás a családi nevelés világában is létezik. Annak a
történeti-szociológiai jelenségnek a kezelése, hogy míg a 20. század első
felében a már önálló egzisztenciát, családot alapító fiatalok is szoros
családi presszió alatt álltak, addig jelenleg a korosztály 77 százaléka
él szüleinél úgy, hogy a formális-informális nevelés, befolyásolás lehetősége és szükségessége szüleik általános vélekedése szerint ezt jóval megelőzően megszűnt. Mélyebben megközelítve, míg a század első
felében már kisgyermekkorban erősebb volt a fizikai, szellemi és erkölcsi önállóságot korlátozó tényező, addig ez az igény mára — nyilván nem a gyermekek, hanem, különös módon a felnőttek részéről —
minimálisra csökken, miközben megfordul az anyagi és fizikai függés
sokáig eltartó szükségszerűsége, ami összességében már valóban komoly generációs törésvonalat hozhatna létre. Szinte pozitív önellentmondásként élhetjük meg, hogy éppen a függés-elem sem engedheti
ugyanakkor e szakadást. A kihívás — legyen az iskolai, családi probléma-megoldási kényszer — mindahányszor a felnőtt társadalommal
szemben jelenik meg. Miközben a problémát az utánunk következő generáció jellegzetességeire, nemegyszer minőségbeli különbözőségére
vetítjük, valójában a saját problémamegoldó és adaptációs készségünk
léte és milyensége a kérdés. Ha kudarcot vallanánk — mint ahogy nem
fogunk —, sajátos történelmi bukfenc tanúi lehetnénk, a generációs
szakadás ugyanis nem köztünk és az utánunk következők közt lenne történelmi méretű, hanem köztünk és apáink között: mi lennénk
ugyanis az elsők, akik belebuknak gyermekeik nevelésébe. Az első
nagyszülőkig visszatekintve: mosolyogtató félelem.
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Kétszínűség
és sokszínűség
„Nem vagy olyan jó, mint a legjobbak.
Nem vagy olyan rossz, mint a legrosszabb.”

A szerző a PPKE BTK Pedagógiai Intézetének docense.
1

A téma rövid kifejtésénél
a saját tapasztalataimra
és egyetemi – főként
filozófia tanár szakos –
hallgatókkal folytatott
beszélgetésekre
„támaszkodtam”.

Tapasztalható
változások

Vajon lehet-e beszélni az előző generációk és a mai fiatal korosztály
esetében más világlátásról-világnézetről, más értékrendről?1 Lehet-e
megfogalmazni olyan kijelentéseket, hogy valamelyik korosztály
jobb vagy rosszabb, mint a másik? Amennyiben megfogalmazhatóak
ilyen kijelentések, akkor azok mire vonatkozhatnak és mennyire lehetnek jogosultak? Amennyiben a kérdést antropológiai szempontból nézzük, nem beszélhetünk jelentős változásról. Az antropológia
olyan releváns jegyeket fogalmaz meg az emberről (testi, szellemi,
lelki komponenseket), amelyeknél nem állapítható meg jelentős változás sem térben (a Föld különböző területein), sem időben (a különböző korokban). Harminc-negyven év távlatában nem mutatható
ki lényeges változás az ember meghatározó jegyeinek vizsgálatánál.
Nem történhetett módosulás az ember biológiai felépítésében, szellemi, lelki tevékenységében. A testhez kötődő cselekvések (mozgás,
táplálkozás, létfenntartás, szaporodás stb.), a szellemi tevékenységek
(a gondolkodásmód, a formális logika „követése”, a megismerés, a
tanulás stb.), vagy a lelki-érzelmi megnyilvánulások (az öröm, a düh,
a vágy, a szeretet stb.) aligha változtak meg ennyi idő alatt. Történeti szempontból nézve sem lehet óriási a változás egy ilyen időszak alatt. A történelem léptékével mérve ennyi idő alatt nem történhet lényegi módosulás a társadalmi, politikai, gazdasági életben.
A történész szemével nézve nem biztos, hogy látható olyan jelentős
történelmi esemény, amely megváltoztatná az ifjúságot, annak világlátását és értékrendjét. Harminc-negyven év kevés ilyen jellegű
változások előidézéséhez. A II. világháború utáni helyzet kisebb-nagyobb változások ellenére őriz egy fajta status quo-t. Nyilvánvaló,
hogy a 90-es évektől a szocialista ideológia által érintett térségben
történt változás a politikai és a gazdasági élet területén. Azonban
nem tudni, történelmi szempontból mennyire jelent majd nagy váltást a Szovjetunió által fenntartott kommunista-szocialista rendszer
felbomlása a társadalmi, politikai, gazdasági életben. Ezen két szempont ellenére a mindennapi emberi tevékenységek, cselekedetek,
kapcsolatok során tapasztalható változás. Nem mondható, hogy
minden ugyanúgy van. Mi változott, mi változhatott?
Nyilvánvalóan változott az ipari-technikai háttér, ez az a változás, amely szembeötlő és nagyléptékű. Ebből következően változott
az információ minősége és mennyisége, az életmód bizonyos terü-
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2
A korszakokhoz lásd
Róbert Péter – Valuch
Tibor: Generációk a
történelemben és
a társadalomban.
Politikatudományi Szemle,
2013. 4. 116–139.
http://www.poltudszemle.
hu/szamok/2013_4szam/
robert_valuch.pdf
(2014.04.22.)

A Kádár-korszak
fiatalságának kiemelt
viszonyítási pontja
Meg kell jegyezni,
hogy ez a kategorizálás
a kor teljes vizsgálatánál
nem lehet kielégítő,
nyilván egy árnyaltabb,
sokoldalúbb felosztás
szükséges. Azonban
a mai korral való
összevetés esetén
a kontraszt kiemelése
miatt szükséges lehet
egy ilyen kategorizálás.
3

letei (szabadidő-eltöltés, szórakozás, pihenés…), a testi-lelki egészséghez való hozzáállás, a generációk közti viszony, a különböző kultúrák kapcsolata stb. Ezek a változások a világlátásban-világnézetben
és az értékrendben hozhattak fordulatot. Vagyis kissé tudományosan fogalmazva, az újabb generáció filozófiai és etikai gondolkodásában. Ezen filozófiai és etikai fordulatok feltérképezése, kimutatása
minden bizonnyal alapos kutatást igényel, a szükséges háttértudományok és tudományos eszközök felhasználásával (szociológia,
pszichológia, kérdőívek, esettanulmányok…).
Van-e olyan esemény, időpont, és van-e olyan értékhez való viszonyulás, amely alapot adhatna egyfajta generációk közti változásváltás kimutatására? Az 1990-es rendszerváltás adódhat egy ilyen
időpontnak. A Kádár-korszak (amely felosztható 1979-ig a kádári
konszolidáció és 1989-ig a kádári válság szakaszaira) és vele szemben
a rendszerváltás utáni korszak (amely felosztható 1996-ig a transzformációs válság és azután a posztszocialista szakaszra)2 lehet olyan
ellentétes „világ”, amelyek közt feltárható valamiféle változás, váltás. Előtte és utána a fiatal korosztály filozófiai és etikai gondolkodásmódja közt felmutatható elsőre talán lényegesnek tűnő ellentét.
Ennek az ellentétnek a reprezentálására alkalmasnak tűnik a kétszínűség-sokszínűség fogalompár. A kétszínűségnek itt kiemelten a
sokszínűség ellentéteként meglévő jelentése értendő, vagyis úgy,
hogy valami kétféle, két különböző jelleggel bír, nem pedig többféle,
több különböző jelleggel bíró. A kétszínűségnek van egy alakoskodó
jelentése is, amely itt nem szerepel kimondottan, de természetesen
a szó ezen konnotációjának is lehet szerepe ebben az összefüggésben. A kétszínűség itt inkább a sokszínűség leszűkítéseként értendő.
A Kádár-korszak fiatalságának volt egy kiemelt viszonyítási pontja,
amelyhez képest volt majdnem minden kétféle, vagyis kétszínű.3
A környező világ alapvető értelmezésében és értékelésében meghatározó szempont volt az, hogy az ország gyakorlatilag orosz katonai
megszállás alatt állt és ezt a megszállást kiszolgálta — néha kijátszotta
— egy párt és a hozzátartozó egyéb szervezetek (Szakszervezet, KISZ,
Munkásőrség). A világ kétfélének látszott. Volt egy világ, amelyik
ennek a katonai megszállásnak és az azt kiszolgáló szervezeteknek
akart „megfelelni” a maga eljárásaival, rituáléival, ez mintegy a politikai rendszer világa volt. És volt egy másik világ, amely persze nem
volt homogén (sőt elég sokféle volt kulturális, vallási, életmódbeli értelemben), de abban egyféle volt, hogy az előző világtól elzárkózott,
szembeszállt vele, vagy legalábbis nem akart abban látványosan részt
venni, ez volt mintegy a rendszerellenes világ. A világnézet és az etikai értékelés szempontjából döntő volt, hogy valaki a politikai rendszerhez tartozott akár formális, akár tevékeny módon (szülői háttér,
aktív KISZ-tagság, funkciók betöltése…), vagy pedig rendszerellenes
volt akár formális, akár tevékeny módon (szülői háttér, passzív KISZtagság, vallási kötődés…). Az etikai értékelésnél nagymértékben „rontott” valaki megítélésénél, ha a rendszerhez tartozott. Ez egyben azt
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Kettős politikai
szocializáció és
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Szabó Ildikó – Falus
Katalin: Politikai
szocializáció középeurópai módra és
a magyar sajátosságok.
Magyar Pedagógia,
2000. 4. 384.
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is jelentette, hogy az illető már valamilyen mértékben képmutató,
gerinctelen, megalkuvó, alattomos. Amennyiben rendszerellenes
volt valaki, már önmagában ettől pozitív minősítést kapott, és bizonyos mértékben őszinte, egyenes, bátor, igaz lett. Természetesen ezek
az értékelések nem jelentettek teljes azonosulást vagy teljes elhatárolódást a kétféle „csoport” tagjai közt. Sok tevékenység esetén (buli,
koncert, hobby…) együttlevés, együttműködés valósult meg. Ezekben az esetekben érvényes lehetett a kétszínűségnek a fent említett
alakoskodó (aki szemtől szemben mást mutat, mint egyébként)
konnotációja. Demonstratív lehet ebből a szempontból a kor egyik tipikus filozófiai jellegű tantárgya, amely kapcsolódhatott ehhez a kérdéskörhöz: A világnézetünk alapjai. A tárgy tanítása során az egysíkú
kötelező témakörök (például A tudományos természetszemlélet;
A természet általános törvényei; A dialektikus materializmus természetfelfogása; A dialektikus materialista társadalomfölfogás alapjai;
A felépítmény legfontosabb eszméi; Világnézet és erkölcs; A marxistaleninista világnézet; A vallás megszűnésének útjai; Az erkölcs lényege
és osztályjellege; A szocialista erkölcs)4 semmiféle aktualitással nem
rendelkeztek a mindennapi élet szempontjából. A filozófiatörténeti
részletek (görög materialisták, a felvilágosodás materialistái, Marx,
Engels, Lenin) egyoldalúak és szintén értelmezhetetlenek és érdektelenek voltak. Akiknek néhány ismert szövegrészlete érdeklődést váltott ki a fiatalokból (Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche), azokat a
hivatalos álláspont dekadensnek minősítette, más források (régi kiadványok, félműveltek „pletykái”) pedig leginkább zavaros, titokzatos és ezért vonzó képet adtak róluk. A tárgy tökéletesen alkalmas volt
a kétszínűség megismertetésére és megtaníttatására. Az általa bemutatott világnézeti, értékelméleti elemek olyan mértékben életidegennek és a valósággal ellentétesnek tűntek, hogy még a valóság karikatúrájaként sem voltak értelmezhetőek.5
A kettős politikai szocializáció is a kétszínűség megtanulását jelentette. Egyrészt pont az említett világnézetünk alapjai tárgy és a
mellette meglévő ideológiai indíttatású programok, ünnepek közvetítették az egyik „színt”, mely szerint a szocializmusban a társadalmi igazságosság és az egyenlőség érvényesül. Ennek az érvényesülésnek megvannak a formái, szervezetei, módjai, amelyeket a
párt fenntart és biztosít. „A felnövekvő nemzedékek az intézményes szocializációban megtanulták azokat a normákat, eszméket és
viselkedési mintákat, amelyeket a hatalom elvárt tőlük, és azokat a
sajátos politikai rituálékat is, amelyeket a nyilvános és formális politikai helyzetekben követni kellett. A szocializáló intézmények által
kultivált értékek azonban sokkal inkább egy politikai fikcióra vonatkoztak, mint a tényleges társadalmi gyakorlatra.”6 A mindennapi életben azonban a másik „szín” jelent meg, mégpedig az, hogy
„a hirdetett társadalmi egyenlőség és társadalmi igazságosság nem
érvényesül, hogy az érdekérvényesítés leghatékonyabb módjai informálisak, hogy a mindennapi élet nem olyan, mint amilyennek a
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tankönyvek rajzolják stb.”.7 A gyakorlat azt mutatta, hogy nincs társadalmi igazságosság és egyenlőség, hanem inkább egyéni érvényesülés, taktikázás, megalkuvás, képmutatás a jellemző. Ez a kettős
szocializáció káros hatásai mellett pozitív következményekkel is
járt. „A kettős politikai szocializációhoz hozzátartozott egyfajta politikai cinizmus, ugyanakkor ez a politikai túlélés ésszerű technikája is
volt, amelynek szerepe volt a rendszerváltásban is.”8 Amennyiben az
enkulturáció folyamatát és sajátosságait figyeljük meg, ott is a kettősség jegyei jelenek meg. Az enkulturáció olyan tanulási folyamatként
értelmezhető, amely révén az ember bevezetődik az adott kultúrába.
Ennek megvannak a sajátos intézményei „Az enkulturációhoz sorolhatók azok a speciális szervezetek, intézmények is — például a család,
az iskola stb. —, amelyek a fiatal generációkat bevezetik a kultúra speciális területeibe, és amelyben speciális tartalmaik megtanulására kötelezik őket. Az enkulturáció folyamatai mélyen belenyúlnak a mindennapok világába. Ezáltal az enkulturáció megvalósulhat például
az iskolák különböző tanítási óráin, az egyes tantárgyak, mint irodalom, matematika vagy vallás oktatása során, amelyek ezáltal maguk
is hozzájárulnak a társadalom reprodukciójához.”9 Ezen intézmények
közül az iskola milyen módon végezhette a kultúrába való bevezetést, hogy járult hozzá a társadalmi reprodukcióhoz? Az enkulturáció
az iskolában mintegy hatványozottan a kétszínűség kultúrájába való
bevezetést jelentette. Maga a kultúra, amelybe a bevezetés megtörtént, egy képmutató, kétszínű kultúra volt, valamint maga a bevezetésnek a módja is ilyen volt.
Mennyiben lehet helytálló az előzőekhez viszonyítva a mai „posztszocialista” kor fiatalságára a sokszínűség kifejezés használata? A mai
fiatal korosztály filozófiai és etikai gondolkodásmódjára, úgy tűnik,
inkább jellemző a sokszínűség (sokféle, több különböző jelleggel
bíró). Politikai értelemben nincs olyan igazodási pont, amely valamilyen határozottabb állásfoglalást indukálna. A középiskolás korosztály esetében a jobboldaliság vagy a baloldaliság, az Európai Unióról való politikai állásfoglalás még nem annyira meghatározó. Nem
is tapasztalják élesen másmilyennek az egyes politikai állásfoglalásokat. Az egyes politikai elköteleződést nem tartják mindjárt világnézeti vagy etikai szempontból értékelendőnek. Elfogadóbbak a különböző, akár szélsőséges politikai álláspontokkal kapcsolatban.
Szintén demonstratív lehet ebből a szempontból a kor egyik tipikus
filozófiai jellegű tantárgya, amely kapcsolódhatott ehhez a kérdéskörhöz: Bevezetés a filozófiába. A tárgy tanítása során a kötelező témakörök (A létre vonatkozó kérdés; A test-lélek probléma; Megismerhetőség, igazság, bizonyosság; Az én problémája; A végesség emberi
problémája; Az érték problémája: a jó és a szép; A szabadság kérdése;
A környezet- és bioetika problémái; Globalizáció és társadalom)10 érdekesek és a sokféleséget mutatják be. Szerepelnek elvont, elvi témák
ugyanúgy, mint a mindennapi gondolkodást foglalkozató konkrét és
aktuális kérdések. A filozófiatörténeti részletek (Antik görög filozó-
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Relativizmus

fia, preszókratikusok, Szókratész, Platón, Arisztotelész, késő antik;
Középkori filozófia, Szent Ágoston, Aquinói Szent Tamás; Kora újkori filozófia, Descartes; Felvilágosodás, Kant; Életfilozófiák a 19. és
20. században, Nietzsche, Heidegger; Pozitivizmus, logikai pozitivizmus, analitikus filozófia, Wittgenstein)11 sokoldalúan szinte minden lényeges kort és azt képviselő filozófust bemutatnak. A filozófia
olyan sokszínűsége kerül itt bemutatásra, amely valamilyen rendezőelv nélkül már inkább a bizonytalanságot erősíti. A filozófiai témák
és a filozófus szerzők sokasága erősítheti azt a gondolatot, hogy sokféle vélemény lehetséges mindenről, de a témák tanítására fordított
idő rövidsége és a didaktikai módszerek kidolgozatlansága miatt az
a „benyomás” is megmarad, hogy az egész áttekinthetetlen, érthetetlen, nem fontos, nem kell vele kapcsolatban állást foglalni. Nagyon
érdekes, hogy a 12. évfolyamon még itt-ott meglévő filozófia órákon
mennyire elfogadhatónak tartják bizonyos filozófusok, gondolkodók
véleményét. Néhány példa ezek közül:
— Prótagorász homomensura tétele: „Minden dolognak mértéke az
ember; a létezőknek, hogy léteznek, a nem létezőknek, hogy nem léteznek”,12
mely szerint minden mértéke az ember, vagyis minden csak az emberhez viszonyítva állapítható meg, nem lehet abszolút kategóriákban gondolkodni.
— Kant „kopernikuszi fordulata”: „Mostanáig feltételezték, hogy
ismereteinknek mindig tárgyakhoz kell igazodniuk (…). Próbáljuk hát meg
egyszer, nem jutunk-e messzebbre (…) ha feltesszük, hogy a tárgyaknak
kell ismereteinkhez igazodniok (…) a tárgy (mint érzékek objektuma) igazodik szemléletalkotó képességünk tulajdonságaihoz…”,13 mely szerint
nem úgy ismerjük meg a dolgokat, eseményeket, ahogy vannak,
hanem úgy, ahogy nekünk a meglévő szemléleti formáink miatt
megjelenek (látszanak). Vagyis kijelentéseink tulajdonképpen a dolgokról alkotott véleményeinket tartalmazzák, nem pedig a dologra
vonatkozó igazságot.
— Einstein relativitáselmélete: „nincs abszolút tér és idő; nincsen abszolút nyugvó mozgásrendszer (úgynevezett inercia rendszer, amihez viszonyítani tudnánk a testek mozgását). A testek mozgása egymáshoz viszonyítva
teljesen relatív (viszonylagos)”,14 valamint Heisenberg határozatlansági/bizonytalanság elve: „a fizikai tulajdonságok bizonyos párjai, például az idő és az energia, a helyzet és az impulzus elválaszthatatlanul összekapcsolódnak, és minél pontosabban mérjük az egyiket, annál kevésbé lesz
pontos a másikra vonatkozó mérésünk”.15 Ezek bonyolultságából annyit
mindenképpen értenek, hogy az egyébként addig korrektnek tartott
fizikai kategóriák (tér, idő, tömeg, energia, sebesség stb.) esetében sem
mondhatunk abszolút érvényességgel bíró állításokat.
A fenti példák a kategorizálás elkerülését, vagy legalábbis csak
bizonyos fenntartásokkal való elfogadását „javasolják”. A megismerés, az elméletalkotás, vagyis a tudományos tevékenység során
nem lehet teljes érvényességgel bíró, minden értelemben igaz állításokat létrehozni. Amennyiben pedig a tudomány sem képes ér-

493

3_Kormos József_Kétszinüség_Layout 1 2014.06.13. 13:01 Page 494

Érdekes lesz majd
a szocializáció és
az enkulturáció
szempontjából néhány
év múlva megvizsgálni
az Erkölcstan tantárgy
hatását.
16

Az enkulturáció
sajátosságai

Lásd az Európai
Parlament és Tanács
ajánlása (2006.
december 18.) az egész
életen át tartó tanuláshoz
szükséges
kulcskompetenciákról
(2006/962/EK).
(http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriSer
v.do?uri=OJ:L:2006:394:
0010:0018:hu:
PDF (2014.05.18.)
17

vényes és igaz kijelentéseket tenni, akkor erre a mindennapi élet területén sincs lehetőség. A mindennapi életet meghatározó értelmezések, értékek, elvek csak az adott emberhez viszonyítva fogalmazhatóak meg, azok legfeljebb csak valaki számára igaz és fontos
vélekedések, vélemények, vagyis viszonylagosak, meghatározhatatlanok, bizonytalanok. A posztszocialista korszak fiataljai a művészeti, esztétikai ítéletek megfogalmazásánál is fontosnak tartják,
hogy nincs abszolút értelemben vett szép, fenséges, ízléses, hanem
ezek az esztétikai kategóriák is mindenki számára mást és mást tartalmaznak. Még a Kádár-korszak politikai eseményeihez is evvel a
relativizmussal viszonyulnak. Nem tartják eleve elfogadhatatlannak,
etikátlannak, negatívnak egy rendszerhű személy cselekedeteit, vagy
elfogadhatónak, etikusnak, pozitívnak egy rendszerellenes személy
megnyilvánulásait. Nincsenek sem árulók, sem hősök. Úgy értelmezik, hogy ezek az akkori helyzetre adott praktikus, a szituációnak megfelelő „válaszok” voltak. Ahogy szerintük ma is praktikusan
a helyzethez viszonyítva kell cselekedni. Meghagyva a sokféleség,
sokszínűség lehetőségét, nem pedig előre kategóriákat gyártani a
jövőbeli cselekedetekhez. A korosztály esetében a szocializáció sem
kettős, inkább sokféle. Az oktatási rendszer nem diktál egyfajta társadalmi értékrendszert, hanem a globalizáció és a multikulturalizmus közvetítésével a sokszínűség felé „irányít”.16 A mindennapi
életben is az érvényesülés, érdekérvényesítés sokféleségével találkoznak, akár a politikai életben, akár a gazdasági életben vagy a
munka világában (politikai pártok, gazdasági tevékenységek sokasága, külföldi munkavállalás…).
A szocializációval kapcsolatos megállapítások az enkulturációra
is igazak. Az iskola nem akar egyféle kultúrába bevezetni, inkább
a sokféleséget és annak elfogadását hangsúlyozza. Az Európai Unió
oktatási elképzeléseiben is fontos szerepe van az ezt megerősítő
irányelveknek: társadalmi mobilitás, társadalmi kohézió, globalizáció, az oktatásban az európai dimenzió erősítése, a nyelvtanulás
előmozdítása, a közös kulturális háttér megőrzése és megújítása,
az egyenlőség, a tolerancia és a tisztelet elsajátítása, figyelembe
véve a növekvő társadalmi és kulturális sokféleséget stb.17 Az iskola ezen elvek figyelembevételével akar hozzájárulni a társadalmi
reprodukcióhoz. Tehát a posztszocialista kor fiatalságát többféle tényező „tereli” afelé, hogy a sokféleséget elfogadják, tolerálják, vagyis ne kétféle kategóriába sorolják az embereket, az eseményeket.
Ezért ők azt gondolják, hogy a mindennapi helyzetekben sem kell
kategorikus döntéseket hozni. Úgy kell dönteni, alakítani az eseményeket, hogy minél több dolog „beleférjen”. A fenti tapasztalatokból természetesen nem lehet azt a következtetést levonni, hogy
világnézeti, etikai szempontból valamelyik korosztály jobb vagy
rosszabb. A Kádár-korszak fiatalsága talán határozottabban hozott
ítéletet a „két szín” alapján. Ugyanakkor a kétféle „szín” leszűkített lehetősége azt is maga után vonta, hogy ha valaki nem akart,
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A két korszak fiatalsága
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vagy nem tudott kategorikusan állást foglalni, vagy ezek szerint
cselekedni, akkor a két lehetőség választása miatt bizonyos értelemben kétszínűnek (alakoskodónak) is kellett lennie.
A posztszocialista kor fiatalsága határozatlanabb olyan szempontból, hogy nem akar, vagy nem tud feltétlen kategóriákban — főleg
nem csak két kategóriában — gondolkodni és ezek alapján cselekedni.
Rugalmasabb, toleránsabb, vagyis sokszínűbb. Ugyanakkor ezen sokszínűség mögött a választás nehézségétől, kényelmetlenségétől való
menekülés is megfigyelhető. A fenti megállapítások olyan meglévő
jegyekre hívják fel a figyelmet, amelyeket érdemes lenne behatóbban
megvizsgálni. Azonban az is lehetséges, hogy még sincs jelentős eltérés a két korszak fiatalsága közt. Ahogy a kategorizálásban némi bátorság, illetve a kétszínű alakoskodásban némi gyávaság figyelhető
meg, ugyanígy a sokszínűség elfogadásában némi bátorság, illetve a
menekülésben némi gyávaság van jelen. Talán azt is lehetne mondani
— kicsit átalakítva a két korszakhoz kapcsolódó Európa Kiadó együttes számának az írásom elején szereplő szövegét18 — nem voltunk/
vagyunk olyan jók, mint a legjobbak, és nem voltunk/vagyunk olyan
rosszak, mint a legrosszabbak.
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Elisabeth Kübler-Ross – David Kessler: Élet-leckék.................................................................3.200,–
Teréz Anya: Jöjj, légy a világosságom!....................................................................................3.800,–
Timothy Radcliffe: Vesd bele magad! Élet a keresztség és bérmálás kegyelmében..........2.900,–
Hogyan él a múlt? Szörényi Lászlóval beszélget Hafner Zoltán.............................................1.800,–
Johannes B. Brantschen: Miért van szenvedés? A nagy kérdés Istenhez.......................1.800,–
XVI. Benedek: Isten velünk van minden nap.........................................................................2.900,–
Timothy Radcliffe: Miért vagyok keresztény?........................................................................2.700,–
Leo Maasburg: Teréz Anya. Csodálatos történetek...............................................................3.200,–
Timothy Radcliffe: Miért járjunk misére?................................................................................2.700,–
Pilinszky János: Keresztről keresztre.......................................................................................2.500,–
Joseph Ratzinger: Bevezetés a keresztény hit világába ........................................................1.620,–
Wolfgang Beinert: A katolikus dogmatika lexikona..............................................................3.600,–
A katolikus dogmatika kézikönyve I.....................................................................................3.200,–
A katolikus dogmatika kézikönyve II...................................................................................3.200,–
Lukács László: Az Ige asztalánál..............................................................................................1.740,–
Paul M. Zulehner: A gyermek a család szíve.........................................................................1.520,–
A szerzetesi hivatások gondozása – Sapientia füzetek 23..................................................1.500,–
Öt évtizeddel a lelkipásztori zsinat után – Sapientia füzetek 24.......................................1.600,–
Hitünk központi titka: a megváltás – Sapientia füzetek 25...............................................1.500,–
Megvásárolható vagy megrendelhető a Vigilia Kiadóhivatalban és a honlapunkon:
1052 Budapest, Piarista köz 1. IV. em. 420.
Telefon: 36-1-317-7246; 36-1-486-4443; Fax: 36-1-486-4444;
E-mail: vigilia@vigilia.hu; Honlap: www.vigilia.hu

495

4_Kósa Éva_Mégis van új_Layout 1 2014.06.13. 13:02 Page 496

KÓSA ÉVA

Mégis van új
a nap alatt?
Generációváltás az ezredforduló táján

A szerző a PPPKE BTK
egyetemi tanára.

1
Daphne B. Bugental –
Jacqueline J. Goodnow:
Socialization processes.
In William Damon
(szerk.): Handbook of
Child Psychology, Vol. 3,
Wiley, New York,
1998, 389.

Vö. Dorothy Rogers:
Adolescents and Youth.
Prentice Hall, Inc.
(5th ed.), 1985.
2

Vö. F. Philip Rice:
The Adolescent.
Development,
Relationships, and
Culture. Allyn and Bacon,
Inc. (5th ed.), 1987.
3

Az életkori
meghatározás laza,
többnyire ‘millennials’-nak
számítanak az 1980–
2000 között születettek,
de tágabban a tizen- és
huszonvalahány évesek.
4

Pszichológiailag nézve a generációváltás fogalomköre több szempontból is rokonságot mutat a szocializációs folyamattal. Ugyanis „a
legáltalánosabb értelemben véve a szocializáció úgy is meghatározható, mint a társas együttélés követelményeinek megfelelő fontos készségek elsajátítása az ‘idősebbek’ és az ‘újoncok’, a ‘régiek’ és az ‘újonnan jöttek’ között zajló folyamatos együttműködés révén”.1 Ily módon
adja tovább a „stafétabotot” az egyik generáció a következőnek, és
így jön létre az egyes közösségek, embercsoportok, kultúrák folyamatossága és egyedi karakterisztikuma. Az átadás azonban nem jelenti azt, hogy az ifjabbak pontosan lemásolják az idősebbek világát.
A változás az egyes generációk között természetes és nem is új jelenség, bár azt tapasztalni, hogy az előző generáció többnyire elégedetlen az utána jövővel. Bármily meglepő, Szókratésznek a fiatalokról
vallott, több mint kétezer évvel ezelőtti véleménye ma sem tűnik idejétmúltnak: szerinte az ifjúság a luxus élvezője, nem tiszteli a felnőtteket, feladatok végzése helyett a fiatalok csak csevegnek, ellentmondanak a szülőiknek, és megfélemlítik a tanáraikat.2 Úgy tűnik ez a
felfogás örökzöld. A pszichológusok sztereotípia-kutatásaikban ma is
ismétlődően az évszázadok óta meglévő jellemzésekkel találkoznak:
a mai felnőttek, az idősebbek véleménye szerint a fiatalokat leginkább
az jellemzi, hogy elkényeztetettek, felelőtlenek, hedonisták, erkölcstelenek, cinikusak és lázadók.3 Mintha csak Szókratészt hallanánk!
Miben és miért gondolhatjuk mégis másnak, a korábbiaktól eltérőnek a napjainkban zajló változásokat? Miért gondolja a szakértők táborán kívül a közvélemény jelentős része is úgy, hogy a nemzedékek
közötti távolság eddig nem látott mértékű? Nem lehet, hogy megint
csak a szokásos, az idősebb nemzedéket jellemző sopánkodásról van
szó? Az mindenesetre jellemző, hogy az ilyen jellegű kérdések kapcsán ma a média mindig felkerül a vádlottak padjára. Ennek egyik
oka az, hogy a mai fiatalok idejük igen tekintélyes részét valamelyik
médiummal, elektronikai-informatikai eszközzel kapcsolatos tevékenységnek szentelik. Továbbá ezzel bizonyára kapcsolatba hozható
a fiatal generáció uniformizálódása is. Azaz az „ezredfordulós” fiatalok
(úgynevezett „millennials”4) — noha országonként és kultúránként
eltérőek — alapvetően jobban hasonlítanak egymásra, mint a saját
kultúrájuk idősebb tagjaira. Erre utaló jeleket kutatási adataink is alátámasztják. A globalizáció, a ‘nyugati’ kultúra terjedésével a divat (az
öltözködés, zenei ízlés stb.) uniformizált mintái mellett az egymástól
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Az eredményekről 1998
óta kétévente „A média
hatása a gyerekekre és
a fiatalokra” címmel
megrendezett nemzetközi
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távoli kultúrában élő tizenévesek ugyanazokat a modelleket (filmsztárokat, zenészeket, sportolókat, celebeket stb.) választják példaképüknek is.5 Kiemelhető jellemző a változások tempója is. A felgyorsulás a médiaeszközök technikai-technológiai fejlődésének és a
változás elképesztő iramának köszönhető: az elektronikai eszközök
(PC-k, iPod, iPad, MP3 lejátszók, tabletek, telefonok stb.) sokadik generációjukat élik egészen rövid időszak alatt. Egyesek a média sajátosságához kapcsolják azt is, hogy nincs korosztályi ‘lázadás’ az idősebb generációval szemben. Ugyanakkor a szembenállás korábbi
formái helyett (mint például a hippi-korszak, a beat-nemzedék stb.)
kialakult a lázadás médiához köthető mai formája: például az újságírók új típusa, akik adott esetben egy saját weblappal a hagyományos
hírközlő eszközöknél (legyenek azok bár hírlapóriások vagy vezető
tv-csatornák) több olvasót érnek el.
Jogos-e a vád? Valóban a média/az elektronikus/digitális forradalom/az internet elterjedése a jelentős átalakulások, a mai generációváltás sajátosságainak oka? Az alábbi áttekintésben6 kiemelek néhány olyan tényezőt, mely mindenképp új vonásnak tekinthető a
jelenség eddigi karakteréhez képest. A hagyományos megközelítésektől eltérően a médiát az érintett korosztály életmódjában és életstílusában megfigyelhető változások eszközének tekintve, a vizsgálati adatokat
szélesebb kontextusba helyezve a fiatalok utóbbi évtizedekben megváltozott társas-társadalmi helyzetét a médiával való kapcsolatában
mutatom be. Az érvelés alátámasztásához saját adatok is lényeges
fogódzót jelentenek: a hazai kutatási lehetőségek terén szerencsésnek mondható folyamatossággal 1998 óta immár hetedik alkalommal végeztünk7 országos reprezentatív vizsgálatot tinédzserek, 12–17
évesek körében.8 A további gondolatmenetben így egyrészt a kutatássorozatunk adataiból idézek, másrészt rámutatok néhány olyan
társadalmi-gazdasági-kulturális jelenségre, mely a körülmények
megváltozásával némi magyarázattal szolgálhat az ifjúságot jellemző
korosztályi trendre. Ezek az életmódbeli, értékrendbeli változások
összefüggésbe hozhatóak a 20. század második felétől megfigyelhető
olyan jelenségekkel, melyek a fiataloknak az idősebbektől való függetlenedésével kapcsolatosak. Ezek a jelenségek a múlt század utolsó két
évtizedében a családi struktúra, a társas kapcsolatok, és nem utolsósorban a technológiai változások következtében jelentősen felgyorsultak.9 Nézőpontomból ezeknek a változásoknak a médiaeszközök
elterjedésével, használatának körülményeivel és dinamikus növekedésével való összefüggésrendszere az, mely közelebb visz a média szerepének megértéséhez.

Trendek a felnőtt nemzedék és a fiatalok közötti viszonyban —
a függetlenedés területei
A változások egyike az otthonok terének funkcionális átalakulása. Az
otthoni tér — az egyes országok társadalmi berendezkedésétől, gaz-
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fiatalokra. III. Nemzetközi
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Erika (szerk.): A média
hatása a gyermekekre és
a fiatalokra. IV. Nemzetközi Médiakonferencia,
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Egyesület, Budapest,
2008, 66–79.; Kósa Éva
– László Miklós: Együtt –
egyedül. In Gabos Erika
(szerk.): A média hatása
a gyermekekre és a
fiatalokra. VI. Nemzetközi
Médiakonferencia,
Balatonalmádi, 2011.
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar
Egyesület, Budapest,
2012, 103–119.

dasági fejlettségétől és lehetőségeitől függően — egyre nagyobb téri
autonómiát biztosít a fiatalok számára. Ha a középkorra tekintünk
vissza, még a szolgák is egy szobában aludtak gazdáikkal.10 Mára a
szobahasználatban csak a generációk mentén történik elkülönülés.
Ez a saját szobai territórium specifikus kulturális eszközöknek és felszereléseknek (saját tv, számítógép, internetelérés stb.) ad helyet a
mai fiatalok számára, s használatuk is a függetlenség jegyében történik. Ez pedig teret nyit az egyéni médiahasználat tartalmának, idejének önálló irányítására. Vizsgálati eredményeink szerint a fiatalok
által kizárólagosan (és többnyire kontroll nélkül) használt médiaeszközök száma folyamatosan nő. A felnőttektől való függetlenedéssel
kapcsolatba hozható másik jelenség a fiatalok fokozódó kulturális autonómiája. A tömegmédiumok által is terjesztett új társadalmi értékek, a mozi és a fiatalok zenéjének kirobbanó intenzitása a korábbi
mértéket messze meghaladóan markáns ifjúsági kultúrát teremtett
az ötvenes évektől kezdődően. A nyolcvanas évek pedig további elkülönülést generáltak: megjelentek és azóta is terjednek a kifejezetten az ifjúság ízlését kiszolgáló, speciálisan fiataloknak szóló filmek,
tv-programok, sőt tv-csatornák, rádióadók, magazinok, írott és elektronikus újságok, fórumok, internetes oldalak, zenei produktumok
(CD-k, DVD-k), videojátékok stb. Mindennek következménye jól látható: a generációk közötti szegmentáció a rádióadókat és a tv-műsorokat tekintve szinte teljes. A „felnőttek” tv-csatornáit és rádióműsorait a 20 év alattiak szinte egyáltalán nem nézik/hallgatják — ezt
mutatják a tv-csatornák preferenciájára vonatkozó saját adataink is.
Egy újabb, jelentőségében talán még nem is kellően felismert változás: az ifjúság kapcsolati autonómiájának fokozódása. Az ifjúságot nevelők a formális csatornákon folyó kommunikációt mindig is igyekeztek kontrollálni. A mobiltelefon, és még inkább az interneten
történő kommunikáció elterjedése azonban egészen új lehetőséget
nyitott a fiatalok számára a kortárskapcsolatok terén azzal, hogy
lehetővé vált szülői kontroll nélkül, az otthoni felügyelettől távol
kapcsolatot kezdeni, kapcsolatban lenni a társakkal, ismerős vagy
akár ismeretlen másokkal. Ezen a téren a magyar fiatalok kiemelkedően aktívak. Már a 2005-ös vizsgálat során megkérdezettek is a mobiltelefonjukat említették az életükben három legfontosabbnak tartott tárgy között. A 2011-ben végzett felmérés alapján a fiatalok 98
százalékának volt saját, 43 százalékuknak internetezésre is alkalmas
mobiltelefonja, 2013-ban pedig már túlnyomóan okostelefon van a
kezükben. A mobil eszközöket használók pedig kétszer olyan aktívak az internetes közösségi oldalakon, és ez az aktivitás kiemelkedő
mértékben a kortársakkal való kapcsolatról szól. Sajátos paradoxon,
hogy a függetlenedés mellett ugyanakkor egyre késik a szülőktől
való leválás, egyre nő a „mamahotelek” száma. Ebben nyilván gazdasági, párkapcsolati és egyéb tényezők is szerepet játszanak, de
tény, hogy a fiatalok ma sokkal későbbi életkorban költöznek el otthonról, mint 10–20 évvel ezelőtt.11
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14

Minden bizonnyal az előzőektől sem független tendencia a felnőttek respektusának csökkenése, a tekintély hiánya. Az olyan hagyományos kötődéseket, mint a család és a közvetlen kapcsolatokra
épülő közösségek, kikezdi a gazdasági és társadalmi mobilitás. A heterogén és multikulturális társadalmakban felnövő fiatalok egymással tökéletes ellentétben lévő erkölcsi rendszerekkel és nemegyszer egymással ütköző kulturális hagyományokkal találkoznak.
Mindez hozzájárul a társadalom további individualizációjához, és
együtt jár azzal, hogy az autoritás és értékek hierarchiája helyett a
gyerekek és a fiatalok egyre inkább a horizontális társas kapcsolatok felé
orientálódnak. Sokak szerint a mai gyereknevelés jellegzetes karakterisztikuma a szülői tekintély és felelősség folyamatos csökkenése.12
Ezt alátámasztja 2013-as vizsgálatunk is: a 12–17 éveseknek csak
negyede választja valamelyik szülőjét példaképnek. A felnőttek tekintélyének — mint a tisztelet és respektus forrásának — általános
erodálódása az elmúlt fél évszázadot tekintve szembeötlő.13 Ez a
folyamat kiterjed a felnőtt világ további szféráira, az autoritás hajdani megtestesítőire: tanárokra, vezetőkre, politikusokra. Szemléletes és elgondolkodtató adat, hogy legutóbbi vizsgálatunkban a
diákok alig másfél százaléka tekinti példaképnek a tanárát! E tekintetben a nyilvánosság — azaz a média, mint a nyilvánosság eszköze — a jelenség sokszor megnevezett eredője. A média mindent
mutat, és a kép alapján, melyben a személyes problémáikat megoldani képtelen szülők, a korrupt vezetők, az esendő és hibákat elkövető, jellemgyenge felnőttek, a szexualitás aberrációi és hasonló
negatív felnőtti viselkedések is láthatóak, a felnőttek világa és ennek a világnak a működése nem vonzó.
Ebbe a jelenségkörbe illeszthető további jellegzetesség a szülői
szerepkör utóbbi évtizedekben megfigyelhető átalakulása és a szülők
kultúraátadó szerepének változása. A szocializáció során a nevelés
eszközei és a példamutatás mellett különösen fontos mechanizmus
is zajlik: a felnőttek — eleinte elsősorban a szülők, de nagyon hamar
a szocializáció egyre táguló körei is — a felnövekvő egyént körülvevő
világ eseményeire, jelenségeire vonatkozóan folyamatosan magyarázatot
adnak. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a fizikai és a szociális világot14 „lefordítják” az egyén aktuális értelmi képességeinek szintjére: „ez azért
van, mert…”, „ezt azért kell megtenni, mert…”, vagy „ezt nem lehet, mert…”, „azért nem jó stb., mert…”
Ez a mediáció a jelenségek és viselkedések látható és nem látható,
vagy nem egyértelműen érthető okaira ad magyarázatot az adott
kultúra értelmezési keretei alapján. Mindez egyfajta természetes magabiztossággal történik: a szülők, és később a szocializáció egyéb ágensei, a nevelők, a tanárok az iskolákban, egyéb intézmények stb.)
többnyire kételyek nélkül töltik be ez irányú szerepüket. Az utóbbi
évtizedekben azonban több minden kikezdi ezt a magabiztosságot.
Ingoványossá vált a talaj, amin állva a szülők és a felnőttek általában
(így a tanárok is) meggyőződéssel, hitelesen és kielégítően tudják
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Elbizonytalanodó
szülő és nevelő

Szerepzavar a szülő–
gyerek kapcsolatban

interpretálni az utódoknak a körülöttünk lévő világot. Azt a világot,
melyben a média átjárja a fiatal korosztály mindennapi tapasztalatait,
melyben a média játssza a főszerepet az információszerzésben, a szórakozásban, a kapcsolattartásban, és még számos egyéb területen.
Ebben a világban az általam „elbizonytalanodó szülő és nevelő”
szindrómának nevezett jelenség oka összetett, és itt csak néhányat
említhetek. Tény, hogy az interaktív és individualizált média új formái például mintegy megfordítják a korábbi generációs rendet, hiszen e területeken a gyerekek tanítják a felnőtteket, átalakítva ezzel
a szocializációra vonatkozó korábbi elvárásokat. Szélesebb perspektívából tekintve „felelős” a tudomány is a szülői magatartás
terén mutatkozó kételyek megjelenésében. A 20. század második
felétől ugyanis egyre inkább megfigyelhető, hogy az emberek tájékozódását, orientációs pontjait számos területen a tudomány, vagy
a nevében kijelentett, többnyire egyszerűsített direktívák, állítások
határozzák meg (bár zömmel nem a tudomány felelős az eredményeire utaló kijelentésekért — tekintsük akár a mosóporok intelligens molekuláira való hivatkozást a reklámokban). Így nem maradt
ki az érintett területek listájából a gyereknevelés és a szülő–gyerek
kapcsolat sem. A pszichológia terén még akár azt is mondhatjuk,
hogy néhány területen bizonyos értelemben „félreértés” történt: a
tudományos eredmények torzulva terjedtek el a közgondolkodásban. Például a kreativitás esetében annak összetevőiről, és az ezeket elősegítő nevelési környezetről vallott pszichológiai érvelés pozitív hozama mellett az szűrődött át a hétköznapi nevelőhöz, hogy
a korlátozás, a szigor, a gyerek bármely kezdeményezésének leállítása árt a kreativitásnak, megöli az eredetiséget. Ugyanígy az egyszerűsítő „meleg” és „hideg” jelzőkkel illetett nevelői eljárásokat is
nagy ismertség és nagy népszerűség övezte és övezi máig, sajnos a
melegséget tévesen azonosítva a feltétlen engedékenységgel és korlátok hiányával. Noha a fejlődéslélektan nyomósan érvel az úgynevezett „mérvadó” szülői magatartás mellett, mely a gyerekek
jogai mellett a kötelességeket is fontosnak tartja (és betartatja) az
érett személyiség kialakulása érdekében.
Még egy jellemző mozzanata a mai szülő–gyerek kapcsolatnak
egyfajta szerepzavar is: a gyerekek gyakran felnőttes, a felnőttek
erőltetetten fiatalos viselkedést mutatnak. A médiaábrázolások jól
tükrözik, és rá is erősítenek erre a tendenciára: gyerekek vagy tinik
készítik fel elvált szüleiket a randevúra, szerveznek alkalmakat
partnerkeresésre, vagy oldják meg a felnőtt világ problémáit. A meggyengülő tekintélyű, vagy a tekintély, a(z egyébként adott) hierarchia
kinyilvánításától idegenkedő szülők és nevelők, lemondván a hagyományos eszközökről, mindinkább barátként igyekeznek kapcsolatot építeni a fiatalokkal. Egyre gyakoribb, hogy mindent megbeszélnek már a 10–12 évessel is, mindenben kikérik a véleményét, ők
is hasonló divatot követnek, felnőttként ugyanazt a könnyűzenét hallgatják (és igyekeznek élvezni is); ők is fent vannak a Facebook-on,
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15
Vö. Kósa Éva:
Mass Media and
identity development
in adolescence.
In Mária Fülöp – Alistair
Ross (szerk.): Growing
up in Europe today:
Developing identities
among adolescents,
i. m. 121–137.

szülőség helyett haverságot szeretnének, vagy amint az angol nyelv
olyan találóan kifejezi: „peer-enting”-et a „parenting”-gel szemben.
Ez az elbizonytalanodás különösen tetten érthető a felnőtteknek a
fiatalok és a média kapcsolatára adott reakcióiban, viselkedésében.
A médiával (mint eszközzel, mint tartalommal, mint hatalmi ággal)
kapcsolatos mediáció a fiatalok számára a felnövekedés minden színterén és területén szükséges lenne. Azonban kutatási adataink azt mutatják, hogy mind az otthoni, mind az iskolai keretek között ez a fontos és szükséges közvetítés távolról sem éri el a kívánatos szintet, nem
tart lépést a fiatalok mindennapi tapasztalataival.15

Összefoglalásul
Írásomban a „millenniumi nemzedék” jellegzetességeiből, a generációk közötti távolság összetevőiből emeltem ki jellegzetességeket,
majd ezek közül néhányat fókuszba helyezve megkíséreltem ezeket
társadalmi-kulturális közegbe ágyazva bemutatni, szem előtt tartva
a média szerepével kapcsolatos összefüggésszálakat. Áttekintésem
alapján ezeknek a jelenségeknek a média nem előidézője, inkább eszköze, és a szokatlan sebességgel zajló technikai-technológiai, és az
ezzel együtt járó társadalmi folyamatok terén zajló változásokkal figyelemreméltó kölcsönhatásban lévő tényezőnek tekinthető. Úgy látom,
hogy a média ebben az összefüggésben fontos szereplőjévé vált
annak a folyamatnak, melynek során a kulturális transzmisszió vertikális formái (a szülők, az iskola, a felnőtt társadalom és a felnőttek kultúrája) mellett, vagy akár helyett, a kortársak révén — a média adta lehetőségekkel élve — a kultúra horizontális közvetítésének dominanciája
erősödik. Valószínű, hogy a generációk közti különbség jelenlegi vonásai vélhetően változni fognak: a már ‘mobiltelefonnal a kézben’
született gyerekek szülőkké válva már soha nem lesznek olyan idegenek a digitális világban, mint az ő szüleik. Nehéz megjósolni, hogy
a kultúra átadásának formáit tekintve milyen változások előtt állunk.

KIADÓNKBAN IS KAPHATÓ:
Megismertem Isten szeretetét…
Lukács László piaristával beszélget Juhász Ferenc
Kairosz Kiadó, Budapest, 2014
„Miért hiszek?” sorozat, XCVIII. kötet
Ára: 1.500 Ft helyett 1.200 Ft
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SZÉP/ÍRÁS

VILLÁNYI LÁSZLÓ

Ősz hajszál
Amikor közelében időzöl, s beszél hozzád,
minden pillanattal teljesebben érzékeled szépségét,
bensejében a gyerekkori erdőt, tisztást, tavat,
látod szemében a valahai gyötrelmek könnyeit,
barna hajában megszereted az ősz hajszálat,
s egy éjszaka közepén azon tűnődsz,
hogyan beszélj majd hozzá, ha ő minderről mit se tud.

Kilenc hónap
Hatvan éve már közel kilenc hónapja éltem
édesanyám méhében, még nem tudta, fia
születik majd néhány nap múltán, eltemették
nagyanyámat, Stopper Otíliát, koporsójánál
sírtak fiai, ebből a megrendültségből én is
érezhettem valamit, ahogy a szomorúságból is,
mert másik nagyanyám nem lehetett lánya mellett,
a szigorú határ túloldalán, Beregszászban várta
születésem hírét, akkor még nem ébredtem
kételyekre, nem szorult nyakam köré köldökzsinór.

502

6_Kabán Annamária_Balázs Tibor_Layout 1 2014.06.13. 13:03 Page 503

KABÁN ANNAMÁRIA

„…vizeskorsó bort
zubogtat, bíborlángút,
mint a vér”
Dsida Jenő: Kánai menyegző

1953-ban Kolozsváron született. Magyar–francia szakos
tanár, a nyelvtudomány kandidátusa. A Miskolci Egyetem
BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének habilitált docense.

1933 februárjában az Angyalok citeráján ciklus záró darabjaként az
Erdélyi Helikon hasábjain látott napvilágot a vers, 1938-ban pedig
abban a kötetben, amelynek címadója éppen az említett ciklus. A vers
címe egy bibliai szövegrészre utal, a kánai menyegző történetére,
amely csak János evangéliumában olvasható, mégpedig a 2,1–12.
versekben, a szinoptikusoknál nem szerepel. A kánai menyegző története azért kiemelkedően fontos, mert Jézus itt teszi első csodáját.
Borrá változtatja a vizet, amikor a bor elfogy. A címnek ez az intertextuális kapcsolódása az evangéliumi történethez a vers egész szövegét meghatározza.
Látszólag a vers egy menyegző történetét meséli, mégis egyre inkább Krisztus csodatetteinek a megjelenítése válik fő szövegszervezőjévé. Ezt a versforma kettőssége is sugallja, ugyanis szimultán
ritmusú, egyidejűleg ütemhangsúlyos és klasszikus időmértékes,
amelyben a páros rímű akatalektikus trochaikus tetrameterek sorozatát két egymással rímelő katalektikus, azaz csonka tetrameter
zárja. A tizennégy sor sajátos szonettnek is tekinthető, amelynek
utolsó sorpárja olyan szerepet tölt be, mint a Shakespeare-szonettek
zárlata.
Megszólító vers. A lírai alany szerelmét szólítja meg, és a várható
menyegzőről beszél. Az első rész a jókedvű menyegzői asztaltársaság megjelenítése. Hely- és időmegjelöléssel indul: zöldbefutott tág
verandán augusztus éjjel játszódik a történet. A násznépről azonban
nem árul el semmit, csak egyetlen személyt nevez meg a vers, Krisztust, akiről fontos megállapítást tesz. Ő ül az asztalfőn. Az a tény,
hogy a násznép többi tagja homályban marad, és Krisztus alakja
kerül a középpontba, a menyegzői történetet transzcendens távlatba
állítja. A földi és a transzcendens egybejátszása teremti meg azt a tudati villódzást, amely a vers művésziségét fokozza:
Menyegzőnk lesz, kis szerelmem, s derülünk a cigánybandán.
Vendégek közt üldögélünk zöldbefutott, tág verandán.
Krisztus ül az asztalfőn. Künt augusztus mély, tiszta éje
csillagot szór, s zene-szűntén sír a tücsök lágy zenéje.
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A következő rész a megdicsőült Krisztust láttatja. Krisztus, akárcsak a Kóborló délután kedves kutyámmal című versben, együtt rezdül a költővel, akinek derűs volta a költői hivatásra irányítja a figyelmet, és ez nem más, mint a lelkek felemelése:
Krisztus arca szép, sugárzó, szereti a víg poétát:
máskülönben nem tett volna érte ilyen hosszu sétát.
Mint oly sok Dsida-versben, a földi és a transzcendens itt is
szinte egymásba ér, olyan ez, mintha a kettő csak egy hosszú sétányira lenne egymástól.
Majd Krisztus szavai következnek:
Súgva mondja: „Szívetek a vágytól majdhogy szét nem pattan,
menjetek csak, fiacskáim, ne késsetek énmiattam!
Majd én mindent elgondozok, vendégséggel baj ne légyen.
A szegénység, bogárkáim, illatos és drága szégyen.”
Hangneme családias, atyai. A fiatalok megszólítása („fiacskáim”,
„bogárkáim”) csupa közvetlenség, kedvesség. Jól ismeri a szerelmesek szívének minden rezdülését, és segíteni akarja szerelmük beteljesedését. Emellett a szegények pártfogója. Szavai így természetesen nem hangzottak el ajkáról, nem szerepelnek a Bibliában,
lényegüket tekintve mégis krisztusiak, hiszen a szeretet legfőbb parancsára intenek. Gondoskodó szeretetének megidézésével ugyanakkor az isteni gondviselésbe vetett hitet is erősítik.
A boldog pár észrevétlen elvonulása mintha vallási rituálé mozzanatait is idézné:
Lábujjhegyen, mint ki édes szenvedélynek titkon áldoz,
surranunk el lombfüzéres nászi szobánk ajtajához.
Akár a shakespeare-i szonettekben, itt is a vers utolsó két sora
tartalmazza a csattanót. A zárlat — lényeget láttató képi fogalmazással — visszautal a címben megnevezett bibliai jelenetre:
Visszanézünk… — Minden asztal csupa friss hal, friss kenyér,
vizeskorsó bort zubogtat, bíborlángút, mint a vér.
Krisztus gondoskodik a násznépről. Az asztalon látott kenyér és
hal egy másik evangéliumi csodatettet is idéz, a kenyér- és halszaporítás csodáját, amely mind a négy evangéliumban szerepel, sőt
Máténál és Márknál még egy második kenyérszaporítási történet
is található. Ehhez társítja Dsida a kánai menyegző csodáját, amikor
Jézus a vizet változtatja borrá, sőt a borban már az utolsó vacsora
áldozatát is láttatja, amikor a kenyeret és a bort változtatja át saját
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1
Joseph Ratzinger /
XVI. Benedek: A Názáreti
Jézus. I. A Jordánban való
megkeresztelkedéstől
a színeváltozásig.
(Ford. Rokay Zoltán.)
Szent István Társulat,
Budapest, 2007, 213.

Barsi Balázs:
„Tégy engem
a szívedre pecsétnek”.
Elmélkedések az Énekek
énekéről. Sümeg,
2003, 45. és 28.
2

3

I. m. 43.

BALÁZS TIBOR

testévé és vérévé. Ezzel egyben a keresztáldozatot és a megváltás
művét is elővételezi: „vizeskorsó bort zubogtat, bíborlángút, mint a vér”.
Dsida verse azt sugallja, amit a kánai menyegzőről évtizedek
múltán XVI. Benedek ír Jézusról szóló könyvében: „Jézus arról beszél Máriának, hogy még nem jött el az ő órája. (…) Az »óra« közelebbről »megdicsőülését« jelenti, amelyben egyetlen egészet alkotva
kapcsolódik össze a kereszt, a feltámadás és Jézusnak az egész világra kiterjedő jelenléte az ige és a szentség által (…) Midőn Jézus
(…) Máriának az ő órájáról beszél, ezzel a jelen pillanatot a kereszt
titkával köti össze, mint megdicsőülésével (…) A kánai csodát így
ennek az órának az elővételezése jellemzi, és belülről ehhez kapcsolódik.”1
Az igazi menyegzőt Dsida versének tanúsága szerint is valójában Krisztus rendezi követőinek azáltal, hogy megváltói működésével Isten szeretetét jelenti ki az emberiségnek. Az, ami az utolsó
vacsorán történik, Isten ember iránti szeretetének örök megpecsételése. Az úrvacsorában pünkösdtől fogva, mint Barsi Balázs írja,
„az őskereszténység nem kevesebbet ünnepelt, mint kommuniót,
szentségi egyesülést”. És mint megjegyzi: „Ennek a misztikus násznak az ünneplése az egyház legmélyebb hivatása is.”2
A vers tehát sokkal többről szól, mint hogy Krisztus részt vesz
egy emberpár házasságkötésén, és csodás módon gondoskodik az
ünneplők asztaláról. Dsida Jenő verse művészi formában fejezi ki
azt, amit Barsi Balázs — XVI. Benedekkel egybehangzóan — a következőképpen összegez: „A kánai csoda s egyáltalán Jézus részvétele ezen az esküvőn egy sokkal mélyebb valóságnak, Isten népe
iránti szerelmének képe, Jézus Krisztus egész megváltói működésének összefoglalása. Hiszen itt szerepel először a János-evangélium központi gondolata: Jézus órája — a kereszthalál és a megdicsőülés, vagyis Isten szeretete végleges kinyilatkoztatásának órája
—, melyet most anyja, Mária kedvéért előrehoz.”3

Röppálya
Repülés rekedt belém, Uram,
mint kimondhatatlan szó, mint elhalkuló dallam,
mely lábaid elé hullana, ha hullhatna, valami
eszeveszett repülés szorult a szárnyaimba,
árnyaimba, melyek láthatatlanok, mint Te vagy
és miként Te voltál láthatatlan számomra,
teremtő Úristen.
Fikcionáltad nekem ezt a repülést, hogy
préselj be albumodba, Földed és megszentelt
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Eged közé. Mint kisgyermekeim a pillangót,
ahogyan bepréselik a pillangószárnyakat
kihajított könyvem lapjai közé, úgy préselted be
Te is röptömet, Istenem, evilági és égi impériumod
közé, hogy egyszer majd feltárd a földiek előtt
titkos kollekciódat és szemükre
vesd, hogy lám, mennyire földhözragadtak, hogy
mennyire nincs szemernyi, rebbenésnyi álmuk,
amivel fölemelkednének, kijátszva kicsit a
gravitációt, de persze, hogy nem, nem a Te
elérhetetlen trónusodig, hanem csak addig, míg a
földi halandó szeme ellát, míg fel tudja
emelni szemeit, emeljük fel szemeinket az Úrhoz,
fel, tehozzád, Magasságos Úristen…
Repülés feszíti szét belülről valóm, már jártányi
erőm sincs, és KO-val leterítve sem bírok valami
végső helyet kikuckózni magamnak e Földön,
földeden. Szétszakít, belülről szakít szét, Uram,
ez a repülés, melyet Te felejtettél bennem,
valamikor, mint ahogy költőien elmerengő
kirurgus a műtét végeztével valamit
bennfelejt a kelléktárból.
Engedj hát fölszállanom, föl, egész Birodalmadig,
mely zord lehet, Uram, és kietlen, ezért teremtéd
magadnak a mi kis Paradicsomunkat. Kapard ki,
vájd ki, vagdosd ki, dobd ki belőlem,
szikéddel, lángpallosoddal ezt a szárnyalást, hadd
járjam békén a poros vagy havas földi ösvényeket,
utakat, Atyám, szabadíts meg engem ettől a
kényszerrepüléstől, ha meg nem jön össze, nem tudod
megakadályozni, adminisztratív nehézségekbe,
programhibába ütközik, nem illeszthető a
Mennyei Alkotmány egyetlen passzusába sem,
akkor vedd vissza, vedd vissza mélységed és
mámorod, vedd vissza mélységmámorom!
Akkor hadd legyek szemlélője egy röppályának,
mondjuk: pályaívnek egy nagykevélyi
tölgyfába dúcolt fészektől a Budapest Párkány utcai
mészárszék trancsírozó asztaláig, onnan pedig, a
bíborban fürdő trancsírozó asztaltól vissza,
vissza Tehozzád, Magasságos Úristen, Mennyei Atyám.
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BODÓ MÁRTA
1963-ban született Kolozsvárott. Teológiából doktorált,
irodalom-, színháztörténész
és kritikus, a Keresztény
Szó erdélyi katolikus kulturális folyóirat főszerkesztője. Legutóbbi írását 2014. 2.
számunkban közöltük.

Örökbefogadás 1.
Kiskamaszkorom óta készülök a gyereknevelésre. Már akkor meghatott a sok hányódó kisgyerek sorsa. A szomszéd gyerekek, akik
mindig a zsíroskenyeremet kunyerálták, aztán boldogan hazaszaladtak vele és megcukrozva hozták ki, ott majszolták nagy büszkén, úgy tízévesen egyszer csak elkerültek egy üvöltéstől hangos
éjszaka után. Árvaházba vitték őket, súgták a felnőttek nekünk, s
ebben a halkan elhangzott mondatban felénk sújtó fenyegetés lapult: vigyázzatok, hogy viselkedtek, mert… Pedig ezeket a gyerekeket nem azért vitték el, mert nem lehetett velük bírni. Nem velük,
a szüleikkel nem lehetett bírni. Illetve ők nem bírtak egymással.
Addig-addig birkóztak, míg egyik este az anyjuk késsel szorította
vissza az apjuk lecsapó kezét, a férfi azonban megcsúszott és egyenest belefeküdt a késbe. Ott hörgött a konyhakövön, az anyjuk csak
bámult, a gyerekek meg kicsődültek a furcsa hangra, álltak a küszöbön, míg habzó vér se jött már a férfi száján. Az anyjuk akkor lesimította a haját, a ruháját, elment a szemközti szomszédasszonyhoz, megkérte, hogy fektesse ő le itt a gyerekeket, s engedje meg,
hogy ő meg telefonáljon közben. Az idős asszony sóhajtott, a saját,
messze élő unokáira gondolt és beterelte gyorsan a kicsiket a hálójába, egymás mellé fektette őket az ágyba, még mesét is olvasott
nekik, s ott kucorgott az ágy szélén, amikor a rendőrökkel a gyermekvédelmisek is megjöttek, ellentmondást nem tűrően parancsolták ki a már szunnyadó kicsiket a kényelmetlen terepjáróba, úgy
vitték őket, mintha ők lennének a gyilkosok, úgy is feküdtek le aznap, rács mögött, kemény börtönpriccsre. Az asszonyt húsz évre
ítélték, a gyerekek már csak töpörödött öregasszonyként látták viszont. Az is évekbe telt, míg a testvérek a rendszerből kikerülve
végre annyira összeszedték magukat, hogy egymást megkeressék.
Mi úgy maradtunk ott, hogy évekig nem tudtuk megmagyarázni
magunknak sem, mit hibáztak a szerencsétlenek. Rossz volt a szájunk íze, sokáig magunknak se vallottuk be, hogy ezek a mindig
szakadozott ruhájú, kellemetlenül, mert túlzóan ragaszkodó, de
végeredményben kedves kisgyerekek hiánya megülte egész gyerekkorunkat. Minden bújócskánál hiányoztak, a körjátéknál kevesen voltunk, nem volt köztünk többé olyan, aki minden játékban
elsőnek vállalja a leghálátlanabb feladatokat is, csakhogy induljon
vagy folytatódjék a játék.
Bár évekig nem tudtuk pontosan, mi és miért történt, s főleg
hogy pontosan hová tűntek a szomszéd gyerekek, bennem akkoriban kezdett megfoganni a szívós elhatározás, hogy örökbefogadott
gyerekeim lesznek.
Amikor eljött az ideje, más élettények is ráerősítettek erre az elhatározásra. A hosszas procedúra ugyan elkeserítő volt, talán ha

507

7_Bodó Márta_Fecske Csaba_Layout 1 2014.06.13. 13:04 Page 508

nem ilyen régi keletű ez a dolog bennem, ötször-hatszor is lemondtam volna az egészről. Mert bár minden intézetben, ahol megfordultam, százszámra volt a legkülönfélébb formájú, korú és
nemű, senkinek sem kellő gyerek, a rendszer úgy kezelte a kérdést,
mintha mi, örökbefogadók, gondosan megszűrendő gonosztevők
lennénk, akiket el kell a tett elkövetése közben kapni. Nemigen törődött senki azzal, hogy a befogadóra váró gyerekek végre révbe
érjenek. Ők ott az íróasztalok mögött mintha csak ellenséget láttak
volna bennünk, ráérősen, kevés valódi figyelmet fordítva a feltárásra, várattak, forgattak, újabb iratokat kértek és így tovább. A csodával határos módon sikerült végül több három-négyéves kisgyereket hazavinni. Nem örökbe, csak nevelésre, de elégedett voltam:
úgy értékeltem, mint a kiskoromban hazavitt kiskutyák és kismacskák esetében: sikerült őket a sok száz pusztulásra, lassú kiszikkadásra vagy hányatott utcai életre szánt egyed közül kimenteni, s minden társuk helyett is maximálisan jól tartani őket. Igen,
kissé kompenzáltam: a sok megmentés elől elzárt élet súlyozására
szövetkeztem a sorssal, apait-anyait beleadva ezeket a kicsinyeket
minden jóban részeltetni akartam. Nem kényeztettem, nem: inkább
szerető szigorral és következetességgel terelgettem őket a legjobb
felé, igyekezve rájuk szabottan modellezni az életpályájukat, biztatással, olykor büntetéssel megmártani őket mindabban, amit
nemcsak ők és társaik, de tán magam sem kaptam meg.
Rendben is ment minden, ezek a gyerekek kedves elnézéssel fogadták talán túlzóan lelkes terelgető indulatomat, szépen beilleszkedtek, ki-ki adottságai szerint, a rá váró életmódba. Egyik kedves
lányka fodrász lett, csinos, mosolygós, dolgos asszonnyá nőtt. Egy fiúcska számítógépes szakember, egy jól menő cég alapembere, szívesen küldik karbantartásra: a rejtett hibákat is könnyen megtalálja, és
minden korú, hangulatú kliens elégedettségét ki tudja vívni szolgálatkész modorával. Egy másik leányka érettségi után megkereste a
vérszerinti családját: anyja megtört, beteg asszony, mellette maradt,
ápolja. Nem sorolom, nem dicsekedni akarok, talpraesett, belevaló fiatalok ezek. Egyetlen lányról nem tudok. Ő volt a legtehetségesebb.
Akkor került hozzám, amikor a többiek már többnyire sínen voltak.
Ő volt az egyetlen, akit hivatalosan is örökbe fogadtam. Megtört volt,
kicsiny, összeesett: otthonról úgy került el, hogy semmi biztatást nem
kapott, csak szidást, elmarasztalást, ő pedig aprócskára húzta magát
össze, keskeny szemréséből leste, ki mit vár tőle, hallgatott, és erején
felül is megpróbált az elvárásnak megfelelni. Különben is hallgatag
volt, sokat olvasott, alaposan, elmélyülten. Sokáig azt hittem, ő viszi
legtöbbre, legalább egyetemi tanár, akadémikus lesz. Nemcsak kiválóan tanult, különösen, ha az adott tanárt kedvelte. Akkor, csak hogy
a maga csendes módján kedvében járjon, lexikonokat bújt, idegen
nyelvű adatokat szedett össze az internetről, fogalmam sincs, hogyan
értette meg mindazt, amit olvasott, hiszen nem is tanulták azt a nyelvet, amin ő dokumentálódott! Érett volt, néha teljesen elfelejtkeztem
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arról, ő a kislány s magam a felnőtt. Amikor hozzám került, eleinte nehezen szoktam, hogy a már kiürült házban ismét osztozom valakivel
mindenen. De észrevétlen volt, olyannyira, hogy vadászni kezdtem,
mit tegyek, hogy mosolyt lássak az arcán, hogy meglepődjön és feszes kis arcára öröm üljön ki. Öröm, hogy figyelnek rá, hogy nem neki
kell alkalmazkodnia, hanem más jár az ő kedvében, mert ezt ő is megérdemli. Azzal, egészen banálisan azzal, hogy van és létezik. Beszélgettünk is pár év után arról, hogy ez neki is kijár. Meghallgatott, sovány arcán hosszában megfeszültek az izmok, ahogyan ellenkezett
benne az élettapasztalat. A füléhez eljutott, talán az agyába is, de a
lelke tiltakozott. Sose mondta hangosan, de tudtam, a lelke berzenkedik a szavaim ellen. Nem hiszi, hogy neki bármi is kijár. S ha olykor nem sikerült valami, akár csak a palacsinta vagy a mosás, ahogy
eltervezte, összetört, egy sarokban reszketve várta, mit szólok majd.
Mindig szidást várva nézett maga elé ilyenkor. Hiába öleltem százszor
is, bizonygatva, hogy nem ettől függ a szeretetem, ilyen butaságok
miatt nem múlik el, ő rám nézett, nem sírt, de a szeme annál mélyebb
szomorúsággal telve, csak annyit kérdezett: megtartasz még? Hiszen
ki fogsz tenni, tudom én. Évek múltán is mint kés forgott bennem ez
a két mondat, pedig ismertem már a mondást, százszor s ezerszer hallottam tőle. Különben jókedvű, életerős lány volt, nem nagyon társasági, de kevés barátja igen kedvelte, hangulatos, ötletdús embernek ismerték. Figyeltem arra, hogy ne terheljem rá az akkoriban elég
bonyolult magánéletem keserű gondolatait, amelyek nem egy kinyíló
fiatal élet elé valók. Mégis számtalanszor vigasztalt meg úgy is, hogy
mondás nélkül is érzékelte a rossz hangulatomat. Az évek során, ahogyan előtte is egyre több világosodott meg az élet összefüggéseiből,
olyan bölcs és megfontolt felfogásról tett tanúságot, hogy elámított, támaszkodni nem, de számítani mindenben számítottam rá. Olyan dolgokról is beszélgettem vele, amiről egyik nevelttel sem, de még a
kevés rokonom, barátom közül se sokkal. Egyre inkább azt éreztem:
a magam jobb kiadását látom, örömmel igyekeztem azon, hogy mindazokat az ajtókat megnyissam neki, amelyek előttem nem voltak hasonló koromban nyitva. Örültem, jubiláltam, s ez arra késztetett, hogy
egyre többet és még többet tegyek érte. Ösztöndíjat jártam ki neki, pályázásokra biztattam, megjárta Nyugatot és Keletet, Északot és Délt,
Európa minden jelentősebb vidékét. Ha múzeumba kívánkozott, de
mondani se merte, magam vásároltam tájékoztatókat, s küldtem el
akár a British Museum időszaki kiállításaira is. Virágzott, kiteljesedni
látszott. Tizedik évünk márciusában oxfordi egyetemi felvételire utazott. Gyökeresen megváltozva jött vissza. Kezdetben csak távolságtartó és a szokásosnál is hallgatagabb lett, titkolózott, folyton a számítógép csevegőprogramján meg a telefonján lógott, üzeneteket
küldött és kapott, de nem mondta el, kitől, kérdésemre ingerült lett,
már nagykorú vagyok, mondta meglepően nyersen. Nem voltam híve
a minden áron való beavatkozásnak, természetes folyamatnak, leválási előkészületnek véltem. Ám az oxfordi eredmény késett, máshová
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nem jelentkezett. Ha kérdeztem, elborult a szeme. Nem erőltettem,
talán nem úgy sikerült, ahogy remélte, nem akartam vájkálni a friss
sebben. Egy nap aztán felzaklatott fiatal nő keresett meg a munkahelyemen, elsírta, hogy korombeli férje viszonyt folytat örökbefogadott
lányommal, hazudoznak, bujkálnak, ám ő rajtakapta és leleplezte
őket, most válnak. A nap elborult előttem, nem tudtam figyelni semmire. Otthon kérdőre vontam, zokogva a szobájába zárkózott. Másnap összepakolt, közölte, összeköltözik a férfivel, új életet kezdenek,
gyermekeket szül és háziasszony lesz. A világ összedőlt, gondoltam
megsemmisülve. Egy szavamat se hallgatta meg, taxit hívott és elhajtatott. Még háromszor jött, pakolt, rendezett, megölelt, közölte, ez az
ő élete, ezt kívánja tenni, nem vagyok a szülőanyja, ne szóljak bele,
köszön mindent, de a maga választásait követi. És elment. Néhányszor összefutottunk még, bevásárláskor, párszor felhívott, fodrászt
keresett, megkérdezte a tisztító címét, de nem hívott meg magához: a
férfi nem szeretné, ha az ő családja, ráadásul nem is a vérszerinti, zaklatná őket, mondta, ő meg nem szeretné megharagítani. Majd ha
egyensúlyba jönnek, belerázódnak, enyhül a férfi. Akkor majd meghív. Egy év után elköltöztek, előbb másik városba, majd külföldre.
Nem hívtam, veszekedés lett, mondta, ha régi élete szereplői keresték,
kérte, ne hívjam én, majd ő jelentkezik. Megtettem, ne gondolja, foggal-körömmel ragaszkodom, hogy buta anyaként nem tudom elengedni, hiszen igaz is, nem vérszerinti.
Erről az egyről, az egyetlen örökbefogadottról hát semmit nem
tudok. A többi, a neveltjeim, rendszeresen hívnak, látogatnak, öszszejárunk. Örülök életük minden kis örömének, kis és nagyobb sikereiknek. Csak éppen üres a lelkem. Rossz a szájam íze, a hallgatag,
komoly, tehetséges lány hiánya átjár. Bánt, hogy mégsem tudtam segíteni neki. Úgy vélem, sorsa nem tudott kiteljesedni. Vagy éppen
így teljesedett ki? Nem tudom megmagyarázni magamnak sem, mit
vagy hol hibáztam, én hibáztam-e vagy a sorsa törvényszerűen sodorta messzire, a családja, sosem látott vérszerinti ősei jöttek érte és
vezették el, tovább, egy olyan úton, amin én már nem kísérhetem.

Örökbefogadás 2.
Hatalmas bálterem, halk zene, csinos ruhák, elegáns öltönyök, finom illatok. Lézengünk, udvarias mosolyokat váltunk. Csendes magabiztossággal átkarolja a vállam, magával húz a forgatagból, húz és
vonz, majd elébe lök. Szemébe nézek. Az ő gyerekét neveltem. Megvetem, mert gyenge volt vállalni, gyenge legény volt, az apja miatt
nem merte a gyereknek még a nevét se adni, pedig szerette a nővéremet, haláláig szerette. Megvetem, lenézem, pedig neki köszönhe-
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tem a fiamat. Fiamként neveltem a fiát, így lett fiam. Elébe tol szelíden, rá kell néznem, mondanom valamit. Köszönd meg, köszönd
meg, sípol a hang nélküli hang a mélyből. Megvetem, megvetem,
dobol a tudatom. Szorít a torkom, szorítom. Nem tartozom köszönettel, neki kell köszönnie. Nézem a szemét, hosszan, mélyen, dörömböl a lenézés: mit tiszteljek azon, hogy jókedvedben világba
szórtad a magod, aztán otthagytad?! Mi a tiszteletreméltó abban,
hogy életet nemzettél, de megtartani nem tudtad, nem akartad, nem
merted? Tiszteletre méltó én vagyok, aki befogadtam a kitaszítottat,
otthont adtam, családot, nevet és tisztességet. Nézem, nézem,
nézem, elmerülök a szeme tükrében, alábukom, mint tóba, a mélybe.
Hirtelen elönt az ő fájdalma, hogy nem lehetett apja a fiúnak, akit
szeretetből hívott a létbe. Nem engedte az apja, a dédapja, a kemény
fiúk klánja, gazdagabb lány járt volna, mint az én ágról szakadt
húgom, akinek a sírig tartó hűségen kívül egyebe se volt. Torkomba
kúszik a fájdalma, az el nem sírt könnyei. Nem lehettem az apja…
Le kellett mondanom róla, pedig a legszebb volt, amit életemben
tettem. Köszönöm, hogy felnevelted. Nézem a szemét, már nem
nézek le rá, fáj a torkom, úgy szorít. Lassan földig hajolok: tisztelem
a sorsod, és mindenekfelett köszönöm, köszönöm, köszönöm.

FECSKE CSABA

Búcsú egy baráttól
Szabó Bogár Imre emlékére
besárgultam mondtad kifakult hangon
csöndesen a telefonba
váratlanul ijesztően robbant
fülemben a hang akár a bomba
beleremegtem és mindenre készen
még aznap meglátogattalak
felindulva minden kis semmiségen
nyöszörgött a föld talpam alatt
ott találtalak magadba száműzve elhagyottan
az ismerős szoba légüres terében
mint önmagad kísértete
libbentél elébem
sárga voltál mint az érett birsalma
és fanyar rezignált nem panaszkodtál
de éreztem tudtam milyen nagy a baj
a kór a testedet megaszalta
de még lélegeztél és néztél üres szemekkel
azon imádkozva nagy fájdalmaid ne legyenek
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amit kell most már az Isten tegye meg
tegye ki történeted végére a pontot
egymást kerülgető szavaink vége kibomlott
mint az elnyűtt pulóver ujja
erőnkből már nem telt többre
de nekirugaszkodtunk újra meg újra
az utolsó találkozás mindenkor dráma
néha túl érzelmesre sikerül
arcodról lepottyant egy mosoly nem kaptál utána
mintha nem is téged néztelek volna
csak egy idegent ahogy ül
magába roskadva abban a szobában
mely sokkal tágasabbnak tűnt korábban
s valahol az elködlő múltban
ülnénk a kies Színva-teraszon
néznénk hogy szalad el a Színva
s a délutáni csönd kövérre hízna
hunyorogva bámulnánk a lemenő napba
két visszanyesett szárnyú mihaszna
költő a szívünk mint a söröző ajtaja nyitva
beleröppen öröm lepkéje bánat darazsa
és lesz egy pillanat mely éppúgy elillan
mint a többi de el nem múlik soha

Ritka vendég
ritka vendég nálunk
zavartan fészkelődő fehér holló
szálkás hangja nem panaszkodó
károgás tényközlés inkább
valósággá kérgesedett mese
kemény fából faragták
hasonlít nagyapámra akit csak egy
kopott fényképről ismertem
a félénk kis mosolytól szinte
megnyikordul az arca és belecsusszan
hirtelen a száj sötét üregébe
sorjázó évei elfelejtik egymást
ezért különösen fontossá lesz minden
belénk kapaszkodó kis gesztus
elenyészik a szemérmes búcsúzásban
hiánya vakfoltja marad utána
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SZAKOLCZAY LAJOS
1941-ben született Nagykanizsán. Irodalomtörténész, kritikus. Legutóbbi
írását 2013. 6. számunkban
közöltük. — Elhangzott a
Magyar Írószövetség A Holokauszt magyar áldozatairól című emlékkonferenciáján 2014. május 13-án.

Salamon Ernő
költészete
Mikor ismertem meg Salamon Ernő költészetét? Korán. Annyira korán, hogy több mint négy és fél évtizede egy szerencsés véletlen során még a költő özvegyéhez, Huszár Ilonához is eljutottam. Emlékezetem szerint Marosvásárhelyt jártomban Polgár István újságíró
ajánlotta figyelmembe a Lunga (Hosszú) utcában lakó asszonyt. Egy
általa dedikált Salamon Ernő-portré őrzi a látogatás emlékét.
De nem csupán ez az egy ereklye van birtokomban. Jóval később
Kolozsvárt csaknem egy egész napot eltölthettem Gaál Gábor dolgozószobájában a kanadai kivándorlásra készülődő lánya jóvoltából, kutatgatva a dedikált könyvek és a Korunkat szerkesztő professzor könyvbejegyzései, feljegyzései közt. Anna ekkor ajándékozott
meg a Szegények küszöbén (új versek) — Melletted élnek (román versek
magyarul) egy példányával. És az édesapja cím nélküli, a kritikáról
írott kézirattöredékével.
A Salamon-kötetben (Szilágyi-nyomda, Marosvásárhely, 1938) két,
szintén ceruzás bejegyzés is szerepel. Az egyik a kötet-egészből kiolvasható költő állapotára vonatkozik — „A cím arra utal, hogy első,
mély alapvető élményét nem haladta meg” —, a másik a Búcsú József Attilától című versre: „Az invokálás és a leírás nyugtalansága árt
a vers nyugalmának”.
Gaál Gábor nemcsak tudós professzor volt, a legendás Korunk irányítója, hanem érzékeny költő is. (Ez utóbbit a Bécsben megjelent 1234es költő versei bizonyítja.) Kíméletlenül feszes szókimondó. Baloldalisága, kommunista eszmerendszere s ebből következő tévedései miatt
lehet őt bírálni — tragédia, őt is az övéi ették meg! —, de ne feledkezzünk
meg éles szeméről sem. József Attila egyik fölfedezőjeként is tisztelhetjük.
Salamon Ernő,akivel egy malomban őröltek, sokat köszönhet neki.
Gaál híres Korunk-cikkében (1937. 9. sz.) — „Költő jelentkezett. Fogadjuk
örömmel” — „a szegénység átpoetizálása” volt a bűvszó. „A szegénység
átpoetizálása — vajon nem paradox ez a kifejezés? Lehet poétikus a
szegénység? Lehet szép a nyomor, a tömeglakás, az étlenség, a tüdőbaj? Szépség és szegénység vajon nem zárják ki egymást, vagy ha
egybe is fonódnak valami bravúrban, a szépség nem a szegénység
őszinteségének árán valósul meg? Nem semmisül meg a nyomor valódisága, ha a szép illuminációi közé emelkedik? A kérdés jogosult.”
A fönti pár sorból mindennél érzékletesebben kiderül a tragikus
sorsú Salamon Ernő (1912–1943) világa. Minthogy tisztaságával
nem önmagát, hanem (innen a munkásmozgalomhoz való kötődése) a szegény sorsosait akarta megváltani, épp az ellenkezője történt:
munkaszolgálatosként a regnáló hatalom kergette a halálba. Aki az
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összes megpróbáltatást: szülei korai halálát, az éhezést, a kolóniák
zsúfoltságát, a börtönt, a kivetettséget átvészelte — sőt mint lánglelkű hívő „gyönyörű sorsként” fogta föl —, azt, miközben a tífuszláztól csaknem megőrült, egy olasz fasiszta pisztolygolyója halálra
sebezte az ukrajnai Mihajlovka Sztáriban.
Megrendítő munkaszolgálatos naplója (1942. június 20. — augusztus
16.), amelyet Danila Miclea hadnagy mentett meg a pusztulástól, valóságos golgotai útról regél: a hidegben éhesen, rongyosan, gyalog
megtett sok száz kilométerről. A vízzel locsolt és megfagyott emberekről. Az emberi lealjasodás azon fokozatairól, amely a vadállatra
jellemző ösztönszerű gyilkolást is átlépve a háborút viselő nemzetek
szégyenfoltja lett.
Miért kellett a szegény zsidócsaládból született Salamon Ernőnek
bűnhődnie? Elsőbben kommunistasága miatt. Azt gondolta, hogy a
szegényekkel társulva világmegváltóvá válhat. A fatelepek, a cirkulák
nyomorultjai a hívőknél jobban abban hittek — őt Gyergyószentmiklóson ragadta magával a forradalmi láz —, hogy változást csak a
világforradalom hozhat. Amikor ember az emberrel egyenlővé válik.
Könnyű volna ma, világégések után, a baloldaliság eme hitét —
némely terjesztői az öléstől sem riadtak vissza — megkérdőjelezni.
És elítélni mindazokat, akik életüket egy jobb kor eljövetelére tették.
Minthogy nem történelmi tanulmányt írok, arra sincsen mód, hogy
fölvillantsam a királyi Románia és a Horthy Magyarországa közötti azonosságokat és különbözőségeket.
Költőnk abba a helyzetbe született bele, és ezen nem akart, nem
tudott — erkölcse nem engedte — akkor sem változtatni, amikor más
impérium alá került. Dőreség azt gondolni, hogy ha nincs a visszacsatolás, a zsidóüldözést ugyancsak forrponton tartó Romániában
fehér szőnyeget terítettek volna Salamon Ernő és a hozzá hasonló
„faji megtévedtek” elé.
Akárhogy is történt, költészete — amelyet nem csupán a mártírsors emelt magasba, hanem a hiteles lírabeszéd — esztétikailag mérhető alkotás. Sőt unikum abban a lírafolyamban, amelynek folyamatossága akkor sem szakad meg, ha hirtelen nem található az övéhez
hasonló arculatú életmű. Radnóti Salamonnal csak a könyörtelen véget tekintve rokon, és József Attila is csak valamelyest, hiszen költészetének szegénység-élménye a sok párhuzam ellenére más, mint
gyergyói kortársáé. A baloldaliságról — József Attilánál jócskán istenhit erezte — nem is beszélve.
Az erdélyi magyar líra ugyancsak más úton járt — még az alsókosályi parasztköltő is, akit „vállon érintett a költészet aranyrúdja”
(Hé, Bartalis János) —, mint a szegénységgel viselős, a versben ugyan
elmerülő, de a szerkesztői-újságírói munka mellett (Brassói Lapok)
a munkásmozgalomban is tevékenyen résztvevő (agitáló, röplapokat terjesztő, szavalókórust szervező, Korunk-előfizető gyűjtő), a szeretet csimborasszóját hirdető látnok. Hetyke hangon kidalolt úr ellenessége maga a fényűző osztály megvetése. (Amikor a vele azonos
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gondolkodású tanítónő, Huszár Ilona mellett férjként félig-meddig polgári létbe kerül, szinte szégyelli magát.) „Kirugottság / nem mise, /
össze, vissza / semmi se! / Jobbra se, / de balra se, / nem gazdagszunk
/ halva se! (—-) / Ugyanbiza, / hogy vagyunk? / Nemsokára / harapunk, / úri lábba / fehérbe, / lábikrába / kevélybe!” (Hej!).
A korán már verset író fiú — első, 1929-ben kinyomtatott versét
a gyergyói helyi lap őrzi — később is tudja a helyét. Indulatosan öntudatos, önmagában bízó, sokat olvasó, a magyar nyelv szerelmese. Bárkivel bátran ütközik, ha meg van győződve igazáról. Csak érdekességként! A nagytekintélyű Korunk-szerkesztővel is, pedig sokat
tanult tőle, vitába száll, ha úgy véli, hogy az a kéziratgondozásban
túllépte hatáskörét. (Két kicserélendő fogalomról van szó.) „Én sokkal szigorúbb vagyok önmagammal szemben, mint ahogy Ön el tudná képzelni, de ezt a két sort vállaltam volna. De hát én — ha tudom
— elfogadom Önt úgy amilyen, fogadjon el Ön is engem úgy, ahogy
vagyok” — írja 1938. november 13-i levelében, a Szegénység dicsérete című versét védve. (A költemény a Korunk 1938. decemberi számában jelent meg, de az 1966-os Összegyűjtött versekben — a költő
végakarata szerint — már a Szegény nép dicsérete címmel közöltetett.)
Hiába a korai, egy kissé Adyt, majd Kassák Lajost idéző avantgárd
hatás, nyelvét — miként mondotta volt Pándi Pál — „a kalevalai ihletésre rezonáló József Attila” bátorította. Salamon Ernő a gyergyói
népi énekek és rigmusok (csujogatások) és a népdal szerelmeseként,
mindvégig Arany János verseit bújva (Arany vörös táblás kötetét találták meg a halott tarisznyájában!) alakította ki saját költészetét. Érzései, meglátásai, hiszen azonos kor szülöttei ők, József Attiláéhoz
hasonlók. Hol ő vett észre valamit először a „mindenségből”, hol klaszszikus társa, nyelvük szinte azonos húrokon rezeg.
De jól fölismerhető egyedisége valahol a gyergyói régió viselkedés- és beszédmodorában, balladáiban és népénekeiben, a folklór és
a dal közlésmódot és kellemet átjáró természetességében, a hegyi levegők fuvalmát közvetítő erdei sugallatban gyökerezik.
„Barakk előtt fut a vonat, / mindjárt leiszom magamat. / Barakk
mögött hosszú rétek, / ha iszom, magamnak vétek. // Lábam alatt
fekete föld, / már csak húzom itt az időt. / Fejem felett felhők csúsznak, / a fáradtak elalusznak. // Pálinkát nem ingyen mérik, / árába
az ingem kérik. / Mámor ára végső ingem, / csak a vérem mérem ingyen” (Barakk előtt fut a vonat).
„Vérem mérem ingyen”? Micsoda bőkezűség! Ám nem eltékozlása valaminek, hanem újbóli kinyilvánítása a szegénylegény önfeláldozó gesztusának, gazdagságának. S mi az érdekes ebben a zenei
inspirációjú, hetyke hangon előadott, a búskomorságot csöppet sem
ismerő „népdalban”? Az, hogy szerzője a harmincharmadik évében
írott Végrendeletben föl se vette a halála után — minő megsejtett vég!
— megjelenendő Gyönyörű sors kilencvenhét verse közé.
A Gyönyörű sors lesz az a könyv — a Végrendelettel mint előszóval —, amelynek értékkijelölő gesztusa könyörtelen önbírálatként
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is fölfogható. Hiszen a költő végakarata szerint ki fog maradni belőle két hosszabb „versmű”, a Telepi nép és a Szolgák sorsáról, valamint az Édesanyám című színdarab. És megannyi, a saját rostán fönnakadt vers. Viszont benne lesz duhaj kackiásan a költő egész élete. „Az
övé a legkegyetlenebb költő-sorsok egyike. Ezért nem is lenne illő
Salamon Ernő költészetét csupán esztétikai síkban vizsgálni” — így
Páskándi Géza, a költő hatvanadik születésnapjára megjelent Gyönyörű sors (Kriterion, 1972) utószóírója. Majd ugyancsak ő: „Salamon
Ernő mártíromsága versek nélkül is mártíromság maradna. A versek csak megemelik ezt a vértanúságot s a vértanúság e költészetet.
Attól kezdve, hogy a verseken a mártíromság sebe s a mártíromságon a költészet stigmái — a vértanúságra a szép költészet s a költészetre az igaz vértanúság glóriája sugárzik át.”
Páskándinak, a kitűnő költőnek és még kitűnőbb drámaírónak
(abszurdoidok!) a szépséges szófűzésben igaza van. Ám a kettő csak
akkor működik együtt, ha az esztétikum nem (vagy nem nagyon) ballag hátrébb a mártíromság mögött. Szerencsére, itt csaknem egybeesik a két — esztétikai, emberi — faktor. Salamon Ernő poézisében,
mint említettem volt, a magyar lírahagyomány egy része valaminő
naturalisztikus, az életből vett érdességgel keveredik. Gyergyó
mint couleur locale, mint a famunkások regionális — ám minden ízében kiterjeszthető — szabadságharcának az ösztönzője keserves tanulsággal szolgál. A testvér csak akkor testvér, ha veled egy matracon fekszik. Ismertető jegyetek? A szegénység bélyege.
Pándi a Napló mondataival bizonyítja azt, „amit egyébként Salamon Ernőnek számos költeménye bizonyít: se »magyarság«, se »románság«, se »zsidóság« nem jelentett számára egységes tömböt, hanem jelentett szegényeket és gazdagokat, küzdőket és elnyomókat,
kezükkel-fejükkel dolgozókat és mások munkáján gyarapodókat”.
A magány és a fájdalom kérge, jóllehet a lírikus Huszár Ilonánál otthonra lelt, benövi a személyiséget. Nem megfojtja, inkább még kitárulkozóbbá teszi, még lázadóbbá avatja a verset. „Ne sírjon, akit
ütnek, ne kiáltson, / vagy hogyha sír, botozója nem tudja, / a gazkedv derül a minél több gyászon. // Biztos kivágnak, lebukom forogva, / de aki megöl, nagyon is vigyázzon, / rádőlök én és úgy hal
tiporodva” (Példa a hangszerfáról — 1941).
Akár hetyke verseit sorolom, népdalba csomagolt, több érzés-tartományt bekalandozó dalait (Szegény-ének pusztuláskor; Gyerekdal;
Szegényasszonyforgató; Duhaj kölyökdal, stb.), akár filozofikus irányba nyújtózó, az önéletrajzi jegyeket közösségivé kovácsoló líradarabjait, amelyek létversként hasítanak a közöny ponyvájába (Férfiúdal,
dana, hahota; Már lélegzik a börtönudvar bokra; Dal utódoknak), ugyanaz
a fiatalos lendület, a halálon minden ízében átgázoló örömösen kesernyés magabiztosság. A költő monográfusa, Marosi Péter írja: „Salamon Ernő haláltánc-lírájának (minő kecses jellemzés — Sz. L.) nagy
részében nyoma sincs már annak a tehetetlenségből és védetlenségből
fakadó halk szomorúságnak”, amely az Októberi emléknek ugyancsak
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sajátja. Ha így van ez, már pedig így van, a halál vagabund jelenléte
minden esetben — fölszabadító hatású.
Gaál Gábor, lásd föntebb, a József Attilát elsirató verssel kapcsolatban megjegyezte: árt a vers nyugalmának az invokálás és a leírás
nyugtalansága. Miért ártana, kérdezem én. A Szép Szónak ajánlott
Búcsú József Attilától — mellesleg a Szegények küszöbén nyitóverse —
éppen a kezdő sorokkal ágyazza meg a sirató melankóliától idegen,
s ezért is a Nem én kiáltok költőjéhez illő gondolatiságot (nem egy esetben utalva az Eszméletre). „Elvégeztetett. A fennkölt Igét / házában
ölte meg a szörnyű Gép.”
A kötet egy másik darabjában, nyilván tudatosan, hogy közelebb legyen az elsiratott, rájátszik a József Attila-i keserédes hangra, mintha
szívük ugyanazon életeszményt vallva dobogna. „Szegény ember fiának / vas kellene nadrágnak! // Homály kéne világnak, / gyújthassa meg lámpának! // Az eső szalmazsáknak, / vihar éji óráknak! //
(—) Fiai szolgáljanak, sót, rezet kapáljanak! // Unokái haljanak, / leányai háljanak! // Szegény ember fiának / kötél kéne barátnak! // Amiért, hej, amiért! / Semmi másért, csak azért!” (Szegény ember fiának!).
A Marosvásárhelyt 1942. május 26-án írott Végrendelet megrendítő. Kegyetlenül őszinte, ugyanakkor gyöngédségében megejtő elszámolás. Elszámolás a lét dolgairól — józanul. „Nyugodjatok meg:
egyszer csak béke lesz. És szép béke. Dolgos, jókedvű, tiszta idő. Eltávozik a tudatlanság és elfogultság. Megtanulják az emberek, hogy
kötelességüket mosolyogva is teljesíthetik. Megtanulnak majd játszani.
Mert mindenki szívesen játszanék, csak nem tud, és nem mer. Bár a
magam pusztulásával minden szenvedőt megválthatnék!”
A krisztusi önfeláldozás mint példa. A megsejtett vég közelségében azonban ott — mutatis mutandis — a szegénység, kiterjesztve az
ember megváltása is.
Salamon Ernő az általa véglegesnek tartott válogatott versek, a Gyönyörű sors tartalomjegyzékébe fölvett kis és nagy verset is. A legnagyobbat, az Egyszerűt (1935) az élre tette. Tudta, hogy a semmitlen semminek is van húzása, ha tiszta a hang. A forrás, vélte, semmi mód ne
hazudjék! S ez az a pillanat, ma már észleljük, amikor az esztétikum,
a mártíromság és az erkölcs kezet fogott. Az Egyszerű sok évtizede
kedvenc versem, valahai elemzésem a kolozsvári hetilapban, az Utunkban olvasható (1973. 43. sz. 8.). Hogy újólag fölidézem, benne van a
legszegényebb szegény előtti főhajtásom is.
„Mint az útszéli víz maradok, / mint az útszéli víz, megyek, / nézz
belém, megragyogok, / s eltorzulok veled. // Mint az útszéli víz, / füvetlen, dísztelen, / élek magányosan, / élek egyszerűen. // Ízem érezheted, / a színem láthatod, / magad itathatod, a lábad moshatod. //
Sima, ha simogatsz, / süket, ha megcsaholsz, / megérthetsz, ha akarsz,
/ elérsz, ha lehajolsz.”
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SIMEK VALÉRIA

Volna még
Volna még valami mondanivalóm,
amikor utánad nyúlok a szélben.
Amikor magas még az éjszaka és
csontig ható hideglelés vetkőzteti
a fákat a hulló kondulásban.
Amikor az utak csak szemhéjam
alatt járhatók. Amikor egy
hópehely vagy nekem, egy érkező
álom, amikor újra álmodom
magunkat. Amikor bennünk egy
elveszett vadon suhogtatja titkát,
ahol az éveink téli ködök közt
hasadoznak, volna még valami,
volna még…

Árnyékod is
Foszlik a valóság,
szél szárnyán elrepül.
Kis résen lesed, honnan
bújik elő a virradat.
Gyengéd ecsetvonás az
ég vásznán.
Árnyékod is elmúlik,
légy csendesebb!
Háztetőd hóterhe válladon.
Magányosság szaga van itt
mindennek.
Lehunyt pillájú horizont
rejti azt a másik világot,
a valaha volt messzeséget.
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CSOKONAI ATTILA
1951-ben született Kisbajomban. Költő, műfordító,
irodalomtörténész. Egyetemi
tanulmányait a JATE BTK-n
végezte, volt tanár, könyvtáros, szerkesztő. Jelenleg a
Könyvhét című periodika
főszerkesztő-helyettese.

Ifjúsági regények
aláaknázott mezején
Könyvszemlémben néhány II. világháborús témájú, az ifjúsági irodalom
körébe tartozó műről szólok — hatalmas kínálatból válogatva. Szükségszerűen vázlatosan, leginkább csak a (de: talán nem csupán számomra) lényeges vonásaikat kiemelve, kommentálva.
Anne Frank naplója világszerte ismert, és a II. világháború egyik nagyon lényeges aspektusának, a zsidóüldözésnek, vagy inkább a Pilinszky János által metafizikai botránynak nevezett holocaustnak (héberül: shoá) egyik alapvető, maradandó dokumentuma. A háborút a
családból egyedüliként túlélő édesapja, Otto Frank adatta ki lánya fennmaradt kéziratát. Nem ment könnyen, de 1947 márciusában a Contact Kiadó végül kiadta A hátsó traktust (Het achterhuis), igaz, mindössze 1.500 példányban. Három év múlva jött ki a német és a francia
kiadás, és 1952-ben az Egyesült Államokban is napvilágot látott az Otto
Frank-féle szövegváltozat, The Diary of a Young Girl címmel. Anne Frank
naplója azonban csak azután vált — méltán — világhírűvé, miután
átdolgozták színpadra, és a könyv megkapta a Pulitzer-díjat. Pár év
múlva pedig megfilmesítették. (Ma egy 1987-es film tölthető le az interneten Anne Frank naplója címmel.)
Magyarul két fordítása is létezik. Az Európa Könyvkiadó 1962-ben
a „Milliók Könyve” sorozatban a lengyel zsidó Dawid Rubinowicz
naplójával együtt jelentette meg F. Solti Erzsébet fordításában — figyelem: a példányszám 53.700. A könyvben Ernst Schnabel Az utolsó útszakasz című írása visszaemlékezések nyomán azt mondja el, mi
történt 1944. augusztus 1. után a családdal, amely a westerborki gyűjtőtáborba került, ahonnan a holland zsidókkal telezsúfolt vonatok aztán megindultak a megsemmisítő táborok felé. Frankékat Auschwitzba
deportálták — Anne itt találkozott magyar foglyokkal is. „Most is látom még, ahogy ott áll az ajtóban és végignéz a tábor főútján, ahol
egy csapat meztelen cigánylányt hajtanak a krematórium felé. Anne
utánuk nézett és sírt. És akkor is sírt, amikor azok mellett a magyar
gyerekek mellett mentünk el, akik már fél napja vártak meztelenül,
zuhogó esőben a gázkamrák előtt, mert még nem kerültek sorra…”
— idézte fel később a lány alakját egyik fogolytársa, aki túlélte a borzalmakat. Anyjuk ’45 januárjában halt meg, őt testvérével, Margotval Bergen-Belsenbe vitték, ahol nem sokkal később tífuszban haltak
meg mind a ketten. A naplónak önálló kiadása is van, de megjelent
például a cseh Jan Otcenásek Rómeó, Júlia és a sötétség című kisregényével együtt is (Európa, 1982). A napló teljes, szövegkritikai kiadása
1986-ban jelent meg. Ennek alapján Bernáth István fordításában magyarul is napvilágot látott 1999-ben Anne naplója. Ez a Park Kiadónál
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1
Elgondolkodtató,
hogy az Annéról szóló
monográfiák közül
magyarul csak 2001-ben
jelent megy egy, Melissa
Müller Anne Frank, egy
lány élete címmel (Park
Kiadó, Budapest,
ford. Bernáth István).
Jacquelin van Maarsen
Barátnőm, Anne Frank
című kis kötete (Nyitott
Könyvműhely, Budapest,
2008, ford. Winkler Erika)
a szerző személye miatt
is rendkívül érdekes,
lévén holland zsidó apa
és katolikus francia anya
gyermeke.

Walther Petri és Konrad
Weiss Dávid naplója
címmel forgatott
dokumentumfilmjét (1980,
Berlin, DEFA) ebben az
évben feltétlenül műsorra
kellene tűzni nálunk!
2

megjelent kötet, amely azóta a 3. kiadásnál tart, Előszó és Utószó mellett 6 teljes oldalon fotókat is tartalmaz.1
Az Anne Frank és Dawid Rubinowicz naplója utószavából Hegedüs Géza
sorait idézem: „Nagyon különböző egyéniségek voltak. Anne Frank
érzékeny idegzetű, kulturált, jellegzetesen értelmiségi lény, akiben a
rettegés nemcsak gyorsan érlelte meg a nőt, hanem akiben tizenöt éves
korára kétségtelenül megnyilvánult a művész, az író. Megvan a sajátos stílusa — érzéseket és külső tényeket árnyaltan érzékeltető, érezhetően sok olvasmányon csiszolódott stílusa. Bensőséges íráskészsége bontakozó művészi tehetségre vall. Anne Frank naplója irodalmi mű,
s immár hozzátartozik századunk világirodalmához. — Dawid Rabinowiczot nem kevésbé érlelte meg a félelem. Többet tudott ő tizenhárom
éves fővel a valóság szörnyűségeiről, mint a távolabbi tájak újságolvasó embere, sőt, többet, mint nem egy táj újságírója. Benne azonban
nem a szavak művésze látszik érőfélben lenni, hanem a látni tudó, tárgyilagos férfi.” Dawid 1927. július 27-én született a közép-lengyelországi Krajnóban, Kielce közelében, és 1942 végén halt meg, csakúgy,
mint apja, anyja, húga és öccse. A fennmaradt dokumentumok szerint
Treblinkában.
Naplóbejegyzései közül az első dátuma: 1940. március 21. (A zsidó
gyerekek az előző év novemberétől már nem járhattak iskolába. Egy
tanítónő adott fel neki leckét és ellenőrizte azok megoldását. Florentyna
Krogulczowa sok évvel később mesélt tanítványáról annak a Maria
Jarochowskának, aki 1960-ban kiadta és utószóval látta el Dawid naplóját. „A kis Dawid vékony, magas, kék szemű gyerek volt, orra is szabályos volt, és egész külseje olyan megnyerő, kedves.”) Az utolsóé 1942.
március 1. Naplója szinte csodával határos módon maradt fenn: tizenöt éven át (!) hevert egy ház padlásán, aztán a bodzentyni rádióban folytatásokban beolvasták. Majd eljuttatták Varsóba. Az „egyszerű”
munkás szülők (apja tejesember, anyja bába volt) kitűnően tanuló gyermeke kezdetben csak ritkán és röviden írta le, amit tapasztalt, és ami
foglalkoztatta, később az érzékeny, tizenhárom-tizennégy éves fiú részletesebben, hosszabban írta le érzéseit, gondolatait, „ijesztő pontossággal
írta le a totális önkény és hatalom mechanizmusát”. Magyarul Sebők
Éva fordításában az Európa Kiadó „Modern Könyvtár” sorozatában
már 1960-ban megjelent a kis kötet, de a bukaresti Kriterion is kiadta
önálló műként 1973-ban a „Pamiętnik”-ot. Megmaradtak még iskolai
bizonyítványai is, és a kisfiú Dawid látható egy, az osztályáról készült
fényképen.2
A litván írónő, Maria Rolnikaite 1968-ban megjelent El kell mondanom című könyvének műfaji megjelölése napló, noha a hosszabb-rövidebb bejegyzések nincsenek dátummal (hónap, nap) jelölve (az évet
időnként megadja). A 14 éves vilniusi lány, a „litván Anne Frank” hazájának német megszállása (1941. június 24.) után fogott hozzá a naplóíráshoz: melynek első fejezeteit egyik tanára őrizte meg. Gettóba majd
lágerba kerülve papírfecnikre írt, s ugyanakkor memorizálta a leírtakat,
hogy a feljegyzések elvesztése esetén legyen mi alapján rekonstruál-
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3
Aly Götz:
Hitler népállama.
Rablás, faji háború és
nemzeti szocializmus.
(Ford. Teller Katalin.)
Atlantisz, Budapest, 2012.

Bakcsi György:
Forradalmak, háborúk,
irodalom. Orosz és
szovjet-orosz irodalom
1890-től napjainkig.
Gondolat, Budapest, 1976.
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ni a történteket: a külső és belső eseményeket. A szerző sokszor száraznak tűnő, lakonikus szövege elsőre szinte elképzelhetetlen, de valóban átélt szenvedések lesújtó leltára a vilniusi gettóból, a strassenhofi
és a stuthofi táborból, ahol egy magyar tanítónő is fogolytársa volt.
Megmenekülése után, kórházban lábadozva tehát túlnyomórészt emlékezetből írta mindazt, amit Szabó Mária fordításában olvashatunk.
Aly Götz Hitler népállama című, nagy visszhangot kiváltott kötete3
elég bizonyítékot kínál ahhoz, hogy könnyen belássuk, az ideológiai propagandán túl a megszállt országok (és a csatlós államok) gazdaságának terhére gyarapodott a náci állam: kisajátított javaikat nem
követelhették vissza azok, akiket valamilyen módon elpusztítottak!
De a valutapolitika is a németek jólétét volt hivatva biztosítani. MašaMarija ezt jegyezte fel: „A megszállók (…) bevezették a saját pénzüket: a márkát, de nagy kegyesen megengedték, hogy egy ideig még
forgalomban maradhasson a szovjet rubel. Viszont egy rubel értékét
mindössze tíz pfennigben állapították meg. Eszerint tíz rubel egy márka.” A katonák a Reichsmarkot, mint látjuk, jó árfolyamon válthatták
át. Olcsón jutottak árukhoz, amikből aztán rendszeresen küldtek csomagokat az otthoniaknak. A hátország valóságos jólétben élt. És ide
tartozik: a litván zsidók 90 százaléka elpusztult — ez volt talán a legmagasabb halálozási arány a holocaust idején…
„A világháborús évek újabb alkotói fellendülést hoztak [Alekszandr
Alekszandrovics Fagyejevnek] — olvashatjuk Bakcsi György Forradalmak, háborúk, irodalom című könyvében.4 — 1943-ban kapta meg a
Komszomol Központi Bizottságának anyagát a krasznodoni fiatalok,
Oleg Kosevoj és társai hőstettéről. A történet felizgatta és elbűvölte
az írót, aki nála szokatlan gyorsasággal vetette papírra Ϻoлoдая гвардия
(Az ifjú gárda) című regényét.” Egy év és kilenc hónap alatt írta meg
a regényt, előtte számos partizánnal és illegális munkással találkozott, meghallgatta a családtagokat. Az persze kérdés, hogy a néhány
túlélő közül kivel sikerült beszélnie, és az mennyit tudott a titkos szervezet egészéről. Fontos forrása volt a németbérenc rendőrnyomozó
kihallgatási jegyzőkönyve, de a legfontosabb tények nem álltak az író
rendelkezésére. (A ʼ42 szeptemberétől ʼ43 januárjára állítólag több mint
száz főre növekedett csoport öt vezetőjét posztumusz a Szovjetunió
Hőse címmel tüntették ki.)
Mi bizony ma már korántsem úgy látjuk és ítéljük meg, hogy „hőskölteményt alkotott a szovjet korszak nevelte fiatalokról, akiknek hazaszeretete és tiszta erkölcsisége felülemelkedik a megszállókon”.
Tisztelet a halálra kínzott, illetve kegyetlenül kivégzett krasznodoni
fiatalok emlékének, de a róluk szóló, a „szocialista Magyarországon”
az ’50-es évek első felében ugyancsak népszerű olvasmánynak számító Fagyejev-mű számos esztétikai és történelmi kérdést vet fel,
amelynek taglalására itt nincs elég hely. A valóban nagy ívű, patetikus-romantikus, ugyanakkor realisztikus, lakonikus stílusréteget
is tartalmazó regényről, amely először, milliós példányszámban, 1945ben jelent meg, mára kiderült: még a szovjet irodalmon belül sem
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Kim Kosztyenko:
Ez történt az ifjú gárdával.
(Ford. F. Kemény Márta.)
Kozmosz Könyvek,
Budapest, 1965.

kimagasló mű. S noha Sztálin-díjjal tüntették ki, a Pravda már a következő évben élesen bírálta. 1951-ben/től átdolgozott változatban
jelent meg. „A közel kétszáz szereplőt az író nem tudta egyenlő erővel kidolgozni (…) Nem meglepő, hogy máig (értsd: 1976-ig) vitatéma, valóban javított-e Fagyejev a mű átdolgozásával. (…) E vitáktól
függetlenül Az ifjú gárda a szovjet és más országbeli fiatalok legkedvesebb olvasmányai közé tartozik…” Az irodalomtörténész eme
kijelentése akkoriban már aligha volt helytálló. A könyv kiváló példája annak, hogyan nyúlt bele e műalkotás elvileg szuverén világába
a politika, a Szovjetunióban nem egyszer maga Sztálin.
Az ifjú gárda és Oleg Kosevoj neve fogalommá vált — aztán jött a
peresztrojka, amikor a könyv újra reflektorfénybe került, és kiderült,
hogy a lényeget tekintve alig „stimmel” valami. Kim Kosztyenko Ez
történt az ifjú gárdával című kis kötete5 a háború után 15 évvel később
elfogott, a megszállókkal rendőrként együttműködő kollaboráns, áruló vallomásai alapján rekonstruálja az 1942-ben történteket. Persze, már
1943-ban volt rendőrségi vizsgálat, és elszámoltatás, miután a Vörös
Hadsereg visszafoglalta a bányavárost. Ma bizony már-már viszolygással tölti el az olvasót, hogy ezek a bátor, önfeláldozó (vagy csak a
bolsevik agymosáson átesett) fiatalok a hírhedt NKDV-t, a nagy kirakatperekben a vádat képviselő véres szájú Visinszkijt, vagy a biológiai tudományokban egyeduralkodó áltudóst, Trofim Gy. Liszenkót
emlegetik lelkesen.
A kiváló költő, író Varga Katalinnak (1928–2011), számos népszerű
gyerekkönyv szerzőjének Kislányom, édesem! című alkotása (Móra
Könyvkiadó, 1971) lányregény, de mást s talán többet, de főleg másképpen mutat meg a háború valóságából, mint az előbbi. Az elvesztett, vagy inkább elrabolt gyerekkor regénye ez. Tizenkét éves főhőse,
Johanna-Jovanka számára a világ amúgy is bonyolult, most kellene a
normális élet kérdéseire választ kapnia, s ehelyett azon töpreng, miért tették ki Kertész Mártát az iskolából, aki osztályukban a legokosabb
és legfegyelmezettebb kislány. Miféle magyarázat az, hogy Márta zsidó? Hiszen együtt jártak Mária-kongregációra. Márta keresztény. Aki
„kikeresztelkedett”, hogyan lehet ismét zsidó? Mi az, hogy valaki idegen? Ki az a kislány, aki a nővérével, Ágnessel érkezett Várfőre, s akinek pap rokonuktól keresztlevelet sikerül szerezni. Johanna évek óta
várja haza édesapját, akinek rendszeresen leveleket ír, elküldeni persze nem tudja. A Radics család szökevényeket bujtat a pincében, miközben házukat lefoglalja egy német őrnagy, aki a németek felsőbbrendűségéről beszél, szerinte „a többi nép csak arra való, hogy nekik
dolgozzon”. Amikor Márta a koncentrációs táborból, mint családjából
az egyetlen túlélő rövid időre visszatér Várfőre, keserűen azt mondja: „Semmit sem akarok elfelejteni.” Barátnője hiába magyarázza neki,
hogy súlyos tragédia történt velük is (az apa eltűnése Újvidéken, Ágnes váratlan halála). Talán mindkettejük feltehetné a kérdést: „Mennyi
idő kell ahhoz, hogy a saját szenvedéseinkből felocsúdjunk, és ráérezzünk a másikéra is?” Minek a kérdés: „Valami kialudt köztük örök-
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re.” Varga Katalin regénye nem nyomasztó a sok-sok felidézett tragikus esemény ellenére sem. Tartalmas, cseppet sem didaktikus, helyenként költői hangulatú, igényes és végső soron katartikus hatású mű.
A „Pöttyös könyvek” máig létező sorozatában 1987-ben adta ki a
Móra Bársony Ottilia (sz. 1930) (cseh)szlovákiai magyar írónő Hol bujkálsz, Cinege? című, egyértelműen önéletrajzi regényét, ma meghökkentően magas, 46 ezres példányszámban. Aminek csak örülni lehet,
tudniillik kitűnő könyvhöz jutottak a kiskamasz olvasók. (2004-ben az
Egyetemi Kiadó ismét megjelentette.) A 3. osztályos Otti Pozsony külvárosában, Ligetfalun él, amikor a várost 1938. október 10-én megszállták
a németek. A magyar és a szlovák iskolákat bezárták, egy ideig német
iskolába jár, ahol rossz nyelvtudása miatt csak „blöde Ungarin”-nak
(„hülye magyar”-nak) nevezik. Ennek a kellemetlen állapotnak 1942ben vége szakad, ugyanis a kislányt a szülei átküldik Magyarországra. Hadd jegyzem meg gyorsan, hogy ekkor nemcsak a megszűnt
Csehszlovákia egy részén létesült Gau Niederdonauból, hanem a legyőzött Franciaországból, a megszállt (semleges) Belgiumból, Hollandiából, a Birodalomhoz csatolt Ausztriából és Törökországból is
érkeztek 6–16 éves gyerekek, csaknem háromezren. Az ő szüleik 1919–
20 után politikai okok miatt menekültek el, vagy gazdasági kényszer
hatására cseréltek hazát. A magyar kormány arra törekedett, hogy ezeket a már külföldön született, másodnemzedékbeli gyerekeket megmentse a háborús veszélytől. A könyv utószavából az is kiderül, hogy
a háború befejezése után a „kismagyarok” közül jó páran nem tértek
vissza szüleikhez, itt maradtak Magyarországon.
Cinege csoportja egy horányi nyaralás után előbb Törökbálintra
kerül, itt a keresztes nővérek zárdájában laknak és tanulnak, majd
a kisvárdai Orsolya-rendi zárdában. Egy időre a Péceli Polgári Leányiskola fogadja be őket. A front Törökbálinton éri a gyerekeket.
1944. november 7-én a szüleik által már korábban Magyarországon
„felejtett” bátyjával együtt indul vissza Pozsonyba.
A kislány a háborúval csak a történet végén szembesül: találkozik elkeseredett, visszavonuló magyar katonákkal, hallja Budapest
bombázását, értetlenkedik, miért vitték el vidéki rokonai szomszédait,
akik zsidók. Nem nyomasztó olvasmány a mű, sőt, vidám epizódok
tarkítják a cselekményt. Az interneten olvastam róla egy bejegyzést:
„… megfontolnám, hogy egy-két fejezetét tankönyvi részletté tegyem
a megfelelő időben”. Ezzel magam is így vagyok. És a tankönyvbe
kerülés annál inkább könnyű volna, mivel a remek kis kötet rövid,
gyakran anekdotikusan lekerekített fejezetekből áll.
Most pedig tekintsünk keletre. A Felkelő Nap országa már nyolcadik
éve visel háborút, azonban a meghódított délkelet-ázsiai területeket
már elvesztette. Várható a szovjet hadüzenet, az USA hadserege pedig a partraszállást készíti elő. „Különös: Hirosima elsőrangú hadifontosságú központ, és mégis Japán egyetlen városa, amelyet még nem
bombázott az ellenség.” Sigeo Szaszaki és 3 éves húga az élelmiszerelosztó hivatal előtt kígyózó sor végén várakozik 1945. augusztus
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6-án. A kislány fáradt, nyűgös — a fiú hátára veszi, és elindulnak hazafelé. Ekkor halk zúgás üti meg a fülét, a város felett megjelent egy
amerikai repülőgép… Az az egyetlen uránbomba, amely azon a napon 600 méteres magasságban felrobbant, 1,5 km-es sugarú körben
szó szerint mindent elpusztított a város középpontjában. Sigeo és
Szadako kétszáz méterrel kijjebb volt a körön. Mint tudjuk, három
nap múlva Nagaszakira plutóniumbomba hullt…
Szaszaki Szadako nem az írói képzelet teremtménye. Túlélte az atomtámadást, nem szenvedett látható sérüléseket. Aktívan sportolt, versenyszerűen futott. Ám amikor hatodikos volt, hirtelen rosszul lett, és
kórházba került. Nyolc hónapos betegeskedés, szenvedés után 1955ben 12 évesen leukémiában halt meg. A kórházban papírdarvakat hajtogatott, egy régi japán legenda szerint ugyanis, aki 1000 papírdarut
hajtogat, annak az istenek teljesítik egy kívánságát. Szadako természetesen meg akart gyógyulni. Állítólag 664 daruval lett kész… Még
abban az évben javasolta egy férfi, aki olvasott Szadako haláláról, hogy
állítsanak emlékművet az atombomba miatt meghalt gyerekek emlékére. Japánban és a világ kilenc országában összegyűlt a pénz, és 1958ban a gyermeknapon felavatták a 9 méter magas emlékművet, amelynek tetején a Szadakóról mintázott lány bronzszobra áll. A figura egy
darvat tart a feje fölé. Az emlékmű felirata: „Ez a mi könyörgésünk,
ez a mi imánk a békéért a világban.”
Karl Bruckner (1906–1982), az egyik legsikeresebb osztrák író Szadako
élni akar című regényének eredeti bécsi megjelenési éve 1963, magyarul
Gergely Erzsébet fordításában a „Csíkos könyvek” sorozatban adta
ki a Móra Könyvkiadó először 1967-ben, másodszor 1984-ben. Ez utóbbi kiadás példányszáma kereken 50.000! Világszerte 22 nyelven, több
mint 2 millió példányban jelent meg. Bruckner regénye nemcsak a tradicionális japán világot idézi meg nekünk, hanem a háború végi felfordulást is, elsősorban a testvérpár, továbbá két öreg nehéz napjainak tükrében. Művének ez a rétege is érdekfeszítő és tanulságos, de
leírja az első bomba ledobásának előkészületeit és végrehajtását is, illetve objektívan ábrázolja a résztvevőket. Hősei ártatlan felnőttek és
gyerekek, de nem hallgatja el a fanatikus katonákká nevelt japánok
néha különösen kegyetlen harcmodorát sem. Az egyik tábornagy ezt
mondja a hadsegédjének: „Kínában ezrével lőttük agyon a civileket,
kihallgatás nélkül… Hadifogoly amerikai pilótákat végeztettünk ki
minden hadijoggal ellentétben, városokat fosztottunk ki, emberek megszámlálhatatlan tömegét éheztettük lassan halálra a táborokban a drótsövény mögött. Vádat fognak emelni ellenünk! Bűnösök vagyunk!”
Ezzel együtt máig vitatott: feltétlenül szükség volt-e a bombák ledobására. S vajon miért nem kért bocsánatot ezért a terrortámadásért eddig még egyetlen amerikai elnök sem? Willy Brandt német kancellár
Lengyelországban megtette a kegyelet e nemes gesztusát.
„Japánban, abban az országban, amely a náci Németország szövetségese volt a második világháború idején, a holocaust iránti érdeklődés viszonylag új. Egy névtelen japán adományozó, aki szeretett vol-
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Kár, hogy a könyv
szövege kicsit közhelyes,
és a fordítónak illett volna
tudnia: a Kristallnacht
nem egy német település,
hanem a „Kristályéjszaka”
(1938. november 9),
továbbá, ha máshonnan
nem, Pilinszky János
Ravensbrücki passió
című verséből, hogy
az egyetlen tisztán
női KZ nevét nem
Ravensbrucknak
írjuk-mondjuk.
6

na hozzájárulni a nemzetközi toleranciához és megértéshez, úgy döntött: fontos a japán fiataloknak, hogy minél többet megtudjanak a világtörténelem ezen példátlan fejezetéről. Önerőből létrehozott egy alapítványt, a Tokiói Holocaust Oktatási Központot.” Fumiko Ishioka, az
1998 óta működő központ koordinátora (később igazgatója) azon töprengett, hogyan lehetne a japán gyerekeknek megérteni azt a szörnyűséget, ami több millió zsidó gyerekkel történt a távoli Európában
ötven évvel azelőtt. Úgy gondolta, legjobb volna néhány személyes tárgyat kölcsönkérni, ami gyerekeké volt — amit a japán gyerekek megnézhetnek és megérinthetnek. Kérése elég nehezen, de 2000-ben teljesült: egy csomag érkezett az Auschwitz Múzeumból. A küldemények
között egy bőrönd. Egy barna, elég nagy, üres bőrönd, amelyen egy név
olvasható: Hanna Brady, meg a születési dátuma, és egy szó németül
(„árva”). Fumiko Ishioka ezután nyomozásba kezd, nemcsak őt, de az
általa Kis Szárnyak elnevezésű csoport 8–18 éves tagjait is izgatja a kérdés: ki volt Hanna (valójában: Hana) Brady. Karen Levine a Hana bőröndje című „igaz történetben” részben ennek az ifjú japán hölgynek
a fáradozásait írja le, részben a kutatás eredményei alapján rekonstruálja
„a szőke hajú, kék szemű és nagyon bájos, kerek arcú Hana Brady”,
valamint fivére, George gyermekéveit, abban a rettenetesen időszakban, amikor a náci Németország megszállva tartotta szülőföldjüket.
A gyerekek előbb szülők nélkül maradtak (az elhurcolt Karel és Marketa
Brady már 1942-ben meghalt az egyik KZ-ben), majd őket is deportálták.
George túlélte a háborút, Hana nem, Auschwitzba érkezése napján elgázosították. Egy bőrönd és néhány rajz maradt utána. Ugyanis Theresienstadtban, ahová először kerültek, nem megsemmisítő, hanem átmeneti, illetve munkatábor működött. (Ugyanakkor persze rengetegen
elpusztultak az évek folyamán.) Kifelé teljesen hamis képet mutattak
a németek: úgy rendezték be a tábort, hogy ott élénk kulturális életet
folytattak a rabok, egy festőművész például rajtolni tanította Hanáékat,
így maradt fenn 4500 gyerekrajz.
A tokiói Kis Szárnyak klub tagjai nagy örömmel fogadták a hírt, hogy
Fumiko, aki beutazta fél Európát, például járt Terezínben, Prágában,
végül hozzájutott George Brady torontói címéhez. Lara nevű lányával együtt meghívták Tokióba, ahol a Nove Mestó-i születésű férfi megosztotta húgával közös otthoni és lágerbeli emlékeit ifjú hallgatóival.
Nove Mestó-i és terezíni fotók mellett az általa megmutatott családi fényképek és Hana (a gettóban készült) öt rajzának reprodukciói
illusztrálják a kötetet.6
Budapest szívében, a Deák téren áll Vígh Tamás Segítő kéz című alkotása, amelyen egy név és egy évszám olvasható: Sztehlo 1944. Az emlékműről Sztehlo Gábor evangélikus lelkész kell hogy eszünkbe jusson, aki 1944 márciusában egyházától azt a megbízást kapta, hogy
képviselje azt a Jó Pásztor nevű protestáns egyesületnél, amely hitbuzgalmi és érdekvédelmi munkát végzett zsidó származású keresztények között. A németek 1944. március 19-i bevonulása után pedig mindenekelőtt árván maradt gyerekek mentésével foglalkozott. Ilyen magára
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maradt fiú a tizenhárom éves Lindmann Tamás, akinek az apja munkaszolgálatos valahol távol a fronton, él-e vagy meghalt, nem lehet tudni. „Amikor a kihajtották őket a körútra, Lindmanné odasúgta a fiának: — Ez az utolsó esély. Ha tudsz, menekülj! Mikor a régi üzletük
előtt haladtak el, meglökte anya: — Szaladj!” A menet haladt tovább
Németország felé. A transzpontból megmenekült Tamás egy vöröskeresztes hadiárvaházba került. Az életveszély azonban nem szűnt meg,
hiszen ekkor már bezárult a főváros körül a Vörös Hadsereg gyűrűje, a németek meg azt a parancsot kapták a Führertől, hogy ki kell tartani a végsőkig. Miklya Luzsányi Mónika Kistamás című kis könyve
(Harmat Kiadó, 2005) ennek a nagyszerű papnak, az ő missziójának
állít emléket. 10–14 éves gyerekeknek szánt regénye két részből áll: az
első az Ostromgyűrű, a második a Gaudiopolis: az öröm városa címet viseli. „Gaudiopolis Ifjúsági Állam célja: Krisztus evangéliumának
szellemében a társadalmi korlátokat megszüntetve, önálló, öntudatos,
önismeretre és önbírálatra törekvő, gyakorlatilag ügyes és elméletileg képzett magyar embereket nevelni…” Sztehlo Gábor 32 otthont
szervezett, amely a svájci Vöröskereszttől kapott támogatást. Kétezer
embert sikerült megmentenie. Gaudiopolist 1950-ben államosították.
Sztehlo Gábor, Magyarországról korántsem egyedül, megkapta Izrael
egyik legmagasabb állami kitüntetését (a „Világ Igaza”). S eszünkbe
juthat róla a lengyel író-pedagógus-orvos, Janusz Korczak, aki követte
a treblinkai megsemmisítő táborba a gondjaira bízott árva gyerekeket. És egy példamutató eset a „másik oldalról”: C. F. Duckwitz, a III.
Birodalom magas rangú tisztviselője nagyban hozzájárult ahhoz, hogy
zsidó honfitársaik túlnyomó többsége (egyetlen éjszaka alatt hét ezren) a dán halászok jól megszervezett akciója során Svédországba tudott menekülni.)
Gombár Endre (sz. 1936) Hangyaháború című regényét (2006) a Hét
Krajcár Kiadó elsősorban a 10–16 évesek korosztályának ajánlja, de érdemes felnőtteknek is kézbe venni ezt a hiteles és izgalmas, (ifjúsági)
irodalmunkban hiánypótlónak tekinthető művet. Domokos Laci, a történet főszereplője hat éves, amikor megkezdődik Budapest ostroma.
Csodával határos módon menekült meg szüleivel és öccsével együtt,
amikor két eltévedt bomba hullott a házukra, a közeli német parancsnokság épülete helyett. Az ellenséges, amerikai Liberátor óriásbombázók olyan magasan repülnek, hogy alig, vagy nem is láthatók,
és a légelhárító ágyúk lövedékei nem érik el őket. Persze akadnak olyanok, akik a német csodafegyverben, a fau-rakétákban bíznak. A földön
nehéztüzérségi lövedékek becsapódásai jelzik, közelednek az oroszok.
Van, aki úgy gondolja, jobb lenne, ha minél előbb ideérnének a szovjetek, akkor vége lenne a háborúnak, mások szerint a „ruszkiktól”
semmi jót nem várhatunk: mi nekik ellenség vagyunk. Amikor a fegyveres harcok már Budapesttől távol folynak, a gyerekek játékában
folytatódik a háború. „Szelleme” nyomot hagyott bennük. Két csapat
szerveződik a gyerekseregből, és gyakran valódi életveszélybe sodorja
őket a kaland. Amikor Léderer Andris nagybátyja hazaérkezik a ha-
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difogságból, a fiú beszámol neki a K.É.R.K-ről (Kert és Rét Katonaság),
és elmeséli a városháziakkal vívott csatákat — „nem értette, nagybátyja
miért ráncolja össze a homlokát, amikor lelkesen magyarázta, hogy a
háborút meg fogják nyerni, hogy szerinte a városháziaknak el kell takarodniuk a rétről és mindenhonnét, ahol ők játszanak”. Gombár időről időre mesterien váltja a narrátort: a pontos, részletgazdag, objektív szerzői elbeszélést váltogatja Laci gyermekien naiv előadásával.
Hanna Mai doktornő és két lánya hányattatásainak színhelye nagyrészt a Lengyelországgal akkor (1939-től) határos Magyarország. A ma
Ukrajnában található határ menti faluból, Lavocsnéból (lengyelesen:
Lawoczne) indul el a hét éves Malkával és a tizenhat éves Minnával
Mai doktornő, hogy (embercsempészek) segítséggel átjusson a lengyeleknek menedéket nyújtó Magyarországra. A férje, Issi már öt éve
a Közel-Keleten, „az atyák földjén”, Erec Izraelben él, a doktornő viszont úgy döntött, nem tart vele, az ő szülőföldje itt van, itt akarja hivatását gyakorolni. Miután körorvosi engedélyét bevonták, és meghallotta, hogy a németek „készülnek” valamire, többekkel együtt a
menekülést választja. Csakhogy amikor Malka útközben megbetegszik, az anya dilemma elé kerül. Végül úgy határoz, a kislányt rábízza
egy családra, és Minnával folytatja az utat Budapest felé. Úgy számol,
miután Malka felépült, kérésére segítőkész emberek Munkácsra viszik majd, ahová érte megy. Csakhogy a gyógyult gyerek sosem kerül Munkácsra. Az anya kétségbe esik, amikor megtudja, hogy a kicsinek nyoma veszett. Nem is sejti, hogy visszavitték Lengyelországba,
ahol rettenetes körülmények között él. Valahogy tudomására jut, mi
történt Malkával, és ekkor érte indul. Amikor újra találkozik az anya
és a kislány, az úgy néz rá, mint egy idegenre.
Mirjam Pressler (sz. 1940) Malka Mai című könyve (Móra Könyvkiadó, 2004, ford. Dóka Péter) utószavában elárulja, hogy címszereplője
létező személy, akivel 1996-ban Tel-Aviv külvárosában találkozott. „Elmesélte nekem a történetét — így az író —, pontosabban szólva azt,
amire még emlékezett… csak a legfontosabb eseményekre… Túl fiatal volt a bujkálása idején, ráadásul később megpróbált elfelejtkezni erről a számára szörnyű időszakról. Az igazi Malka Mai, akit édesanyja Lengyelországból újra Magyarországra vitt, 1944-ben az
ifjúsági alijával a Közel-Keletre utazott [alija = Izrael földjére, illetve
az 1948 óta létező zsidó államba való bevándorolás]. (…) Malka és
a nővére ott egy kibucban éltek az apjukkal. Édesanyjuk csak az állam megalapítása után vándorolt ki Izraelbe. De a család soha többé nem élt együtt…” Malka Európának olyan szögletébe született,
ahol különböző népcsoportokhoz tartozó emberek éltek együtt.
Hitler azt remélte: a lengyelek majd segítségére lesznek a „zsidó kérdés” megoldásában, az ukránokat pedig szembefordítja mind a lengyelekkel, mind a zsidókkal. Nos, Pressler könyve arról a bizalomról és humanizmusról szól, amely nemcsak ismerősöket, hanem más
nemzetiségű, más országbeli idegeneket is összeköt, sokszor önzetlenül, de akár anyagi ellenszolgáltatás fejében.

527

10_Csokonai Attila_Halmai Tamás_Layout 1 2014.06.13. 13:07 Page 528

Utóirat vagy összefoglalás helyett, a szülők figyelmének felkeltése céljából hadd soroljak fel még néhány, az utóbbi évtizedben kiadott
ifjúsági regényt, amelyek tovább finomít(hat)ják, árnyal(hat)ják az előbbiek nyújtotta képet. Iskolai feldolgozásra ajánlott Andrea Cheng: Marika és Uri Orlev: Sziget a romok között című műve, DVD-n is kapható
John Boyne: A csíkos pizsamás fiú, valamint az egészen friss A könyvtolvaj, Marcus Zusak regénye. Továbbá Morris Gleitzmann: Egyszer,
Jean Molla: Sobibor, az elhallgatott múlt, Lois Lowry: Számláld meg a csillagokat! és Helga Weiss: Helga naplója című kötete.

HALMAI TAMÁS

A legkisebb
szegényangyal
Ment a legkisebb szegényangyal,
és vele ment az út,
és útitársa lett a hajnal,
a torony és a kút,
a sivatag, a kert, a tenger,
az erdő és a rét,
vitte az éneklő terekkel
hallgatag életét,
ment a legkisebb szegényangyal,
hogy királyfi legyen,
vagy királylány, vagy mese habbal,
masni a szíveden.

A tárgyak lelke
Nem gyűrni össze a lapot,
nem törni ketté a rudat,
nem ülni péppé kalapot,
tudni, bennük is van tudat,
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és lelkesedni lelkükért,
és szívelni a szívüket,
ki ennyit ért, mindent elért,
annak színes a szürkület;
mert társ a tüll, a toll, a tél, a paplan.
A tárgyak lelke éppoly halhatatlan.

Őrangyal
Ha erdőt járunk andalogva,
nagyon vigyázok angyalomra:
tüskébe szárnya ne akadjon,
glóriája fején maradjon,
gyönyörű lelkét el ne hagyja,
gyűrt avarban ne essen hasra,
ha szél kerget, ne nézzen hátra,
érjünk ki együtt napvilágra.
Fényét szem elől nem tévesztem.
Ha eltéved, ki véd meg engem?

A VIGILIA KIADÓ AJÁNLATA
PILINSZKY JÁNOS:
Keresztről keresztre
Válogatás Pilinszky János cikkeiből és esszéiből, melyek egy költői figyelem belső alakulását követik nyomon, egyúttal a magyar
irodalmi hagyományban hiányosságnak tekinthető „vallomásirodalom” megteremtésére tett kísérlet talán legfontosabb dokumentumai, s a maguk összességében naplóként, ha tetszik
egyetlen folyamatos gyónásként is olvashatóak. Kiadványunk
a költő születésének 90. és halálának 30. évfordulója alkalmából jelent meg.
Ára: 2.500 Ft
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A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

BODNÁR DÁNIEL

Pál Ferenccel
Pál Ferenc (1966) római katolikus pap, mentálhigiénés szakember. Fiatalkorában a Budapesti Vasas válogatott atlétája, 1987-ben, még juniorként,
felnőtt magyar bajnok lett magasugrásban. 1996 júniusában szentelték
pappá Esztergomban. Szentelése után lelkipásztor Terézvárosban, Rákoskeresztúron, majd nyolc évig az óbudai Kövi Szűz Mária-templom plébánosa. 2011 augusztusától az angyalföldi Szent Mihály-templom helyettes
plébánosa. 2005-től a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet tanára.
Több könyve jelent meg: Tükör által világosan (2009), A függőségtől
az intimitásig (2010), Természetes spiritualitás. Meghittségben Istennel (2011), A szorongástól az önbecsülésig (2012). Pál Ferenc papi
szolgálatának kezdetétől tart heti rendszerességgel hittanórákat, előadásokat
fiataloknak pszichológia, teológia és mentálhigiéné témakörében. 2012-től a
MOM Kulturális Központ ad otthont ezeknek, a nézőtér mindig zsúfolásig teli, a résztvevők száma alkalmanként meghaladja az ezer főt, és a résztvevők körében spontán közösségszervezés kezdődött. A jelenséget a SOTE
Mentálhigiéné Intézete szociológiai kutatás során vizsgálta. Pál Feri atya
2013-ban oktatás és nevelés kategóriában Prima-díjas lett, valamint elnyerte a Prima Primissima közönségdíját is.

Gyermekkorában Ön
nem kapott vallásos
nevelést. Mikor került
először közelebbi kapcsolatba a hittel?

Édesapám pilóta volt, édesanyám pedig stewardess, majd tolmács
és fordító. A vallásos nevelés teljesen kimaradt a gyermekkoromból.
Serdülőkoromban megjelent bennem egyrészt egy nagy nyitottság
az élet mélyebb dolgai iránt, kerestem, kutattam, másrészt bizonytalanság is jellemzett. Ez utóbbi abból is fakadt, hogy a szüleim
akkor váltak el. Egyébként édesapám harmadik, édesanyám második házasságából születtem. Nem találtam a helyemet, ami a körülményeimet figyelembe véve nem is volt csoda. Mindennek következtében tájékozódni kezdtem a vallások, a spirituális rendszerek
felé. Tizennyolc évesen, nem sokkal az érettségi után kerültem a
Zugligeti közösségbe, Kozma Imre atya közelébe.

Ez hogyan történt?

Egy őszi napon a barátaimmal lábteniszeztem, és ők nem akarták
lejátszani az utolsó játszmát. Nagyon dühös lettem, hogy milyen
dolog ez, abbahagyni a játékot, pont a mindent eldöntő játszma előtt!
A barátaim egymásra néztek — 1984-ben vagyunk, akkoriban még
nem írta ki senki magára, hogy templomba jár —, de végül egyikük
elárulta, hogy hittanórára mennek. Felcsillant a szemem, ugyanis
nagy érdeklődés és nyitottság élt bennem a kereszténység felé, már
csak azért is, mert gyakorlatilag semmit nem tudtam róla. Így kerültem Zugligetbe. Két éven keresztül a hittanterem leghátsó sorában ültem a konvektor mellett, és ki se nyitottam a szám, csak hall-
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gattam, figyeltem, igyekeztem befogadni mindent, amit ott láttam,
tapasztaltam. Két dolog ragadott meg különösen. Az egyik, hogy
akár az Új-, akár az Ószövetségről volt szó, mindig a hétköznapi,
gyakorlatias életről beszéltünk, arról, hogy a különböző helyzetekben mit tehet, illetve mit érdemes tennie a keresztény embernek.
Közel állt hozzám az életszagú, cselekvésorientált hitoktatás. Közben pedig egyértelmű volt emögött az igényes, megalapozott szellemi, lelki háttér. A súlypont azonban nem ezen van, hanem azon,
hogy mit és hogyan csináljunk, hogyan éljünk. A másik pedig, ami
megragadott, hogy a közösség is nyitott volt és befogadó. Engem is
befogadott. Ha csak az egyik vagy a másik lett volna meg, nem éreztem volna otthon magam. Azzal azonban, hogy egy közösség elfogadott az útkeresésemmel, a gyöngeségemmel, a gyarlóságommal,
tétovaságommal együtt, ez rendkívül megerősítő volt. Ráadásul
minden ünnepi szentmisén kiállt húsz-harminc férfi — többségükben magasan kvalifikált értelmiségiek — az oltár köré, és ezért a kereszténység számomra — egy fiatal sportoló számára is — elfogadható, vállalható, férfiként élhető lett, jövőképet hordozott magában.
Ifjúkori vágya az volt,
hogy olimpiai bajnok
atléta legyen, még juniorként nyert magyar bajnokságot magasugrásban. Az élete
azonban váratlanul
másképp alakult: Az
egyik szombaton még
pénzdíjas versenyen
vett részt, hétfőn pedig
már jelentkezett a szemináriumba. Milyen
folyamatok vezettek
ehhez az Ön által spirituális ugrásnak nevezett fordulathoz?

Voltaképpen szombaton még versenyeztem, hétfőn pedig már bent
voltam a papnevelő intézetben. Hosszú, folyamatos útkeresés eredménye volt, ami hiányokból, szenvedésekből, tanácstalanságból forrásozott, valamint érzékenységből, de legfőképp mély vágyakból. Valójában nem tudom megmondani, hogy mikor lettem keresztény.
Nem történt olyan esemény, amire azt tudnám mondani, hogy ez volt
az a fordulat, amitől már keresztény emberként tekintettem magamra.
Arra viszont emlékszem, hogy egyszer elmélkedtem, imádkoztam,
és akkor megfogalmazódott bennem a gondolat, kérdés: tulajdonképpen én keresztény vagyok? Akkor már évek óta jártam hittanórára, ott voltam vasárnaponként a szentmisén, a keresztény ember
erkölcsiségét igyekeztem élni. Emlékszem, hogy végiggondoltam
mindezt, és életemben először a magam számára is kimondtam, igen,
azt hiszem, én már keresztény vagyok. Tíz évvel később ez egy nagy
rácsodálkozással párosult, amikor a megtérés lélektanáról olvastam.
A tanulmányból kiderült, hogy a megtérés egyik formája pontosan
olyan, mint amilyen az én megtérésem volt, hosszan érlelődő, folyamatban történő megtérés. Előfordulhat, hogy különösebb csúcsok
nincsenek is, mégis, ezek a megtérési folyamatok a legtartósabbak, ha
az a valaki, aki megtér, közösségben is képes gyökeret ereszteni. Ebből
a szempontból a megtérési folyamatomban semmi rendkívüli nem
volt. Voltak azonban istenélményeim. Az, hogy végül pap lettem, egy
nagyon határozott istenélményemhez kapcsolódik. Világosan emlékszem, 1988. február 8-án délután öt óra ötven perckor buszon utaztam a hat órai vasárnapi szentmisére, a megállóban leszálltam, és
ahogy haladtam a templom felé, egy nagyon világos és egyértelmű
élményt éltem át, közvetlenül találkoztam és párbeszédet folytattam
Istennel. Isten föltette a kérdést, hogy akarok-e pap lenni. Ez engem
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egyszerre vonzott és félelmet is keltett bennem. S ahogy egyre közelebb engedtem magamhoz a választ, hogy igen, tudatosult bennem,
hogy ez egy életre fog szólni. Átéltem, hogy nem egyszerűen csak egy
gondolat bennem, hanem tényleg Istennel beszélem meg. Akkor
abban a vívódásban, őrlődésben átéltem, hogy Isten irántam való szeretetét egyáltalán nem befolyásolja az én válaszom. Ha most azt mondom, hogy nem akarok pap lenni — azzal együtt is, hogy érzem, Isten
meghívott rá —, de mégis nemet mondok, Ő ugyanúgy fog továbbra
is szeretni, mint ahogy eddig tette. Ez az élményem akkora szabadságot adott nekem, hogy ki tudtam mondani az igent, hogy el tudom
képzelni, és szeretnék pap lenni. A találkozásunk úgy folytatódott,
hogy Isten azt válaszolta a döntésemre, hogy a világ teremtése előtt
úgy képzelte el, hogy pap legyek, de nem mondta meg addig, amíg
nem született meg a válaszom. Ez még jobban megerősített, Istennek
a szabadságot adó, de közben nagyon figyelmes, gyöngéd, tapintatos jelenléte, hogy nem akart megterhelni azzal, hogy azt mondja:
papnak képzeltelek el, mert akkor hogy fogok élni, ha úgy gondolom,
hogy nem akarok az lenni. A szeretetnek, a szabadságnak és ennek a
tapintatnak, gyöngédségnek, de közben a helyzet méltóságának és
komolyságának együttes világa az, amiben megfogalmazódott a döntésem, hogy pap akarok lenni. Eszembe jut erről egy másik élményem.
Egy paptársam nemrég felidézte, Feri, olyan furcsa voltál számomra
a szemináriumban az első napokban. Mi, többiek, idegenül mozogtunk a papnevelő intézetben, senki nem találta még a helyét, te viszont lehevertél az ágyra, fölraktad a lábad, és úgy feküdtél ott,
mintha mindig itt lettél volna. S ez a paptársam jól látott engem. Két
nappal a pénzdíjas versenyt követően maximálisan a helyemen voltam a papnevelő intézetben, az ágyamon. Azóta is nagyon szilárd és
határozott papi identitással rendelkezem, s ezt az önazonosságot elveszíthetetlennek tartom. Éppen ezért is engedhetem meg magamnak, hogy ne akarjak mindig papi szerepben lenni. Sokan kérdezik
tőlem, miért nem vagyok papi szerepben olyankor, amikor előadást
tartok a MOM kulturális központban, vagy országszerte bármelyik
művelődési házban? A válaszom: azért, mert nagyon határozott és
nagyon stabil papi identitással élek. Ezért is megkülönböztetem a
szerepet az identitástól, az önazonosságtól.
Az erős papi identitása
mellett viszont úgy emlékszik vissza, hogy egy
időben lelki kiszáradást
érzett a szemináriumban. Eltávolodott Istentől, megrendült a
hite, hiányzott önből
a szeretet abban az időszakban?

A zavar nem elsősorban az Istennel való kapcsolatomban jelent meg,
hanem a saját magammal való kapcsolatomban, és a környezetemhez fűződő viszonyomban. Megkeresztelt, megbérmálkozott felnőtt
férfiként, sokféle elképzelésem volt arról, hogyan kellene kitöltenem
a készületnek az idejét, miben kellene fejlődnöm, erősödnöm, mire
kellene energiát szánnom. Az a közeg, amiben éltem, ezt nem támogatta. A papi tanulmányaim mellett az ELTE-re is átjártam, kulturális antropológiát, indológiát, filozófiát hallgatni. Ezek mellett kijártam kórházakba, elfekvőkbe, betegeket látogatni, füröszteni,
karitatív munkát végezni. Ezek a tevékenységeim számomra gond
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nélkül illeszkedtek a papi tanulmányaimhoz, ám az elöljáróim
mégis eltiltottak tőlük, sőt megesett, hogy a gúny tárgyává tették
azokat. Sőt, a diakonusszentelésem egyik föltétele az volt, hogy beszüntetem az átjárást az ELTE-re, és nem járok a kórházakba sem
karitatív tevékenységet végezni, merthogy szerintük nem ez a dolgom. Nekem viszont meggyőződésem volt, hogy ez is a dolgom,
amellett, amit a szeminárium olyan természetesen biztosít és el is
vár tőlem, hogy imádkozzak, tanuljak, levizsgázzak. Úgy gondoltam, ha pap akarok lenni — márpedig az akartam lenni —, akkor
ezeken a területeken is ugyanolyan intenzitással kellene magamat
fejleszteni és képezni. Így kialakult egy konfliktus aközött, ahogy a
saját önnevelésemet-, művelésemet szabadon elképzeltem, és aközött, ahogy azt az elöljáróim meghatározták. A két nézőpont sok
ponton ütközött egymással, ami nagy feszültséget okozott bennem
és azt gondoltam, hogy nem vagyok jó kezekben.
Hogy sikerült ezen felülemelkednie?

Nem emelkedtem felül, illetve megszületett bennem egy elhatározás. Ennek az volt a lényege, hogy igyekszem a meglévő körülmények között a lehető legjobban fölkészülni a papságra. Például ha
hallottam egy nagyon unalmas prédikációt vagy előadást valamilyen fontos témáról, akkor visszamentem a szobámba, és megpróbáltam rájönni, hogy ennek a prédikációnak vagy előadásnak mi
akart a valódi mondanivalója lenni, és azután elmondtam magamnak érdekesen, befogadhatóan. Ott, a négy fal között, saját magamnak, és ezt éveken keresztül gyakoroltam. Amikor a papszentelésem
után az első beszédemet tartottam a terézvárosi templomban, akkor
tulajdonképpen már sok száz beszéd után voltam, amit persze senki sem hallott. Megvolt bennem az is, hogy ha valamivel nem értek
egyet, mégpedig a papsággal kapcsolatos elköteleződésem miatt, a
felelősségtudatomról nem mondok le, hanem annak a kifejezésmódját megpróbálom megtalálni. Mindkettőt tettem, aminek egyik
következménye az lett, hogy eltanácsoltak a szemináriumból hatodév elején, fölszentelt diakónusként. A konfliktusban én is benne voltam, olyan értelemben is, hogy nem kerültem el sok olyan ütközést,
amit ma már biztos, hogy elkerülnék. Nem bánom azonban, hogy
huszonéves fejjel vállaltam azokat a konfliktusokat. Lehettem volna
sokkal bölcsebb, előrelátóbb, sok minden lehettem volna. Nem mindig a legjobb döntéseket hoztam, az érzéseimmel, indulataimmal
sem bántam elég hatékonyan, de az is biztos, nem bánom, hogy az
életemnek része lett, hogy eltanácsoltak a papnevelő intézetből,
mert ezután mentem el pszichoanalízisre — egy református lelkészhez és analitikushoz, Bodrog Miklóshoz —, kíváncsi voltam
arra, mi is történt velem, bennem? Abban ugyanis egyetlen pillanatig sem kételkedtem, hogy továbbra is pap akarok lenni, hiába
tanácsoltak el a szemináriumból, és zártak ki az egyetemről. Azt viszont nem értettem, hogy miért vállaltam olyan konfliktusokat is,
melyek a papszentelésemet megakadályozták. Tehát mélyebb ön-
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ismeretre vágytam. Végül aztán, sokak közbenjárására két évvel később mégiscsak pappá szenteltek.
Ön igen tágan értelmezi a hit fogalmát,
amelynek természetes
alapja a kapcsolatok,
amelybe beletartozik
a család, a közösség,
mind ezek minősége
meghatározza a hitünket. Az emberi és
isteni hit természetes
összetartozásáról van
szó?

Az, hogy emberként képesek vagyunk a hitre, embervoltunk egy
adottsága. Annak, hogy ez miként tud kibontakozni bennünk, nagyon sok emberi összetevője van, ezért nemcsak arról beszélhetünk
keresztény emberként, hogy mit hiszünk, hanem arról is, hogy hogyan. Alapvetően fontos a kötődési képességünk milyensége, az,
hogy tudunk valakihez kötődni, tartozni és, hogy megvan-e bennünk
az a biztonság, hogy a nehézségek nyomán sem kérdőjelezzük meg
a kapcsolatot, a másik és magunk szerethetőségét és értékességét.
A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének 2013-as
kutatásaiból kiderült: a magyar felnőtt lakosság csupán 30 százaléka
kötődik biztonságosan másokhoz. A különböző kutatások pedig arra
világítanak rá, hogy ha valaki nem képes másokhoz kötődni, az az Istennel való kapcsolatának, Istenhez való kötődésének hogyanjára, minőségére is hatással van. Ezért a többség számára a vallási megküzdési stratégiák általában és gyakran eredménytelenek maradnak. Ha
tehát a katolikus magyar lakosság reprezentálja a felnőtt lakosságot,
akkor azt mondhatjuk, hogy száz templomba járó emberből, aki vasárnaponként ott ül a szentmisén, hetvennek krónikus istenkapcsolati
nehézségei vannak. Ezért hiába beszélünk kizárólagosan arról, hogy
mit hiszünk katolikus keresztényként, ugyanis a nehézségek zöme
nem a tanítás, a hitigazságok elfogadása, hanem az, hogy miként
higgyek úgy, hogy az valódi erőforrás legyen, valódi találkozás lehessen Istennel. A hitem tegye lehetővé, hogy a lehető legjobban képes
legyek megismerni Istent, és ne a saját sérültségeimmel találkozzam
az imádságaim során. A megsebzettségeim ugyanis meghatározzák
és nemegyszer ellehetetlenítik az Istennel való találkozásnak a lehetőségeit. A többség arról beszél, hogy imádkozom én Istenhez, de
nem válaszol semmit, nem törődik velem. Néhányan mondják csak,
hogy biztos, hogy Isten válaszolt az imádságomra, valószínű tehát,
hogy nem hallok. Ha csak ezt az egyetlen dolgot nézzük, a kötődésünknek a minőségét, akkor azt mondhatjuk, hogy száz emberből
hetven az imádsága során rendszeresen azt éli meg, hogy Isten nem
válaszol, nem szól, nem elérhető, nem megtapasztalható a számára,
még az imádságban sem. Miközben ez nem Istenről szól, hanem az
emberről, és megsebzettségéről.

A megsebzettség különböző formáiban
szinte mindnyájan részesültünk gyermekkorunkban, s ezek később
negatívan befolyásolhatják Istenhez és emberhez való viszonyun-

Két nagyon fontos úton lenne érdemes egyszerre járnunk. Az egyik
az életszentség útja, a másik pedig a személyiségfejlődés útja.
Mindkettőt érdemes lenne folyamatosan gyakorolnunk, előrelépegetnünk mindkét úton. Bizonyos sérültségekből sosem fogunk kigyógyulni, hanem megtanulhatunk velük együtt élni. Ha viszont
van élő spiritualitásunk, és a személyiségfejlődésben is meg tudjuk
tenni azokat a lépéseket, amelyekre képesek vagyunk, ez a kettő teremti meg annak a feltételét, hogy az életünket ne csak a sebzettsé-
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kat. Hogyan lehetséges
mégis kilépnünk ebből
a megsebzettségből?

geinkből éljük, ne csak ezekből adjunk választ az élet kérdéseire,
nehézségeire, hanem legyünk képesek a sebzettségeinkre is válaszolni. Azokat nem tagadva, felülmúlni.

Hogy lehetséges ezt
megvalósítani?

Elmondok egy történetet. 1944-et írunk, egy zsidó származású fiatalember megy az utcán, nem hordja a sárgacsillagot, hamis papírjai
vannak. Egyszer csak látja, hogy az utca másik oldalán egy nyilas két
sárgacsillagos öregembert kísér, nagyjából lehet tudni, hogy mi lesz
a sorsuk. A fiatalember képtelen levenni a szemét róluk, és ez föltűnik a nyilasnak. Odahívja magához, azt mondja neki, te is zsidó vagy,
mutasd a papírjaidat. A fiatalember engedelmeskedik, de a nyilas azt
mondja, ezek hamis papírok. Most már hármójukat kíséri. Feltűnik
egy rendőr, a fiatalember kiabálni kezd, nem vagyok zsidó, ennek a
nyilasnak nincs joga engem elhurcolni. A rendőr utasítja a nyilast, hogy
engedje szabadon őt. A fiatalember megmenekül, az idős házaspárt
valószínűleg megölik. Kimegy az Egyesült Államokba, és nemzetközi
hírű szívsebész lesz, újítások tucatjait vezeti be a sebészeti eljárásokba, ezrével menti meg az emberek életét. Túl van már a hetvenen, amikor megérti a saját élettörténetét, és egy beszélgetésben elmondja: Egész
életemben igazán otthon a műtőben éreztem magam. Mert orvosként
újból és újból végigéltem azt a helyzetet, hogy élet és halál között kell
döntenem, és ott, amikor megsebződtem, a magam bőrét mentettem,
tudtam, hogy mások meghalnak, de én megúszom, és meg is akartam úszni. S azóta, most már több mint ötven éve, újra és újra úgy döntök a műtőben, hogy megmentem valakinek az életét. Ez az ember sosem járt pszichoterápiára, analízisre, sem lelki gondozói kapcsolatban
nem volt, tulajdonképpen nem gyógyult ki a traumájából, de képes
volt a sebzettségére egy életválaszt adni. Mások pedig — nagyon sokan — megsebződnek, és nem tudnak kreatív, élettel teli, életadó választ adni arra, ami velük történt, hanem esetleg minden hitüket, reménységüket, a tartásukat elveszítve, végigtántorogják az életüket,
és minden kapcsolatuk, helyzetük többé-kevésbé a sebzettségükről
szól, arról, hogy nem nőtték ezt ki, nem múlták felül.

Az imént beszélt Isten
feltétel nélküli szeretetéről, hogy akkor is szerette volna Önt, ha nemet mond a hívására,
hogy pap legyen. Miért
van az, hogy az emberek többsége képtelen
hinni abban, hogy Isten
szeretete mindenkire
kiterjed, válogatás nélkül, és nem kötődik feltételhez?

Kutatások bizonyítják, hogy ez a feltétlen bizalom Isten feltétel nélküli szeretetéről azok számára a legkönnyebben elérhető, akiknek
magzati kortól van tapasztalatuk a családban arról, hogy őket valaki
— ember — így szerette. Hosszú távon termékeny, reális módon
azokban erősödik meg a hit, hogy Isten feltétel nélkül szereti az embert, akiket valamikor így szeretett valaki. Előfordul, hogy valakit
nem így szeretnek. Ilyenkor elméletileg, akár a hitoktatás keretében megtanulhatja valaki, hogy Isten feltétel nélkül szeret, ez azonban a személyiségének a mélyrétegeibe nem tud leszivárogni. Ez a
tudás csak a fejben van meg, de nincs meg a szívben, a zsigerekben, hiányzik a tapasztalati háttér. Az is lehetséges, hogy valaki
emiatt idealizál magának egy pozitív istenképet. Az idealizált istenkép messze felülmúlja azt a tapasztalati világot, amit ő a csa-
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ládból hoz. Az illető igyekszik bízni Istenben egy reprezentáció
nyomán, amelyben egy feltétel nélkül szerető valakit képzel el, de
ez elsősorban a vágyainak és hiányainak a szüleménye. Ezért ha
nehéz helyzetekbe kerül, kicsúszik a lába alól a talaj. Nem létezik
olyan ember, akinek ne lennének spirituális alaptapasztalatai, melyekben átélhetővé vált számára Isten, akivel ő élményszerű találkozásban volt, és erre az élményre vagy tapasztalatra építhetjük az
életünket. A legtöbb ember azonban nem emeli ki a pozitív élményeit, jelentőségét nem látja eléggé, így nem is építheti rájuk az életét, márpedig ez lehetséges volna. Tegyük fel, hogy valakit nyolcvan százalékban negatív élmények értek, húsz százalékban pozitív,
de tudatos döntés nyomán a pozitív tapasztalatait tekintheti a fontosabb élettapasztalatnak. Ebből kiindulva pedig föl lehet építeni
egy életet. Kutatások szerint tíz megtérés-élményt átélt személyből
néhány év után már csak kettő él a megtérés-élménye alapján. Ez
azt jelenti, hogy önmagában nem az élmény változtat meg minket.
Pál apostol is átélt valamit, lenyűgöző élményt, de utána azt mondja a Szentírás, hogy éveken keresztül elvonult, hogy azt az élményt
a személyiségében integrálja, hogy a megéltek alapján átrendeződjön az egész személyisége, hogy a súlypontok máshová kerüljenek.
Ez többéves belső munka, amihez általában egy közösségnek a támogató szeretetére is szükség van. Nem önmagában az élmény változtat tehát meg bennünket. Az élményre szükség van, hogy az élmény alapján tapasztalati, elérhető világunk legyen a változáshoz,
annak fenntartásához és megőrzéséhez.
Ön szerint a keresztény
hit gyógyító ereje képes
a rossz tapasztalatainkat felülírni. Ez hogyan mutatkozik meg a
mindennapokban?

Itt nem arról van szó, hogy van egy idealizált képem Istenről és a
kereszténységről, a keresztény emberről, és ebbe az idealizált képbe
próbálok kapaszkodni az élet realitásaival szemben, hanem arról,
hogy megvannak a spirituális alaptapasztalataim, amelyeket kibontottam, amelyeket ápolok, s amelyekre ráépítettem az életemet.
Ezekből kiindulva korrigálom az istenképemet, az istenreprezentációmat. Egy imádságot például azzal kezdek, hogy ahhoz az Istenhez imádkozom, aki a kinyilatkoztatás Istene, Jézus Krisztus
atyja, de aki számomra néhány nagyon pontosan leírható élményben feltárta magát. Tapasztalati alapból indulok ki akkor, amikor
az életem egy konkrét nehézségével találkozom. Ez az alaptapasztalat hatalmas, gyógyító erővel, a megküzdéshez szükséges értékekkel rendelkezik, hogy még ha egy hosszú életszakaszon, nehéz
élethelyzetek során kell is átverekednem magam, tapasztalat, élmény, érzés, érzelem, s az ezekből fakadó meggyőződések nyomán,
a sebzettség fölülírható legyen. Mélyebb gyökérből tudom szívni a
tápanyagot, és ahogy az író mondja: „A víz szalad, a kő marad”.
Az az élmény mélyebben van, és identitásként, alapélményként jobban meghatároz, minthogy valaki éppen hazudott, vagy becstelen
volt velem, vagy becsapott, ezek nagyon fájnak, de a személyiségem mélyét más tapasztalatok alapján határozom meg.
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A személyiség mélye a
bennünk lévő isteni
mag?

Akár így is mondhatnánk. Amikor személyről beszélünk, legtöbbször egy énközpontú lényre gondolnak. Valójában a személy nem
feltétlenül énközpontú, hanem istenközpontúnak is láthatják. A keresztény ember igyekszik önmagából istenközpontú személyiséget
kiformálni, amelyben az énnek is megvan a maga fontos helye. Erős
énnel kellene rendelkezni ahhoz, hogy hatékonyabb, strapabíróbb,
szeretni tudó emberek legyünk, de nem szükséges, hogy az én legyen a középpontban. A legtöbb ember azonban még csak nem is
énközpontú, hanem inkább sebzettségközpontú. Ha az én van a középpontban, az már nagy dolog, a személyiségfejlődés nagy lépése,
mert az én képes tudatos lépéseket tenni a jó felé, ki tud tartani
benne, van benne elég világosság, határozottság, cselekvőképesség,
kompetencia, rátermettség, akarat. Az énközpontúság érettebb,
mint a sebzettség-központúság. Keresztény emberként viszont arra
törekszünk, hogy istenközpontú személyiségekké váljunk, miközben kinőjük, és felhagyunk a világ, a test és az én szidalmazásával.

Csak hát sajnos gyakran vallunk kudarcot…

Ez természetes, hiszen a megtérés egy folyamat, s közben állandóan
megtapasztaljuk a saját gyöngeségünket. A személyiségünk összetett, sok erő munkál benne, s vannak köztük olyanok is, melyeket
nem tudunk megszelídíteni, de megtanulhatunk velük együtt élni,
miközben tisztelettel vagyunk irántuk. Ez azt jelenti, hogy a személyiségünkben mindig is lesznek ambivalenciák, egymásnak feszülő
erők, s természetes, hogy ez így van. Az érett személyiség nem attól
az, hogy homogén vagy egyoldalú, hanem attól, hogy a sokszor egymásnak feszülő erőket képes egyensúlyban, kordában tartani, s azokat jó irányba vinni. Tudomásul kellene azonban vennünk, hogy
vannak erők, melyeket soha nem tudunk megszelídíteni. Ott van
Jézus megkísértésének a története, az a gyönyörű mondat, hogy
Jézus együtt élt a vadállatokkal. Nem szelídítette őket meg. Ez az
emberi lélekben is így van. Vannak olyan erők, melyeket soha nem
fogunk megszelídíteni, és lehet, hogy nem is kell, de megtanulhatunk velük együtt élni. Tisztelnünk kellene például a természet erejét. Azért mert Istenből élő és Istenre figyelő lények vagyunk, nem
érdemes lebecsülnünk a természet erejét. Egy keresztény ember
minél inkább lebecsüli a természet — és a benne lakó természet erejét is —, annál kiszolgáltatottabbá válik a lelkében lakó természeti
erőknek, ami aztán erkölcsi nehézségekhez szokott vezetni.

Egyik írásában Eckhart mestert idézi:
„Azért imádkozom Istenhez, hogy szabadítson meg istentől.”
Vagyis a bennünk élő
torz istentől, aki nincs.
Ha benne hiszünk, az

Gyakran előfordult, hogy bementem a kórházba, és azt kérdezte
tőlem valamelyik súlyos beteg, hogy miért büntet engem Isten?
Igyekeztem meggyőzni őt és megerősíteni, hogy Jézus sem követett
el semmi bűnt, mégis mennyi rosszban volt része. Ha tehát rossz
dolog ér bennünket, az nem feltétlenül Isten büntetése. A beteg reagálása az volt, hogy igen atya, értem ezt, de akkor engem miért büntet Isten? Mi rosszat követtem el? Sokáig küzdöttem ez ellen, de
most már nagyobb belátás van bennem. Nem biztos, hogy egy het-
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szörnyű lelki gyötrelmekkel jár.

ven-nyolcvanéves, súlyosan beteg embert le tudunk beszélni a torz
istenképzeteiről. Ma már elfogadom, hogy valakinek ilyen képzetei
vannak, mert még ezen a rettenetes istenképzeten keresztül is valamicskét meg tud sejteni Istenből, és valahogyan képes Istennel kapcsolatot tartani. Lehetne persze sokkal szebb, sokkal fényesebb, emberibb és istenibb, de ez egy másik kérdés. Papként azonban nemcsak
az a feladatom, hogy segítsek valakinek megtisztítani a téves istenképzeteit, hanem az is, hogy elfogadjam azt, ha valakinek olyan istenképzete van, amilyen van. S akkor abban a helyzetben, abban az
összefüggésben, megpróbáljak mégiscsak tanúságot tenni egy olyan
Istenről, aki sokkal több, mint amit ő hisz róla, de abban a formában, ahogy az befogadható számára.

A torz istenképpel kapcsolatban egyik leggyakoribb a büntető és
bosszúálló istenkép.
Mindennapos tapasztalat, hogy van nak
emberek, akiket sorozatban érnek a szenvedések, melyek ellen
semmit nem tehetnek.
Érthető, ha ők a büntető Istent vallják,
nem hiszik el, hogy
őket is szereti. Mit
tud nekik mondani vigaszként?

Van bennünk egy természetes és ösztönös igazságérzet, és nagyon
fontos, hogy ennek a létjogosultságát elfogadjuk. Arra is lehetőségünk van azonban, hogy felül is múljuk, kinőjük. Például a megbocsátásban nem tagadjuk a természetes, ösztönös igazságérzetünknek a jogosultágát, ami adott esetben a szemet szemért, fogat
fogért elv alapján kívánna kontrollált bosszút, de felül is tudjuk
múlni. Ha valakit nagyon sok szenvedés ér, akkor az első lépés mindig az, hogy mellé álljunk a szenvedésben. Nehogy elkezdjük neki
megmagyarázni, hogy miért érik őt a szenvedések, az élet legmélyebb kérdéseire nem lehet szavakban választ adni. Isten hatalmas,
minket, embereket felülmúló bölcsessége, hogy nem engedi meg
azt, hogy egy szenvedő ember fájdalmára szavakban lehessen választ adni, hogy én odamenjek a szenvedőhöz, és azt mondjam
neki, te azért szenvedsz, mert… Lerázom a kezemet, összecsapom,
és magabiztosan közlöm vele, ezért nekem semmi dolgom nincs
veled. Isten nem engedi meg, hogy az élet legmélyebb kérdéseire
szavakban választ lehessen adni. Ezekre kizárólag tettekkel lehet
válaszolni, amikor a saját személyemet, cselekvőképességemet a
másik ember rendelkezésére bocsátom, beleértve a jó szándékomat,
együttérzésemet, megértésemet. Ha tehát valaki rettenetes élethelyzetekbe kerül, akkor azt nem érdemes megmagyaráznunk, értelmeznünk. Nem kell mindig mindent értenünk, nincs az emberi
méltóságunk ellen, ha valamit nem értünk, de abban segíthetünk,
hogy az életének az értelmére rátaláljon.

Manapság sokan elfeledkeznek arról, hogy
minden kegyelem. Ön
viszont vallja, hogy a
magunk erejéből nem
juthatunk be a menynyek országába…

Egy történetet szoktam ezzel kapcsolatban elmondani. Egy ember
a halála után Szent Péter elé kerül, aki azt mondja neki: Máris nyitom ki a mennyország kapuját, ha fölmutatod, hogy van száz pontod. Mire lehet pontot kapni, kérdezi az ember. Sorold fel, hogy
miket tettél életed során, és én majd megmondom neked, hogy jár-e
azért pont. Az ember elkezdi sorolni: mindig hűséges voltam a feleségemhez, nagyszerű, egy pont, igyekeztem jól nevelni a gyerekeimet, csodálatos, két pont, tisztességesen dolgoztam, fantasztikus,
három pont. Előbb-utóbb persze kezd kifogyni a pozitívumokból
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szegény ember, és akkor kétségbeesetten felkiált: Istenem, a magam
erejéből én ide soha nem jutok be. Erre Szent Péter azt mondja: száz
pont, és kinyitja előtte a mennyek kapuját. Az ember nem halhatatlan lény, hanem halandó. Ha Isten nem ajándékoz a saját életéből
nekünk, akkor nem tudunk élni, akkor nincsen élet bennünk. Az
embernek nincsen saját élete, hanem kapott az Isten életéből egy
részt, ez az élet van bennünk. Ez azonban nem a miénk, hanem Istené, és ez az élet elfogy egyszer. Ha Isten nem ad nekünk megint
életet, akkor bent maradunk a halál hatalmában és markában. Az
Isten életének egy része van bennem, és ezt élem. A megajándékozottság értelmében mondhatom, hogy az enyém.
Visszatérve a spirituális ugrásra, Ön szerint
az a legrosszabb, ha
valaki se nem gyógyul,
se nem ugrik, hanem
csak tengődik. De nem
ilyenek vagyunk-e
többségében?

Ahogyan a beszélgetésünk elején említettem, volt egy időszak a
papnevelő intézetben, amikor csak tengődtem. Szabad stagnálni,
szabad tengődni, gyakran olyankor jutunk el egy mélypontra,
ahonnan azután el tudunk rugaszkodni. A nehézség valóban abban
van, ha végigtengődjük az életünket, és tehetetlenségünkben azt
gondoljuk, hogy az életünk nincs a kezünkben, mi pedig nem vagyunk Isten kezében. Márpedig az életünk a mi kezünkben van, mi
pedig Isten kezében vagyunk.

A VIGILIA KIADÓ AJÁNLATA
Teréz Anya: Jöjj, légy a világosságom!
„Kalkutta Szentjének” személyes írásai
Kalkuttai Teréz Anya az elmúlt századnak egyik legismertebb személyisége volt szerte a világon. Ez az alacsony, törékeny apáca az egész világot bejárta Istennek
a szegények, a nyomorultak felé forduló szeretetével.
Nincs ma olyan földrész, amelyen ott ne lennének az
általa alapított szerzet, a Szeretet Misszionáriusai nővérei, hogy munkájukkal tegyenek tanúságot Isten szeretetéről. A könyv azokat a bizalmas följegyzéseit, gyóntatóinak, egyházi elöljáróinak írt leveleit tartalmazza,
amelyek boldoggáavatási eljárása során kerültek elő.
Megrendítő olvasmány ez a dokumentumgyűjtemény:
Teréz Anya – a Getszemáni kertben szenvedő Jézushoz
hasonlóan – átélte az Istentől elhagyatottság kínját, mégis, mindhalálig, Istenbe vetette bizalmát. Nemcsak
munkájával, de szenvedésével is szolidaritást vállalt így
a világ összes elhagyatottságával, szenvedésével.
Ára: 3.800 Ft
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MAI MEDITÁCIÓK

GÁSPÁR CSABA
LÁSZLÓ
1956-ban született Budapesten. Filozófus, teológus,
a Miskolci Egyetem BTK Filozófiai Intézetének egyetemi docense. Legutóbbi
írását 2013. 3. számunkban
közöltük.

Az ember és a
„mindenség”
Az ember mindenre reagál. — E kijelentés tartalma elsőre örömmel,
sőt büszkeséggel tölthetne el bennünket, mert különleges érzékenységünket fogalmazza meg. Csakhogy érzékenynek lenni egyszersmind veszélyes és terhes is lehet. Akinek pedig határtalan az
érzékenysége, mert mindenre reagál, annak — az általunk ismert és
emberemlékezet óta szüntelen tapasztalattal igazolt létezés körülményei közepette — nem egyszerű az élete. „Az ember mindenre
reagál” mondat az ember érzékenységét és kiszolgáltatottságát fogalmazza meg.
A kijelentés veleje a ‘minden’. A ‘minden’ — rémületes szó; nem
jelent se többet, se kevesebbet, mint mindent. Ez nem játék a szavakkal, hanem a szó jelentésének komolyan vétele. Hétköznapi beszédünkben szertelen gondtalansággal és ezzel együtt bizonyos
gondatlansággal, ebből következően pedig meglehetős gondolattalansággal alkalmazzuk. Ha azonban komolyan, alapjelentése szerint vesszük, és metafizikai értelemben használjuk, akkor rettenetes
dolgokkal szembesülünk. Ekkor ‘Az ember mindenre reagál’ kijelentés nem abban a lapos, banális értelemben áll előttünk, hogy az
ember sokkal több dolgot észlel, mint a növény vagy az állat.
Az emberen kívüli lények számára az ingerek szempontjából kíméletes létezést biztosít érzéki lelkük szabott kapacitása, azaz biológiai struktúrájuk meghatározottsága, ingerfelfogó képessége, mely
szigorúan szelektív, és nem enged érvényesülni olyan stimulust, ami
nem életfontosságú az élőlény számára. Az ember esetében az élettanilag fontos ingerek biológiai szelekciója ugyanolyan, mint bármely élőlénynél, de a lélek „harmadik rétege”, a szellemi lélek meghatározatlansága következtében ott már nem érvényesül semmiféle
tehermentesítő szűrés. És ezen a meghatározatlan nyitottságon keresztül ingerek áradata ér bennünket: a valóságos és a nem valóságos,
a reális és az irreális, a jelenbeni, az elmúlt és a jövőbeni, az elképzelt
és a tényleges, a szeretett és a gyűlölt, a megvetett és a vágyott dolgok, létezők végtelenje tart állandó izgalmi állapotban. A fajunkra
jellemző észlelés különlegessége, hogy nem csupán a valóságos dolgokra terjed ki — a létre és az összes létezőre —, hanem a nem létezőkre, még a semmire is. Észleljük a létezők létét — és nem-létét is.
Az ember nem többre reagál, hanem — mindenre. A ‘minden’ nem
a ‘nagyon sok’, vagy a ‘végtelenül sok’, hanem — minden. A sok, a
nagyon sok is — mennyiség; a minden — minőség.
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1

Pilinszky: Pascal

Ha ezt helyesen értjük, akkor az a szörnyűséges tény tárul fel előttünk, hogy az ember mindenestől és mindig ki van téve a mindenségnek és minden mozzanatának, és minden mozzanata mindenségének, azaz teljességének. A hal a vízből annyit érzékel, amennyi a
testi működéséhez szükséges. Az ember egyetlen vízcseppben a természet egészének és a létnek a csodáját észleli. Elég megpillantania
egy pókhálón billegő harmatcseppet, és máris a természet érzéki
pompáját látja, ugyanakkor a szépség és törékenység drámai tapasztalata emeli fel és sebzi meg, az élet misztériumával szembesül,
és a lét végtelen perspektívájába szédül — a minden jelenik meg
előtte egyetlen tünékeny vízcseppben. És kiszakad belőle a mindent
magába sűrítő versmondat fájdalmas kiáltása: „A leghitványabb
féreg kimúlása / ugyanaz, mint a napfölkelte.”1
De vajon nem kell istennek lennie annak a lénynek, aki a mindenség minden létezőjének észlelődési terepe? Hogyan viselheti el
egy lény a mindenség minden rezdülésének állandó és végtelen becsapódását, hacsak nem a mindenséggel megbirkózó Isten? Ráadásul az ember helyzetének elképesztő sajátossága éppen az, hogy
nem végtelen isten, hanem — véges lény: ember. Hogyan képes ez
a véges, törékeny lény helytállni, egyáltalán szilárdan megmaradni
a mindenség roppant ingernyomásával szemben? Valóságos csoda
minden ember, aki szembenézve képes kiállni a valóság viharát,
ami a gondolkodásban tombol, és gondolatok végtelen hullámverésével ostromolja a gondolkodó embert!
Ennek alapján némileg érthető — bár fölöttébb veszélyes, mert
meghamisítja az ember léthelyzetét — az az újkori törekvés, hogy rekesszük ki észlelési terünkből azokat a dolgokat, melyeknek léte bizonytalan, és csak, úgymond, fölöslegesen terhelik észlelési képességünket. A tehermentesítés jegyében tekintsük hát a valóságosság
kritériumának a természettudományos módszerrel megragadható
anyagi, materiális, illetve részben pszichikai létezőket, melyeket
pontosan és világosan le tudunk írni a természettudomány nyelvén,
a matematika segítségével. Ami pedig ezen túl „van”, azt hagyjuk
meg a szubjektum, az egyén tetszésének, melyet a jelek szerint nem
tudunk megrendszabályozni, de legalább ne tartsuk objektívnek,
azaz mindenki számára kötelezően valóságosnak.
E türelmetlen és elsietett redukció eredményeként olyan fogalmak
fosztattak meg a valóságosság státuszától, mint «isten», «igaz», «jó»,
«nemes», «bűn» stb. Ami a művészetet illeti, az empirikus mérhetőség módszerének abszolutizálása, eluralkodása és az egyszerűsítési
hajlam ott is lényegbevágó következményekkel járt: realitás nélkül
maradt a «szép» fogalma, mert az empirikus módszer diktálta kényszer következtében csupán a szubjektív ízlés tetszőlegességét jelöli
minden objektív, kötelező normativitás nélkül, mondván: nekem ez a
szép, neked az, neki pedig amaz, mindenkinek más és más. És persze
mindenkinek egyaránt igaza van az ízlésítéletében, hiszen ahogyan a
szép nem lépi át az egyéni érvényesség körét, ugyanúgy az igaz is az,
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„Du musst dein
Leben ändern.”
Tóth Árpád fordítása.
(Kosztolányi fordításában:
„Kezdj újra élni.”)
2

3
A prófétizmus kapcsán
írja Emmanuel Lévinas,
hogy a próféta azáltal
hallja meg igazán és
teljes mélységben a neki
szóló hívást, hogy
engedelmeskedik neki:
„On peut appeler
prophétisme ce
retournement où la
perception de l’ordre
coïncide avec la
signification de cet ordre
faite par celui qui y obéit.
(…) l’appel s’y entend
dans la réponse.”
Autrement qu’être ou Audelà de l’essence. LGF,
Paris, 1990, 190.

Hogy mi az erkölcsiség,
azt csak az erkölcsi
törvény-parancs
felszólításának
engedelmeskedve tudom
meg, nem pedig egy
előzetes semleges
vizsgálódás keretében,
melynek célja az erkölcs
mibenlétének tudományos
megismerése nyomán
eldönteni, hogy érdemes-e,
megéri-e erkölcsösnek
lenni. Erkölcsöt nem úgy
választ az ember, mint
valami lábbelit, melyet
felpróbál, s ha szorít itt-ott,
másikat keres…
4

amit valaki annak tart… E lazának mutatkozó és tetszetősnek ható relativizmus mélyén valójában szorongó szűkkeblűség rejlik. Az embert szellemi igazodásra, lelki épülésre kötelező igaz és lelki szépülésre parancsoló szép helyett — mivel ezek nem verifikálhatók objektív
módon, természettudományos pontossággal, matematikai nyelven
megfogalmazva — beszéljünk inkább a műalkotás által kiváltott
pszichikai hatásról, ami mérhető (pulzus, testhőmérséklet, izgalmi állapot), vagy még inkább a piaci forgalmi értékéről, ezek ugyanis érintetlenül hagyják az ember lényegét, nem késztetik lelki erőkifejtésre,
viselkedésének megváltoztatására. Ilyenformán a szépművészet
immár megfosztatik eleddig legfontosabb kategóriájától, a «szép»-től,
és híján marad annak az erőnek, amit Rilke az Archaikus Apolló torzó
című versében a szobor mint mű erejének tart, hogy tudniillik nem
csupán a néző szemléli a szobrot, hanem a szobor minden porcikája
eleven megszólító erővel fordul a nézőhöz, és felszólítja: „Változtasd
meg élted”.2 Ez a kijelentő mondatba rejtett felszólítás a szobor saját
hangja, ami akkor is szól, ha történetesen senki nem hallja meg, a mű
objektív érvényessége, ami akkor is fennáll, ha valaki nem tartja magára nézve kötelezőnek. A mű kötelezősége nem a néző döntésétől
függ, hanem önmagában fennáll, ahogyan a közlekedési szabályok
sem a közlekedők szubjektív tetszésére vannak bízva, hanem önmaguktól kötelezőek és érvényesek függetlenül attól, hogy valaki betartja őket vagy sem.
A fenomenológia alaptörvénye szerint a valóság különböző rétegeinek megtapasztalása más és más beállítódásban lehetséges, és
nincs olyan egyetemes észlelési mód, amely a valóság minden tartományára és megnyilvánulására kiterjed és egyetemlegesen dönthet a
különböző módon nyert ismeretek igazságértékéről. Egyszerűen fogalmazva: a beszéd értelmességét nem lehet műszerekkel mérni, az
esztétikai szép nem írható le matematikai egyenletek formájában,
Isten valóságos létének kérdésében nem a csillagászat az illetékes stb.
Különösen érzékeny figyelmet és engedelmes beállítódást igényel
annak a valóságrétegnek a megtapasztalása, amelyhez az esztétikum
is tartozik. Rilke „archaikus torzó”-jának szava ugyan folyamatosan
szól, de csak az hallja meg, aki válaszol rá, mert „a hívás a válaszban
hallatszik”.3 Ez nem azt jelenti, hogy a hívás és a válasz egy, hanem
azt, hogy az emberi tapasztalatban nem különböztethető meg világos
tárgyi elkülönítéssel és időbeli szétválasztással.4 Ezekben a sajátos
valóságtartományokban (erkölcs, esztétikum, vallás stb.) mutatkozik meg, hogy az ember már eleve benne van a valóság szellemi és
nem csupán empirikus rétegében, nem pedig egy semleges tudományos vizsgálódás eredményeképpen választja, hogy belépjen-e vagy
sem. A szellemi dimenziókat azonban csak akkor észleli igazán, ha
tudatosan engedelmeskedik felhajtóerejüknek. Akkor is benne van
az erkölcs, az esztétikum és a vallás közegében — azaz etikai, vallási
és esztétikai lény —, ha ügyet sem vet rájuk, vagy rosszul kezeli őket,
csak éppen ekkor mintegy fölöslegesen van bennük: nem gyarapodik

542

12_MAI MEDITÁCIÓK_GáspárCsabaLászló_Az ember_Layout 1 2014.06.13. 13:08 Page 543

általuk, mert létének ezek a tartományai homályban rejtőzve nem világolnak számára, és egzisztenciájának ezen dimenziókra vonatkozó
képességei terméketlenek maradnak, életét nem gazdagítják — igaz,
sebet sem ejtenek rajta.
A lapos pragmatizmus sivatagos világában van „hatás”, de nincs
szép, van „kommunikáció”, de nincs igazság, van „gazdasági hatékonyság”, de nincs emberi autenticitás. Mert a „hatás” mérhető, a szép
nem mérhető, nem objektív. A „gazdasági hatékonyság” számokban
megadható, az emberi autenticitás nem. Előbbiek regisztrálható „tények”, utóbbiak merőben „szubjektív érzések”. A „tények” köteleznek, a „szubjektív érzések” csak az azokat érző, megélő egyén belső
állapotai, hangulatai; senkit nem köteleznek semmire, még azt sem,
akiben hullámzanak. A központi idegrendszer agyhullámai regisztrálható, műszerrel kimutatható „tények” — a gondolat „semmi”…
Ludwig Wittgenstein javaslata: „Amiről nem lehet beszélni, arról
hallgatni kell” (Tractatus 7). Ez többféleképpen érthető. Radikálisan
úgy is, hogy szót se ejtsünk mindazon dolgokról, amelyekről nem
tudunk világosan beszélni, feledkezzünk meg róluk, töröljük ki a
nyelvünkből. De az is lehet, hogy Wittgenstein nem a lét felől érkező ingerek, stimulusok, hatások sodortatásától, hanem az üres
beszéd hordalékától akar megkímélni bennünket, így törve meg a
dolgok beszédét elnémító ostoba fecsegés átkát. Ennek megfelelően
szavai misztikusan úgy is értelmezhetőek, hogy amiről nem tudunk
világosan beszélni, azt — magunk elcsendesedve, elnémulva —
hagyjuk beszélni a saját szavaival, saját létének logoszával, amely
talán nem ültethető át az emberi nyelv egyébként még oly képlékeny logoszába sem, de figyelmes csönddel mégiscsak észlelhető
valamiként, mert megmutatkozik. „Kétségtelenül létezik a kimondhatatlan. Ez megmutatkozik, ez a misztikum” (Tractatus 6.522).

A VIGILIA KIADÓ AJÁNLATA
TIMOTHY RADCLIFFE:
Vesd bele magad!
Élet a keresztség és bérmálás kegyelmében
A neves angol domonkos könyve feltárja olvasói előtt a keresztségben kibontakozó csodálatos világot, az Isten életében való
részesedés végtelen gazdagságát. Reálisan és kritikusan tekinti át az átlagos keresztény élet szürkeségét és töredékességét, rámutat viszont arra a lehetőségre, amit a keresztség és a bérmálás
szentsége nyit meg előttünk. Humoros stílusával, ugyanakkor
mélyen elgondolkodtató meglátásaival meghívja az olvasót: legyen bátorsága arra, hogy „vesse bele magát” az igazi keresztény élet kalandjába, élje át minél teljesebben a keresztség és a
bérmálás kegyelmét.
Ára: 2.900 Ft
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DOKUMENTUM

ADALÉKOK A SÍK SÁNDOR-I
ÉLETMŰ RECEPCIÓJÁHOZ
Néhány eddig kevésbé ismert
dokumentum alapján
Sík Sándor életművének, benne főképp költészetének fogadtatástörténete meglehetősen közismert. Munkásságát nemcsak a hivatásos irodalomkritikusok s a kortárs (illetve a mai) költő- és írókollégák, esztéták értékelték, de lényegében ismert
a szélesebb olvasóközönség reakciója is. Ahogy a
költészetéről írt vallomásában maga Sík írja, „a katolikus közönségre igazán sohasem volt okom panaszkodni: kezdettől máig szüntelenül megérezte, hogy amit
lelkemből vettem, az ő lelkéből való”, s „három évtizeden át sohasem nélkülöztem részéről (…) a termékenyítő
visszhangot”.1 Fontos visszajelzést jelentettek számára az Élet című folyóirat vidéki városokban tartott felolvasóestjei is, mikor maguk a szerzők, illetve
a velük rokonszenvező hivatásos vagy akár műkedvelő művészek adtak elő egy-egy verset vagy
novellát. Ahogy írja: „Ezeknek a kirándulásoknak legfőbb haszna az olvasókkal való személyes érintkezés volt.
Az ember így közvetlenül tapasztalta munkájának az olvasóra tett hatását.” De egyúttal megtapasztalta a
„Sok kedves rokon lélek bátorító, melegítő megértését,
viszont nemegyszer meglepő, de józanító, érlelő meg
nem értést vagy inkább félreértést is”.2 Sőt, önkritikusan
arra is rámutatott, hogy ezen találkozók jelentős
mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy „fiatalkori írásainak (…) nemegyszer túlhangolt pátosza” fokozatosan
hiteles életleírássá fejlődhessen. (Karinthy Frigyes
Sík korai költeményeinek „irodalompolitikai” indíttatású elmarasztaló bírálatának3 bemutatásától
— mivel azt mások4 már megtették — ezúttal eltekintünk.)
A teljes életmű recepciójának követéséhez az irodalomtudományi-kritikai művek mellett két további forrásgyűjtemény áll rendelkezésünkre. Az
egyik a Sík Sándor levelezésének jelentős részét tartalmazó, A százgyökerű szív címmel megjelentetett
kötet,5 benne — a magyar kultúra ismert személyiségeinek megnyilatkozásai mellett — több
olyan olvasói levéllel, mint például Csonka Mihály
piaristáé, melyben a Lóré című versről olvashatók
köszönő szavak, vagy Móra Annáé (Móra Ferenc
leányáé), aki a Magányos virrasztó kötetet, s az abban közölt Hetesfogatot élete „egyik legnagyobb,
legbelsőbb élményének” nevezte. De kedves rajongásról tanúskodnak a rendház egyik alkalmazottjának, bizonyos Csordás néninek a következő
sorai is: „tessék elhinni, olyan végtelen boldogság
tölt el, mikor többek közt hallom a Rádiónál, jaj de
kedves hangja van ennek a Tanár úrnak”. A má-
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sik, eddig kevésbé ismert forrás a Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltárának (MPRKL)
a honlapján fellelhető Sík Sándor emlékszoba elnevezésű webhely-fiók,6 ahol magának a költőnek a
versek keletkezésével kapcsolatos emlékei és gondolatai olvashatók, melyeket Kardos Klára gyűjtött egybe. Ugyanakkor a Sík Sándor-hagyatékban
több olyan további levél is van, melyeket A százgyökerű szív nem közöl, s időközben máshonnan
is előkerültek olyan dokumentumok, melyek témánk szempontjából figyelemre méltónak bizonyulhatnak. Időrendi sorrendben ezekből közlünk
néhányat.
Az Andocsi Máriához
A piarista főgimnáziumi tanár és papköltő Sík
Sándor neve az 1920-as évekre országosan is ismertté vált. A világháborút követően ekkorra
már megszülettek az aktuális erkölcsi-politikai
válságon háborgó pesszimista művek. Ezek
egyik csúcspontját jelentette a trianoni sokkot
követően keletkezett Az Andocsi Máriához című
verse7 („Megcsúfolták, megpöködték, / Ami bennünk
szép volt, / Kilencfelé hasogatták, / Ami rajtunk ép
volt”), melyet az 1920. augusztus 15-i andocsi
Magyarok Nagyasszonya-ünnepre a búcsút vezető egyik ferences felkérésére írt,8 gyorsan közismertté is vált, hiszen azt például a váci iparosok Mária-kongregációjának 10 éves fennállása
alkalmából rendezett nagyszabású ünnepélyen
még az év decemberében nyilvánosan előadták.9
Pakocs Károly10 levele11
L. J. Chr.!

Szatmár, 1929. december. 28.

Kedves jó SÁNDOR!
Tegnap írta Harsányi Lajos, hogy kineveztek Téged szegedi egyetemi tanárnak. Régebben, mikor először hallottam a tervről, hogy menni szándékozol, valami szomorú érzés fogott el: nem
tudtam Nélküled elképzelni a katolikus Budapestet. Azóta többször utánagondolkoztam és
lassankint megbarátkoztam újabb állomásoddal.
Engedd meg, hogy elmondjam, milyen lelki folyamattal ment ez végre bennem.
A legmagyarabb városba mégy s ez kettős
lelki haszon. Hiszem, hogy egy lelki haszon lesz
Neked megismerned közvetlen közelről s tömegben a katolikus magyar népet. Budapesten nem
lehet magyar népet találni s tőle ihletődni. S a
drága, igazi magyar paraszt — hiszem — erősen
megfogja majd a lelkedet és hasonlíthatatlanul
különb emóciókat vált ki Benned, a katolikus égő
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papi lelkedben, mint a szabadkőműves — bár
kétségtelenül tehetséges — Móra Ferencben,
vagy a szerencsétlen elhibázott életű Juhász Gyulában. Új lendületet vesz írásod, amelynek megható elindulását éreztem mindig a Sztambulban
temetnek c.12 súlyos veretű versedben s melyet
titokban el-elszavalgatnak itt Szatmár megyében,
ha összejönnek búsulni a magyarok.
De nagy-nagy lelki haszon lesz Szegeden
való életed a szegedieknek, a katolikus magyaroknak. Közvetlen közelről fogják élvezni lelkedet. A gazdag magyar katolikus televény mohón
fogja enni élő szavaidat, amelyeknek kétszer akkora a hatása, mint az olvasott szavaknak.
És még egy harmadik haszon is mutatkozik
elképzeléseimben: ha elhagyod Budapestet, akkor fogják érezni, hogy mennyire pótolhatatlanul hiányzol nekik. S akkor ostromolni fognak,
hogy szólj nekik. Te pedig más-színű, szegedi
lelkű nyelven fogsz szólni nekik és megindul a
budapesti és szegedi lelkek közt az osmosis,
melyből valami egészséges katolikus magyar reneszánsznak kell születnie. (…)
Kívánok Neked új helyeden sok új benyomást és gondviselésszerű egyéniségednek, költészetednek, irodalmadnak olyan érvényesülését, amire a magyar katolikus irodalomnak joga
és szüksége van. És ezt az alkalmat használom
föl arra, hogy — amit eddig sem szóban, sem
írásban nem tettem — megköszönjem Neked azt
a sok páratlan élvezetet, amelyeket kispap-koromtól fogva adtál és azt a bátorítást, amelyet
saját csekély munkálkodásomban is (anélkül,
hogy tudtam volna) Tőled kapnom adatott.
Az új katolikus kötészet fellendítője te voltál
és legmagasabbra te vitted a hajdan szárnyaszegettet. A nagy úttörő munkát Harsányival együtt
te végezted. Nekünk, akik munkádba itt a végeken és elszakított területeken beállottunk, szívbeli kötelességünk erről tanúságot tenni s ezért
köszönetet mondani Néked.
Isten vezéreljen utadon!
Szeretettel köszönt és mementóiba ajánlja
magát in Christo munkatársad:
Pakocs Károly

hangulatleírással ötvöző felmutatásával joggal
válthatták ki sokak tetszését. (vö. például: „Kotkodács, / Mily csodás! / Megszületett, megszületett:/ Egy tojás.”). A Tojás keletkezésének a körülményeire és fogadtatására maga Sík így
emlékezett vissza: „Az ablakból láttam egy gazdasági udvaron a tyúkokat, amint nagy büszkén
sétáltak és kotyogtak és akkor írtam ezt. Kedves
kis eset fűződik hozzá. A Mátyás templomban kellett prédikálnom, közvetítette a rádió. Szegedről
a hajnali gyorssal akartam fölutazni, de elromlott
a vekkerem, elaludtam. Csak úgy tudtam idejében eljutni Pestre, — hiszen a rádióban nem lehet
egy percet sem késni — hogy elrohantam a Tisza
szállóhoz, hátha ott találok egy taxit. Nem találtam, de a főpincér kerített egyet. Jó drágán, roppant izgalommal utaztam Pestre, mindvégig
kétségben, hogy odaérek-e még. Odaértünk a
Mátyás-templomhoz, berohantam a sekrestyébe,
jött elém a sekrestyés, egy kamaszfiú, hozta az
albát, miközben kint már olvasták a latin evangéliumot, amely után nekem beszélnem kellett. Ezalatt nekem mindenen járt az eszem, csak az irodalmon nem, de a sekrestyésfiú, míg rám adta és
igazgatta az albát, fölnézett rám és azt mondta:
»Tisztelendő úr írta azt a tojás-verset?« — »Igen.«
— » Mert az, kérem, egy jó vers«. Közben megszorította az albámat és mentem a szószékre.”14 (E
dokumentum egyébként mintha visszaigazolná
Pakocs előbb idézett jóslatát, mely szerint a budapestiek meg fogják érezni a Szegedre távozott Sík
hiányát, s ostromolni fogják, hogy szóljon nekik.)

Tojás
Rónay György is említi, hogy Sík olvasóközönsége „jobban méltányolta mind régibb, mind újabb termésében azt, ami a szívek tetszésével találkozott”.13
Ahogy írja: „Magam is jelen voltam olyan előadó estén, amikor a szűnni nem akaró tapsra jól ismert, elnéző, csupa-szeretet mosolyával [Sík] azt kérdezte: »Hát
mit mondjak még el?« Csak úgy zúgott rá, egy ajkról,
egy szívből a válasz: a Tojást, az Ibolyákat a Samu bácsit, a Tera nénit!” Bár e verseket maga Rónay nem
különösebben kedvelte, azok az élet csodáit bájos

Budapest, 1934. dec. 3.
Igen tisztelt Tanár Úr,
hiányzik a neve az új rádió műsorokból s én nagyon szeretném, ha írna nekünk valamit. Több
mindenre gondolok: 1) irodalomtörténeti mininatűrökre 2) „helyszíni közvetítésre” a magyar
múlt valamelyik pontjáról, például Rákóczi udvarából (kétszáz év!) 3) régi történelmi dokumentumokból (vers, levél, szónoklat, dal, napló
stb.) összeállított történelmi helyzetképre, pl.
1828-i országgyűlés, Napóleon hadai Magyaror-
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Németh László levele
Tudjuk, Németh László 1934 áprilisától a rádió
irodalmi osztálynak előbb tanácsadója, majd vezetője volt — sajnos csak egy esztendő erejéig.
Nagy öntudattal s lelkesedéssel vállalta el a nemzetmentő kulturális misszióként felfogott újabb
feladatát, következésképpen levélben sorra kérte
fel közreműködésre jeles kortársait, például
Szekfű Gyulát, Kosztolányi Dezsőt, Móricz Zsigmondot, Babits Mihályt, Szerb Antalt, Schöpflin
Aladárt, a zenetudós Molnár Antalt15 és — mint
arról az alábbi levél tanúskodik, Sík Sándort is:
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szágon, stb.) 4) Prohászka-portré 5) amihez Önnek ezen kívül kedve van. Kérem, válaszoljon
minél előbb. Szeretettel üdvözli,
Németh László
A Feministák Egyesületének 1935. november
13-i levele
A Feministák Egyesülete 1904. december 18-án
alakult, vezetői Bédy-Schwimmer Rózsa újságíró, politikus (1877–1948) és Glücklich Vilma tanárnő (1872–1927) voltak. Az egyesület célja kezdetben a nők egyenjogúsításának elérése volt
jogi és gazdasági téren, beleértve a nők választójogának kiharcolását. Tagjai síkraszálltak nemcsak a nők tanulási jogáért és a férfiakéval
egyenlő bérezéséért, de küzdöttek a gyermekmunka és a káros szenvedélyek ellen is. Tevékenységükre egyre inkább rányomta bélyegét a
nemzetközi szociáldemokrácia pacifizmusa,
ezért az egyesület működését 1942-ben mind
kül-, mind belföldön kitartó és következetes
munkával igyekeztek megnyerni céljaiknak a
vezető politikusokat, képviselőket, értelmiségieket. Ennek egyik markáns bizonyítéka a Mellerné Miskolczy Eugénia16 és Vámbéry Melanie17
által Sík Sándornak írt alábbi levél is:
Méltóságos Dr. Sík Sándor
egyetemi tanár úrnak
Szeged
Budapest, 1935. november 13.
Méltóságos Uram,
Folyó hó 5-én tartott választmányi ülésünkön
tagjaink beszámoltak arról a meghatóan szép békeprédikációról, amelyet Méltóságod a szegedi
Fogadalmi templomban tartott és amelyet a rádión keresztül hallhattak tagtársaink.
A választmány megbízott bennünket, hogy
egyrészt a leghálásabb köszönetünket fejezzük
ki Méltóságodnak ezért a béke eszméjének tett
mondhatatlan értékű szolgálatáért, másrészt,
hogy közöljük Méltóságoddal a következőket:
Egyesületünk a Nők nemzetközi Békeligájának
magyar szekciója. (…) A Liga Végrehajtó Bizottsága nagy világdemonstrációt határozott el, melyet minden országban egy időben készítenek elő.
A mellékelt, az összes kormányokhoz küldendő
üzenetre több ezer aláírást gyűjtünk, (…) együttes gyűléseket tartunk és a központ által meghatározandó időpontban millió és millió aláírással fordul 42 ország népe a kormányokhoz, bizonyítva ezzel az üzenettel, hogy békére áhítoznak, a békét akarják a népek, csak alkalmat kell
nekik arra adni, hogy békekészségüknek kifejezést adjanak.
A nagynevű békebarátok neveit pedig az aláírást gyűjtő ívre kinyomtatjuk. Nagyon kérjük
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Méltóságodat, hogy a mellékelt angol nyelvű
ívet aláírva hozzánk visszajuttatni szíveskedjék
avval a felhatalmazással, hogy a nyomtatott nevek közé Méltóságod nevét is beiktassuk.
Megbízott továbbá minket a választmány,
hogy annak a minden békeszerető lelket ujjongással eltöltő beszédnek a szövegét propaganda
céljára kérjük ki méltóságodtól. Nagyon kérjük,
méltóztassék ezen kérésünknek eleget tenni, mert
a mai rettenetes káoszban, amikor bizonytalanul
hányódik az egész emberiség a béke és a háború
félelmetes válsága között, minden eszközt fel kell
használni arra, hogy a lelkeket leszereljük. És
nagyszerűbb propagandaeszköz, mint amilyen
Méltóságod békeszózata volt, nem is képzelhető.
A békéért reszkető magyar anyák nevében,
akik mindannyian, lelkünk-szívünk erejével
óhajtjuk a veszedelmet elhárítani gyermekeinkről és az egész emberiségről, kérjük, méltóztassék bennünket támogatni törekvéseinkben, melyek csak a békés megnyugvást, a biztonság
érzését és a felépítő munka lehetőségét célozzák.
Várva Méltóságod szíves válaszát, vagyunk
mély tisztelettel:
Feministák Egyesülete
Mellerné Miskolczy Eugénia
Vámbéry Melanie
Décsi Károly folyamőr 1940. május 5-i levele
A Duna-menti határőrizetet ellátó Magyar Királyi
Folyamőrség központja a 40-es években Gönyűben volt. Innen származik a következőkben idézett (az eredeti hibás helyesírást megtartó) levél,
melyet a katonai szolgálatát itt töltő bizonyos
Décsi Károly „I. o. folyamőr” írt Sík Sándornak.
(A borítékon: Sík Sándor úrnak, az „Embernek
lenni” vers költőjének, Budapest, VIII. Szentkirályi utca 28, Az „Élet” hetilap szerkesztősége)
Gönyű, 1940. V. 5.18
Kedves uram ne haragudjon és ne vegye tolakodásnak, hogy ismeretlenül felkeresem levelemmel.
Verse olyan élethűen kifejezte a bennem élő,
de általam meg magyarázhatatlan gondolatok
értelmét, hogy ezáltal érzem megint egy lépcsőfokkal feljebb jutottam tudásban. Igyekszem is
további világszemléletemnél lelkem kielégítésére és szellemem csiszolására felhasználni.
Kötelességemnek érzem, hogy felkeressem
levelemmel és lerójam hódolatomat annál a szellemnél, aki tollával felnyitotta szívemnek egy kis
rekeszét. Most már tudom mi fály itt, mikor az
emberek ebben a rekeszben sebeznek meg. Ezután könnyebben élem át az ilyen fájdalmakat. Én
pedig nem fogok ilyen fálydalmat okozni embertársaimnak.
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A katonaság szép és lélekemelő, testnevelő
napapjait élem. A sors kiszámíthatatlan kegyessége folytán kezembe jutat egy kiváló hetilapot.
Az „Élet” mely kiváló vezetése folytán szellemi
igényeimet kielégíti és lelkemet táplálja. Ebben a
lapban akadtam „Embernek lenni” nagyszerű
költeményére, mely késztetett arra, hogy e kis
faluból írjam le gondolataimat és kívánom, hogy
munkáságával sokat használjon a magyar közösségnek.
Maradok tisztelettel
Décsi Károly
I.o. folyamőr
Halász Endre19 péceli plébános három levele
Az 1953. október 19-i keltezésű levélben a plébános megköszöni Sík Sándornak, hogy személyesen részt vett a templom Magyarok Nagyasszonya-napi búcsúján. Részlet a levélből:
A templombúcsú Pécelen nem olyan nagy
ünnep, mint kisebb falvakban, de azért itt is jeles
napnak számít. Rendfőnök Úr látogatása azonban egészen rendkívüli nagy nappá tette.
Volt már úgy, hogy az elkényeztetett és igényes péceliek püspöki vendégszónoktól sem
voltak elragadtatva, és ha nem is nagyon hangosan, de szerényen megjegyezték, hogy nem voltak megelégedve. Most azonban senki sem tudta
kivonni magát a szentbeszéd lassan hömpölygő
és lehengerlő érvelésének hatása alól. A délután
pedig szokatlanságában is nem zavaró, hanem
felejthetetlenül kedves volt. Egyetlen kifogás
hangzott csak el, és ezt nem tudom elhallgatni,
hogy t. i. nagyon rövid volt a versolvasás.
Az 1957. augusztus 16-i levél:
Főtisztelendő Rendfőnök Úr!
Bocsásson meg, hogy soraimmal zavarom,
bízom azonban, hogy nem kellemetlen a kérésem és azért írok.
A MÁRIA ÉV óta várom a Magnificat népének szerű feldolgozását. Tudom, hogy ez terv
volt. Az Új Ember hozta is a négy díjnyertes verset. Az énekekből azonban nem lett semmi. Legalábbis nem tudok róla.
Most itt Pécelen a helybeli zenészek, néhány
országos hírű barátjuk befogásával egy helyi,
baráti jellegű pályázatot hirdettek, hogy legyen
végre énekelhető Magnificat.
Most vettem azonban észre, hogy a négy, nagyon kedves, dallamos vers sajnos eléggé szabad
fordítás és egyik sem adja vissza jól a Magnificatot. Ami az egyikben jó, az a másikban gyengébb, viszont vannak sorok, amik a másikban sikerültebbek.
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Rendfőnök Úrnak bizonyára van versszerű
fordítása. Mintha mondta is volna valaki, hogy
pályázaton kívül be tetszett adni egyet. Nem tudom mennyire merész ez a kérésem: Szabad-e
ezt a bizonyára sokkal hívebb fordítást megkapnom a megzenésítésre?
Nem egészen utolsó egyházzenészek kezébe
kerül. És úgyis csak a legjobb lesz majd használatban, amelyet természetesen előzetesen be fogok mutatni a Rendfőnök Úrnak.
Mivel a mi „pályázóink” teljesen önzetlenül,
minden díj nélkül, kizárólag a szent ügyért pályáznak, talán meg is érdemlik, hogy olyan szöveg kerüljön eléjük, amely méltó — szöveghűség szempontjából is — a megzenésítésre és
esetleg országos használatra is alkalmas lesz.
Még egyszer nagyon kérem kérésem meghallgatását és maradok Főtisztelendő Rendfőnök Úr iránt mély tisztelettel
Halász Endre
plébános
Az 1957. október 16-i levél:
Mélyen tisztelt Rendfőnök Úr!
Első sorban szeretném hálásan megköszönni
múltkori kérésemre küldött Magnificat fordítását. Sajnos én elmulasztottam megírni azt a kérésemet, hogy a népénekszerű feldolgozáshoz
kell az egyenlő formájú versszakos tördelés,
amit úgy látszik az OMCE is kikötött, mert a pályázaton díjat nyert versek mind ilyenek. Rendfőnök Úr fordításai közül sem a rímes, sem a rím
nélküli nem ilyen, így hát csak az OMCE által
kitüntetett négy fordítást küldtük el a művészeknek és most várjuk a fejleményeket. Nagyon
szeretném, ha lenne belőle valami.
Most azonban ezt csak alkalomszerűen írom
és elsősorban nem ez adja az okot, hogy ismét
zavarom levelemmel Rendfőnök urat.
Tegnap este egy részét hallgattam a rádióban
két magyar szerző Trisztán című darabjának.20
Bevezetőben a bemondó annyit mondott, hogy
ez az ősi monda ma is megihleti a művészeket.
Sokszor lehet a rádióban tapsot hallani, de ez
a taps, ami egy-egy felvonást követett, egészen
más volt. Ez igazán szívből jött. Úgy látszik, a
közönséget nagyon meghatotta és megnyerte
Trisztán és Izolda ősi története. Engem is.
Elgondoltam, milyen nagyszerű volna a Szentírás nagy történeteit így közelebb hozni a mai
ember lelkéhez. Azokat az egyszerű szavakkal
és sokak előtt primitívnek tartott történeteket a
művészet összes eszközeinek felhasználásával
úgy megmagyarázni, hogy észrevegyék az egyszerű szavak, régies forma mögött rejlő roppant
lélektani mélységeket. Ezeket az emberek észre
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sem veszik, de ha a művész mutatná be, megfogná őket.
Milyen nagyszerű dráma lehetne Mózes alakjából. Vagy Szent Pál története is milyen alkalmas volna ilyesmire. De talán Ábrahám, vagy
József is. Sámson vagy Szent Péter.
Régen a KALOT foglalkozott azzal a gondolattal, hogy dramatizálni kellene a magyar irodalom klasszikusait. Mi volna, ha egyszer színpadról hallanánk Pázmány Pétert? (…) De még
ennél is nagyobb jelentőségű lenne a szentírási
hősök megszólaltatása.
Minden évben elviszem az iskolába és felolvasom Rendfőnök Úr István királyából Szent István és Vazul nagy párbeszédét az igazi hazaszeretetről. Könnyes szemmel hallgatják a gyerekek
nem egyszer és azt hiszem, egész életükre élményük marad, hogy Szent István szerette igazán a
magyarságot „kegyetlen szeretettel.”
Egyszer hallottam a Jáki kápolnában a Rendfőnök Úrtól, hogy a sürgönypózna hogy izgatta
talán három alkalommal is, míg meg nem énekelte.21 Most ezt szeretném én is. Tessék megbocsátani, hogy ilyesmire vállalkozom. Hátha most
egy ilyen ciklus kezdődne Rendfőnök Úr életében, a Szentírás dramatizálása, vagyis inkább
drámai feldolgozása. (…)
Mély tisztelettel köszöntöm:
Halász Endre
plébános
Csányi László22 piarista 1962. szeptember 8-i
levele
Kedves jó Provinciális Atya!
Szokatlan, hogy soraimmal jelentkezem. Végső
fokon nem egészen a magam ügyében szólok. Ez
idén új osztállyal kezdtem új négy évet. Realisták.
Ma az osztályfőnöki órára bevittem nekik 16 szép
magvas idézetet és a szerzők el nem árulásával
szavazásra bocsátottam: melyik legyen az osztály
jelmondata, az elkövetkező négy évben világító
fáklyája és végül az érettségi tabló felirata?
A 16-ból kettő nyerte meg tetszésüket:
1. „Harcol, aki hős és alkot, aki férfi.”
2. „Állani némán, mint a Mátra, Nem nézni
előre, se hátra.”
Óriási vita és veszekedés után titkos szavazással 21–19 arányban az első került ki győztesen.
Nagyon örült piarista mivoltom, hogy mindkettő
Atyaságodtól származik: az első a Törvényből, a
második a Mint a Mátrából. Én nagyon örültem
az első győzelmének, mert a Törvény egész belső
pedagógiai kincsesbánya.
Nekem mindezzel kapcsolatban az volna a
kérésem, hogy szíveskedjék megengedni, hogy
a Törvényt osztályom számára szavalókórusként
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feldolgozzam. Szeptember 21-én lesz Prefektusunknak névnapja, annak szánnánk névnapi
ajándékul a betanulást.
Ha kérésem nem tetszik tolakodásnak venni,
legyen szabad azt is kérnem, hogy legalább ezt
az egy sort Provinciális Atya kézírásában is megmutathassam a fiúknak. Bizonnyal nagyon büszkék lennének rá és még jobban beléjük vésődne
annak mondanivalója.23 A Törvény bizonnyal a
20-as évek elején, a nagy nemzeti lehangoltságban keletkezett. Jól gondolom?24
Bocsánatot kérek a zavarásért. Maradok kézcsókkal Krisztusban fia
Csányi László
*
A fenti, meglehetősen többféle műveltségű, foglalkozású, illetve hivatású emberek tollából származó megnyilatkozások ékes bizonyítékát adják
mindannak, amit Sík Sándor a már idézett Embernek lenni című versében „tarka köntösnek” tartott saját munkásságának fogadtatásáról ír:
Az egyiknek csak a tanár úr,
A másiknak író vagyok.
Ez csak a férfit érzi bennem,
A negyedik csak a papot.
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A VIGILIA KIADÓ AJÁNLATA
JOHANNES B. BRANTSCHEN

Miért van szenvedés?
A nagy kérdés Istenhez

Amikor Johannes B. Brantschen beszélni mer a szenvedésről, akkor
nem próbálja meg agyonmagyarázni a szenvedést vagy akár olcsó
vigaszt nyújtani a szenvedőknek. Pusztán arra vállalkozik, hogy
velük együtt érezve, de megszólítva az egészségeseket és a „boldogokat” is, utánagondoljon a szenvedés titkának. A könyv nyílt és
őszinte tájékozódása segíthet eligazodnunk, hogy keresztény hittel
hogyan lehet szembenézni a szenvedés tapasztalatával.
Ára: 1.800 Ft
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KENYERES ZOLTÁN 75
Nem tudtam, csak évtizedekkel később világosított fel Zoltán barátom, hogy az Áldás
utcában talán az elemi iskolában ugyanazt
a padot koptatta, amelyiket két évvel korábban én. Feleségét, a hőn szeretett Juditot
előbb ismertem meg, mint őt: nővérével
egy csoportba jártunk az egyetemen, meghívott egy házibuliba. Unatkozva támasztottam valamelyik berendezési tárgyat.
Judit látta téblábolásom, odajött, nagyon
kedvesen beszélgetni kezdett, és a végén
egészen földerített.
Zoltánnal közös pontunk Bóka László
volt. Őt különösen kedvelte, kitűnő érzékkel
ismerte föl az igazi tehetséget. Aztán évekig
keveset hallottam róla, mígnem az Irodalomtörténeti Intézetbe kerültem. Rémisztő
kötelmeként ő volt az Intézet tudományos
titkára, az elvégzett és el nem végzett tervfeladatok számon tartója. Csodálatos érzékkel simította el a hiányokat, amelyekből
bőven akadt. Az úgynevezett plenáris értekezleteken Sőtér István boldogságtól fénylő
arccal olvasta föl az eredményeket, nem tűnt
fel neki, hogy évről-évre ugyanazok ismétlődtek. Zoltánnak persze kevés ideje maradt
saját tervei megvalósítására, de már ekkor
egy remek tisztázó tanulmánnyal jelentkezett a Nyugat harmadik nemzedékéről,
amely akkoriban még gyanús társaságnak
minősült. Beleszületett ő is ebbe a nemzedékbe: édesapja, Kenyeres Imre ösztönzője
és remek kritikusa volt műveiknek. Fia tévedhetetlen minőségérzékét jelezte, hogy a
nemzedékből Weöres Sándort emelte ki, két
monográfiája is megjelent a költőről (a Tündérsíp alapvető monográfia), aki atyai barátsággal lett eligazítója és mentora.
Halvány irigységgel és mély megértéssel
vettük tudomásul, hogy eredendő hajlamának engedve az Intézetből az ELTE-re tette
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át székhelyét. A Király-tanszéknek nevezett
együttes havonta egyszer rendezte tanszéki
értekezletét, sokszor szenvedélyes viták izzottak fel. Zoltán mindig higgadt maradt a
viharban, logikusan, belső tűzzel érvelt
igaza mellett, néha szembeszállva Királlyal,
aki talán ezért is kedvelte. A megbecsülés
kölcsönös volt: Király halála után Kenyeres
Zoli azok közé a kevesek közé tartozott és
tartozik máig, akik méltatják és becsülik Király István irodalomtudósi érdemeit. Elfogulatlan értékítéletét bizonyítja, hogy hasonló
nyitottsággal és szeretettel idézi például
Sőtér Istvánt is, holott nehéz elképzelni két
ellentétesebb tudóst, mint Sőtér és Király.
Tanszékvezetőként követte Czine Mihályt, és megszervezte a PhD-képzést, miközben intézetvezetőként tömérdek adminisztrációs feladattal kellett megbirkóznia
s többnyire felesleges értekezleteken üldögélt. Legendás tanár. Ezt abból is lehet
tudni, hogy tanítványait csak hivatalos közegben nevezi hallgatóknak, egyébként
gyerekeknek szólítja őket, s nemcsak a közöttük lévő korkülönbség miatt, hanem
mert apai szeretetet érez irántuk, s meg is
kapja a tanár legnagyobb jutalmát: a viszontszeretetet.
Nemzedékünknek legigényesebb tanulmányírója. Megfontoltan, mindenre kiterjedő gondos figyelemmel írja esszéit, s az
értő olvasó ott érzi mögöttük egy olyan
tudós jelenlétét, aki nem önmagáért műveli
tudományát, nem kacsint fél szemmel egy
másik műre, hanem szereti és megszerettetné a műveket. Ez a törekvése azokban az
írásaiban is megmutatkozik, amelyek a Vigiliában jelennek meg.
Szeretek beszélgetni Zolival. Ilyenkor
visszaálmodjuk eltűnő ifjúságunkat, és boldogan hajózunk az irodalom tengerén.
Adja Isten, hogy még sokáig így lehessen.
RÓNAY LÁSZLÓ
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ZALÁN TIBOR: PAPÍRVÁROS –
egy lassúdad regény, három, letarolva
Zalán Tibor regényfolyamának harmadik része
— szokatlan címével — már a regény kézbevétele
előtt magára vonja az értelmező kritikus figyelmét. A regényt végiglapozva azonban nemcsak a
nehezen értelmezhető alcím (egy lassúdad regény,
három, letarolva), hanem a szöveg medialitása (a
szedés, az ábrák és vendégszövegek, a betűtípusok sokfélesége, a központozás részleges hiánya) is sejteti az olvasóval, hogy nem egy „szokványos” regény elolvasására vállalkozott, amikor
a Papírvárost vette le a polcról. A posztmodern regény e látványos kellékei vajon öncélúak vagy a
cselekmény szolgálatában állnak? Van-e egyáltalán cselekmény? A mondatvégi írásjelek mellőzése és a párbeszédek jelöletlensége nem teszi-e
egyetlen végtelen mondattá a szöveget? Egy vagy
több szereplő tudatfolyamának ábrázolásáról
van-e szó? Hány idősíkkal és cselekményszállal
van dolgunk? A nyelv összefogja vagy szétzilálja
a cselekményszálakat? Az elbeszélő uralja a nyelvet vagy a nyelv az elbeszélőt? Egyáltalán, hány
elbeszélő mondja a történetet, ha egyáltalán van
történet? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel, kissé gyanakodva vágtam neki a regény olvasásának, majd néhány hét múlva újraolvasásának,
hogy aztán megszülessen a felismerés: a posztmodern álca mögött sok szempontból nagyon is
klasszikus regényt olvasok.
A cím — letarolva —, melynek értelmezéséhez
a mottóul választott Thomas Mann-idézet is ad
némi támpontot, vélhetően a három különböző
idősíkon játszódó párhuzamos történet egy-egy
szereplőjének egzisztenciális helyzetére, létbe
vetettségének értelmetlenségére, kiszolgáltatottságára utal. A hetvenes években beszervezett egyetemista meghasonlása, a rendszerváltásról delíriuma miatt lemaradó építész öntudatlan lebegése
lét és nemlét között, valamint egy titokzatos szerelmi kapcsolat férfi szereplőjének halál felé tartó
menetelése egy tájfun által letarolt táj (tátrai fenyőerdő) képét idézheti fel a befogadóban, életmetaforává alakítva a letaroltság, derékba törtség,
csonkasága által roncsolt lét képzetét. A hosszú távon föl nem vállalható élethelyzet a besúgóvá tett
fiatal fiú történetében, az alkoholizmus világába
száműzött, megtagadott lélek öntudatlansága az
építész esetében, és a szerelemi szenvedély alulmaradása egy másik romboló, önpusztító szenvedéllyel, a „pálinkaszomjúsággal” szemben,
ami „befészkeli magát az agyba a csontokba a
szervekbe sőt még az izmokba is” (166.), olyan
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kiélezett egzisztenciális határhelyzetet teremt a szereplők életében, mely vagy véső pusztuláshoz
vagy drasztikus öntudatra ébredéshez vezet. Lét
és nemlét határmezsgyéjét tárják tehát elénk ezek
a történetek, melyeket akár egyetlen élettörténet
különböző állomásaiként, ok-okozati összefüggésben is értelmezhetnénk, ha bizonyos cselekményelemek — az egyetemista fiú öngyilkossága
és a pálinkaszomjúságát két és fél liter pálinkával
„kúráló” férfi halála — nem döbbentenének rá
minket arra, hogy a több szálon futó cselekmény
szálai valójában egymástól független, párhuzamos élettörténeteket mesélnek el. A sajátos tipográfiának tehát történet- és jelentésképző szerepe
van: a két élettörténet közé ékelt szerelmi történet
a törékeny fiatal lány és a több generációval idősebb alkoholista férfi között megrázó képet fest
két ember egymás ellen és egymásért folytatott
küzdelméről. Az első találkozáskor kialakuló szerelemérzés felismerésének leírását, a közös élet képeinek felvillantását, a katartikus szerelmi aktusba
torkolló szakítási kísérletet, az alkoholizmussal
folytatott küzdelmet, a lány összeomlását, a búcsút, vagy épp a férfi átlépésének leírását sajátos
titokzatosság lengi körül, ami a kapcsolat szereplőiről a kapcsolat természetére, férfi és nő szokatlan szerelmi drámájára irányítja a befogadó figyelmét. Az időrend megbontása, az autopoézis
sajátos megnyilvánulásai (a lányért jövő mentősök beleírása a történetbe, majd kiírásuk onnan, a
találkozás többféle változatának elbeszélése), illetve az emlékképek, az alkoholmámor képeinek
és a „reális” események elbeszélésének egymásba
fonódása balladai homályt vonnak e sajátos és bizonyos elemeiben megrázóan szép történet köré.
Szintén megrázó a beszervezett egyetemista
fiú naivsága, aki az üres papírlap aláírásával veszíti el önazonosságát. A „törpével” folytatott
beszélgetései a diktatúra működési mechanizmusára is rávilágítanak, a „ki mit tud” sajátos
paradoxonára, arra, hogy a vallatók a mindentudás látszatának fenntartásával szednek ki olyan
információkat, amiről a besúgóvá tett ember azt
hiszi, hogy már úgyis tudják. Az önazonossági
krízis, a „jellemét vesztett kis senki szar” vagyok
érzése szüli meg a fiúban a kitörés igényét: „nem
akarok a barátaimnak sem segíteni, ahogy maga
mondja, sem ártani, ahogy én gondolom, nem
akarok senkit és semmit megfigyelni, hogy ne
kelljen senkiről és semmiről beszámolnom és beszámolót írnom, szabad akarok lenni, mint azelőtt (…) élni akarok, mint a többi fiatal, akinek
semmi gondja az élettel, egymással, nem kell alakoskodniuk, nem kell megfigyelniük, nincsenek
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megfigyelési feladataik, nem kell a másik háta
mögött kijátszani egymást, szeretnék megint
tiszta tekintettel mások szemébe nézni, következmény nélkül, élni szeretnék, élni szabadon, boldogan, szorongások és elvárások nélkül, ahogy a
magamfajta fiatalember él” (241.). A kitörés lehetetlensége vezet el az öngyilkossághoz, a lélektani megokoltságot azonban itt is felülírja a
hagyományos időrend megbontása, hiszen a mozaikszerűen egymásba illeszkedő történetdarabkák csak a regény végén adják ki a teljes történetet. A regény felénél elbeszélt öngyilkosság acte
gratuit-nek tűnik mindaddig, míg a regény vége
felé el nem hangzik a fent idézett részlet, és fény
nem derül arra az önazonossági krízisre, mely a
kilépés képtelenségének ismeretében lehetetlenné teszi az élet folytatását.
Az építész története az egyetlen, mely a haláltól az élet felé tart. Az állati létbe süllyedt ember áll a középpontban, aki annak ellenére, hogy
elnyomja magában a lélek szavát, nagyon is reflektáltan éli meg egzisztenciális lecsúszását és
kifordulását emberi mivoltából: „a lélek elhalásának folyamatát semmilyen műszerrel nem tudjuk kimutatni, tehát, nagyon is elképzelhető lehet
az, hogy az alkoholszomj elöli az emberben a lelket, és nem marad más belőle, mint egy működést felmutató, szervezett halmaz, egy húsból,
vérből és csontból összeálló érzéketlen gépezet,
amelyik végzi a létezés rámért napi robotját, miközben semmilyen örömöt nem lel ebben” (90.).
A halott barát semmiből felbukkanó felesége, aki

elhozza Máté írásait, és egyúttal kirángatja az építészt öntudatlanságából, nem szűnő alkoholmámorából, rejtélyes figura, aki lehetővé teszi a főhős
számára a múlttal való szembenézést, a gyerekkori emlékek feldolgozását, a barátság és felelősség újbóli átélését. A reménykeltő cselekményszál ellenére is kérdés marad azonban, hogy merre
tart az építész története, hiszen sok mindenre nem
kapunk választ a regény olvasása közben, különösen arra nem, hogy „mi van akkor, ha már
magam is csak szemlélője vagyok az életemnek”? (223.)
Felmerülhet a kérdés, mi tartja össze a három
történetet. Minden bizonnyal az elbeszélői nyelv.
A nyelv kifejezőerejébe vetett hit ugyanis —
noha a regény olykor a kimondhatóság határait
feszegeti — nem kérdőjeleződik meg. Az elbeszélő uralja a nyelvet, melyet gyakran kifordít
önmagából: durva, trágár kifejezésekkel, naturalisztikus leírásokkal hökkentve meg az olvasót.
A nemritkán brutális, blaszfém (szex)jelenetek, a
delírium állapotának külső és belső nézőpontból
történő ábrázolása, a nyersen szókimondó párbeszédek, a látszólag funkciótlan lexikonszövegek, az irodalmi allúziók és autopoétikus kiszólások egységes elbeszélői nyelvvé olvadnak
össze a regény világában, mely végső soron arra
keresi a választ, van-e visszaút olyan élethelyzetekből, melyekben az én identitása és integritása végleg elveszettnek tűnik. (Kortárs Kiadó,
Budapest, 2013)
ÉRFALVY LÍVIA

A VIGILIA KIADÓ AJÁNLATA
HOGYAN ÉL A MÚLT
Szörényi Lászlóval beszélget Hafner Zoltán
Szörényi László a hazai irodalomtörténet-írás nemzetközileg is elismert tudósa, népszerű egyetemi oktató, akit
legendás műveltsége méltán tett szakmai körökön túl is
ismertté. Mivel kiváló előadói és mesélőképességekkel rendelkezik, kézenfekvő volt, hogy felkérjük, meséljen nem
mindennapi életéről. Szörényi professzor hatalmas tudományos apparátust mozgat lenyűgöző könnyedséggel, és
közérthető, élvezetes stílusban beszél távoli korokról és a
magyar közelmúltról. A könyv egyúttal számvetés is azokkal a történelmi traumákkal és társadalmi problémákkal,
amelyek a diktatúrák elmúltával is velünk maradtak.
Az interjút Hafner Zoltán irodalomtörténész, Szörényi hajdani tanítványa, jelenleg intézeti munkatársa készítette; a kötethez Krasznahorkai László írt bevezető kisesszét.
Ára: 1.800 Ft
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SZEMLE

HÓNAPRÓL HÓNAPRA
KITÖRÉS A HÉTKÖZNAPOKBÓL
Elgondolkodtató, hogy Döbrentei Gábor, aki nem
műveinek értékével, hanem folyóiratával, az Erdélyi Múzeummal (1814–1818) írta be a nevét a
magyar irodalom történetébe, miért rugaszkodott
neki kétszer is az Isteni Színjáték lefordításának.
(Második próbálkozása megismerését Szauder Józsefnek köszönhetjük, aki kiváló irodalomtudós
volt, rá emlékezve méltán adta ki Magyar irodalom
— olasz irodalom című tanulmánykötetét Sárközy
Péter szerkesztésében és kísérő „mérlegével” az
Argumentum.) Csak Kazinczy halála alól szabadulva fordult volna Döbrentei éppen Dantéhoz és
éppen az Isteni Színjátékhoz? Netán lebilincselte
(őt is) az a szellemiség, amely e művet hatja át, s
ezért próbálta legyőzni azokat a fordítási nehézségeket, amelyekről Babits is szólt? Nem vitás,
hogy Dantéban őt is az ragadta meg, ami sok más
költőt és tolmácsát: a mű mintegy hidat képez
evilág és túlvilág között, s az olvasót olyan világrenddel ismerteti meg, amelynek biztos tudata a
nagy mű születése óta némiképp elhomályosult,
de ígérete és igézete sohasem. Hiszen az egész világ irodalmának története (s ez esetben a világirodalom fogalmát Goethe szerint értelmezzük) azt
bizonyítja, hogy az a szellemiség, az a hit, amelyet
Dante hatalmas alkotása jelenített meg, századról
századra áthatotta a gondolkodni tudó és akaró
ember életét, bárhogyan is igyekeztek eltéríteni ettől. Bár az egyházon belül is fel-fellángolt a konzervatívok és reformerek küzdelme, a hit lényegét mindez nem érintette. Ezt a meggyőződésünket erősíthetik azok az előadások, amelyek
Széchenyi hite címmel jelentek meg a Faludi Ferenc
Akadémia kiadásában Benkő Ágota és Vértesaljai László szerkesztésében.
Akit Fekete Antal tanított a budapesti piaristáknál, megsejthette Széchenyi páratlan szellemi
nagyságát, amelynek egyik megalapozója következetesen gyakorolt és megvallott hite volt. A „legnagyobb, leghíresebb magyar”, „a magyar elit
örök elsője” — ezekkel az elnevezésekkel illették
kortársai; még ellenfelei is — Fekete Antal doktori értekezésének volt a témája, amely alapvető mű
volt (és ma is az). Ezt mutatják a tanulmányokká
alakított előadások hivatkozásai is, s a tanár úr tanítványait is igyekezett Széchenyi eszmeiségével
telíteni, amelynek jelentőségét a 20. század olyan
meghatározó egyházi személyiségei, mint Prohászka Ottokár és Ravasz László is követendő példakánt állítottak kortársaik elé. Sarnyai Csaba
Máté Széchenyi hite és személye Prohászka Ottokár és
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Ravasz László szemével című tanulmányának meglátása szerint: „Prohászka Széchenyi alakjában
először a gyakorlati-gazdasági érzéket kapcsolja
össze a vallási transzcendensre való nyitottsággal,
szembefordulva azzal a sarkos elválasztással, ami
oppozícióba állítja a gyakorlatiasságot a lelki iránti érzékkel.” Napjainkban is megfigyelhető ez az
oppozíció, a gyakorlati haszonszerzés, vagyonosodás vágya eltörli, vagy csak a szavak szintjén hangoztatja a transzcendens iránt táplált lelki igényt.
Széchenyi számára ez bizonyára elfogadhatatlan
lett volna, őt, mint Prohászka hangsúlyozta, éppen
„gyakorlati érzéke vezette rá — a világ és az élet
észszerűségét látva — az Isten iránti bizalmára”.
Ezeknek a tanulmányoknak az adja időszerűségét,
hogy több nézőpontból világítják meg a személyes
hit ás a társadalom javáért végzett tevékenység, azaz
hit és hazaszeretet kölcsönösségét, amely Széchenyi működésében szerves egységet alkotott.
Ez a szintézis a kor két kiváló személyiségének
ösztönzésére szilárdult meg Széchenyi gondolkodásában. A két meghatározó ösztönzést a ferences
Albach Szaniszlótól — kinek szentbeszédét a korszak keresztény intelligenciájának sok kiválósága
hallgatta — és Lonovics József püspöktől kapta. Zakar Péter Széchenyi és Lonovics című tanulmánya
mindenesetre sokat segít Széchenyi hite forrásainak megismerésében. Azt tudni lehetett, hogy súlyos depressziója idején a csanádi püspök elsők között kereste föl, és segített lelki egyensúlya viszszaállításában. Kettejük kapcsolatáról már korábban is szó esett a szakirodalomban (például Kőhegyi
Mihály és Merk Zsuzsa Széchenyi és Lonovics című
kettős portréjában). Tudott volt, hogy a csanádi káptalan levélben hívta meg a grófot a püspöki beiktatásra. Széchenyi bokros teendőire hivatkozva nem
élt a meghívással, „csak lelkével lehetett volna jelen a Tekintetes Káptalan közelében”. Később Lonovicsnak s az általa képviselt isteni irgalomnak jótékony hatása volt az önvádja miatt gyötrődő
Széchenyire, akit folytonos bűntudat gyötört politikai szereplése miatt, s azért is, mert néhány barátjának is azt tanácsolta, vállaljanak szerepet a politikában. A bölcs Lonovics bizonyára igyekezett
megértetni vele, hogy a politikánál sokkal fontosabb
az üdvösség, amelyről a ferences Albach Szaniszló is oly meggyőzően beszélt.
Széchenyi hitéhez vezető belső fejlődése, illetve ennek a nemzet javáért végzett tevékenységével történt összekapcsolása nem veszített népszerűségéből, s ezen az úton mindenki követheti, bárhová is rendelte sorsa. A lehetőség — mint a kötet
több előadása is bizonyítja — mindenki számára
adott, csak élni kell vele.
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Hit és szeretet tudatosításában rengeteget tettek a kegyesrendi atyák. Iskoláikból a magyar közélet meghatározó személyiségei kerültek ki, akik
arra nevelődtek, hogy e két eszmény megvalósításával tegyék teljesebbé a társadalmat és saját
hitüket. Már csak ezért is örvendetes Szende Ákos
levéltári kutatásokon alapuló könyve (Piarista eszmék és sorsok a 20. században. Piarista Rend Magyar
Tartománya kiadása), mert az eszményteremtő piarista nevelés kisugárzása az utóbbi évtizedben
mintha csökkent volna, holott, mint a portrék és
sorsok is bizonyítják, a hagyományokra lehetne
és kellene is támaszkodni.
A piaristák 20. századi történelme, mint csepp a
tengerből, a hazai egyház sorsának mása. Kiváló tanárok, nevelők sora, aztán — épp Sík Sándor egy
szegedi neveltjének jóvoltából — a szétveretés, a
szándékosan szűkre szabott, állandóan ellenőrzött
lehetőségek közötti újraszerveződés és a színvonal
őrzése, majd a rendszerváltást követően a tanintézmények számának növelésével az ország lelki újjáformálásának nagy munkájának támogatása, miközben a szerzetesi életforma egész Európában tapasztalható bizonytalansága a magyarországi piaristákat sem hagyta és hagyja érintetlenül. Nem szólnék válságról, hiszen a nehéz helyzetekben mindig
számíthatunk a kegyelem jótékony segítségére, de
az egyházat megrázó események nálunk is éreztetik hatásukat. Szende Ákos negatív példákat is felsorakoztat. Olyanokat, akik besúgók lettek, de a kitartók hivatástudatának, kikezdhetetlen jellemének
bizonyítékai is olvashatók a könyvben.
A nehéz években a rendre és a rendtagokra nehezedő nyomás sokféleképp okozott kárt és nyomorúságot. A legelkeserítőbbek azok a jelentések,
amelyeknek írói kihasználták a hozzájuk fordulók
naivitását, és gyakran egzisztenciális hátrányokat,
meghurcolásokat is okoztak nekik. Egyiküket még
ismertem: sűrűn járt édesapámhoz, kéziratokat hozott, és nagy érdeklődést mutatott a Vigilia szerkesztési gyakorlata iránt. Döbbenten szembesültem
jelentéseivel, amiben az a visszataszító, hogy kiszolgáltatta azokat, akik megnyíltak előtte, és rejtegetett kapcsolataikról is beszámoltak. Egyik
részletes (fel)jelentésében részletezte a piarista
rend belügyeit, különös figyelemmel az 1947-ben
megválasztott generálisra, Tomek Vincére. 1956. július 2-án adta át „Dusek” részletes irományát. Elmondja, hogy Tomek Vince a 30-as évek közepén
Sebes Ferenc rendfőnök kegyeltje volt, ő küldte Rómába, mint a legjobb piarista jogászt, hogy a rendi szabályokat modernizálja. Itt jó kapcsolatokra tett
szert. Sebes „megbuktatása” után Zimányi Gyula lett
a provinciális, Tomek Vincét pedig teológiai tanárrá
minősítették le. A jelentés szerint ekkor „gondosan
mérlegelt akciókat hajtott végre”, hogy népszerűsége ne csökkenjen. Zimányi lemondása után pro-
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vinciálisként „kíméletlenül” képviselte és valósította
meg elgondolásait; Balanyi György, Sík Sándor és
Ohmacht Nándor (nem akárkik!) támogatásával.
A jelentő szerint súlyos vétkének minősült, hogy
Antall Józsefet (a későbbi miniszterelnök édesapját) konfráterré nevezte ki. 1947-ben, generálissá választását követően végiglátogatta a provinciákat,
azokat is, amelyeket Észak-Amerikában disszidens
piaristákkal töltöttek föl, s az ő hathatós támogatásával lett tartományfőnök idehaza Sík Sándor.
Nem folytatom. Ilyen lehangolóan aljas dokumentumot saját rendjéről csak egy beteglelkű ember írhatott, aki ráadásul még külföldről is tájékoztatta megbízóit a piaristák életéről, az emigrációba vonultak sorsáról.
Sajnos nem ez az egyetlen szívszorító és csüggesztő példája a jellemtelenségnek, amely egy
szerzetes esetében különösen megdöbbentő. De
nem ez volt a jellemző, hanem sokkal inkább a helytállás különféle megnyilvánulásai (amelyekről
ugyancsak jelentések íródtak), és azok a tettek, amelyekkel a piarista atyák a legnehezebb időkben is
hűek maradtak rendalapítójuk örökségéhez: vallásos szellemben nevelték az ifjúságot, felvértezve
az uralkodó marxista-leninista világnézet ellen.
Mindegyik egykori piarista diák emlékezhet arra:
a „kötelező” tanagyag mellett megtanultuk, hogy
van egy „másik” magyar történelem és irodalom,
s a világnézeti kérdésekre miként válaszolhat a hitéhez hű fiatalember. A kötet címlapján szereplő
fényképek között nem is egy olyan piarista tanár
arcképe látható, aki az ifjúság nevelésének szentelte
tehetségét és erejét. Itt látható például Kovács Mihály fotója. Megszámlálhatatlan kiváló fizikus oktatója-nevelője volt, feledhetetlen túrák szervezője. Az egyik feljelentésben panaszos sorok olvashatóak arról, hogy a piarista tanárok még a nyári
szünidőben is programokat szerveztek a fiataloknak, és akkor is „helytelen ideológiai elvek” szellemében nevelik őket. Nos, Kovács Mihály (Szemenyei Lászlóval) egyike volt ezeknek a renitenseknek, s közöttük volt Fekete Antal is, aki lelkesen vezényelte evezőseit a Balatonon.
Amikor a piaristáknak két iskolát hagytak meg,
ott a legkiválóbb tanárok, köztük nagy egyéniségek működtek. A két intézményben megvalósított színvonal közismert volt, még a legszigorúbb szakfelügyelők is elismerték. A piarista diákság ténye öntudatot adott, belső biztonságot jelentett, amit sokan és sokféleképpen fogalmaztak
meg hálás szívvel. Most, Szende Ákos jóvoltából
a kulisszák mögé látva még nagyobb hálával és
szeretettel idézhetjük vissza alakjukat és életünk menetét meghatározó tanításukat.
A múltból a jelenve kalauzol a Jónapot! Ferenc
pápa vagyok című könyvecske, a színvonalas és tanulságos „Jezsuita füzetek” kiadványa, amely ter-
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mészetesen jezsuita szemmel idézi Ferenc pápa
alakját és a vele folytatott beszélgetések alapján elképzeléseit és terveit. Ha volt pápa, akit az egész
világ a nagy és sorsfordító személyiségek közé sorolt, Ferenc pápa attól a pillanattól kezdve, hogy
megválasztását követően „jó estét”-tel köszöntötte
a Szent Péter bazilika előtt várakozó tömeget, új
szellemet, új magatartást hozott, valamiképp a reménység jelképe lett, mint olyan személyiség, aki
a katolikus egyház kátyúkba jutott szekerét kirántja a sárból, és jó irányba vezeti tovább.
Alázatos, küldetéses ember. Az eddig szép
számban róla írt könyvek, tanulmányok lényegében emberségére, meglepő gesztusaira irányították a figyelmet. Nem véletlenül, hiszen ezekben is érzékelni lehet a merev hagyományokkal,
a protokollal való szakítás szándékát, ami egyben
nagyobb súlyú intézkedések ígéretes előjele.
Célját egyértelműen fogalmazta meg: missziós és
nem megállapodott egyházat szeretne alkotni, s
ebben mintha XXIII. János útját követné. Szegények közül érkezett, mély átérzéssel és részvéttel fordul hozzájuk, s ez néha megdöbbentést kelt.
Vannak, akik a hagyomány nevében rosszallják,
hogy nem költözött be a pápai palotába, hogy nem
méltósággal, külön költi el ebédjét és nem ad a formaságokra. Hangsúlyozza, hogy közülünk való,
hogy Krisztus egyházában mindenki fontos. Krisztus szavai mindnyájunkhoz szólnak.
Stílusváltás? Szemléletváltás? Ahogy mondani szokták: most jön a neheze! Innen úgy látszik,
Ferenc pápának falakat kell áttörnie, s elképzeléseivel szembesülve némi aggodalmat érezhetünk, nehogy valami baj érje, hiszen némelykor
mintha darázsfészekbe nyúlna, s mint tudjuk, egy
darázscsípés olykor halálos. A nyitás szándékát jelezte, hogy a családpasztoráció erősítése céljából
kérdőíveket küldtek a különböző országok püspöki konferenciáinak, az ezekre a kérdésekre
adott válaszokból azonban elég hézagosak az ismereteink, hiszen némelyik országban közzétették ezeket, másokban viszont nem.
2013 júniusában tanácskoztak a jezsuita kulturális folyóiratok szerkesztői (Magyarországot
a Szív képviselte), s itt merült föl az a vágy, hogy
hosszabban el kellene beszélgetni Ferenc pápával.
Ő ilyen felkéréseknek elég nehezen szokott eleget
tenni, így a jezsuiták jogos büszkeséggel nyugtázhatták, hogy a pápa valóban hosszan fejtette
ki álláspontját Antonio Spadarónak, a Civiltà Cattolica főszerkesztőjének. Ez az eszmecsere alkotja
a könyv gerincét, s egyben megvilágítja Ferenc
pápa legfontosabb törekvését: felismerni és felismertetni másokkal Istent, s hogy ez a folyamat
sosem juthat nyugvópontra. Ez létünk folytonos
ösztönzője és célja.
RÓNAY LÁSZLÓ
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VILLÁNYI LÁSZLÓ:
FOLYÓTÓL FOLYÓIG
Lábass Endre Varázslók pálcája című beszélgetéssorozatának Villányi Lászlóról szóló epizódjában
a kérdező egy személyes élménnyel vezette fel az
estet, amelyben a költő mintegy emlékezetbe égett
képként jelenik meg: „Vannak emberek, akiknek
van egy kiemelt emlékhelyük, és ezen az emlékhelyen maradnak örökre. A Villányi Lacinak is van
egy ilyen helye: a győri pályaudvar…” A megidézett szerző új kötete, a Folyótól folyóig ugyanilyen
megörökített pillanatokat vonultat fel.
Az ajánlások által kialakuló szellemi közegbe
vegyülve, illetve a prózaversekben megelevenedő jelenetekbe merülve az olvasó is felülhet arra
a bizonyos biciklire, ami oly sokszor felbukkan
a szövegekben, és amelynek útja nem csupán egymásba mosódó tereken vezet keresztül, hanem
egymásra csúszó idősíkokon is. A ciklushatárokat nélkülöző, egy lélegzetre befogadható (mégis
elidőzésre késztető) anyag nyolcszor nyolc elágazó, mégis egy pontba tartó csapásirányra oszlik;
hiszen valóban egyívású, közös medret mélyítő
beszédfolyamokról van szó, melyek úgy ömlenek
a másikba, hogy nem gyengítik a lassú hömpölygés sodrását. Az említett ajánlások egy-egy barátra
vagy szellemi társra fókuszálnak, miközben a
szerző személyes szálakkal szövi át az éppen központba állított alak kontextusát. Az így létrejövő
félfikciós szövegszervezés, valamint beleérző lírai hangoltság különleges, egyszerre intim és távolságtartó atmoszférát teremt, melyben mindinkább a gyerekkor és a megélt élet között húzódik
a versek homályból feltisztuló horizontja.
A megérkező, A száműzött, A hazatérő, A visszatérő, A kivándorolt címek is mind ezt az oda-vissza ingázó elbeszéléstechnikát példázzák, ugyanakkor
fel is vázolják a kötet poétikai sarokpontjait, melyeket összekötve bejárhatjuk a Villányi-féle bensővé tett érzéki/szellemi vidék tágas tájegységeit. „Néha úgy sejtette, mérhetetlen messzeségből
vándorolt, / elhozva magában egy másvalakit, akinek élete véget / ért a kezdeteknél, pontosabban
benne folytatódott… gyakorta bizonytalan, kinek
az idejében létezik, / s amíg csak időnként érzékeli a másikat, addig az betéve / tudja őt…” — szól
a Lévai Andrásnak ajánlott, keresztbekötött vagy
közössé avatott emléktöredék. Alapvetően tehát
transzcendens találkozások íródnak versbe, túlmisztifikáló gesztusok és nagyzoló modorosságok
nélkül, azzal a türelmes természetességgel, amely
nem sürget semmiféle stílusbravúrt — képletesen
szólva a folyó megszokott sodrását nem szakítja
meg semmilyen vízesés, inkább a benne hullámzó
ritmus lesz a meghatározó, fluktuáló erő, melynek
hatására a felkavart, újra meg újra átmosott hor-
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dalék törmelékes anyaga észrevétlenül, csendesen
ülepszik le a lélekben.
A könyv illusztrátora, Kárpáti Tamás Jézusgrafikákkal és szimbolikus bárányábrázolásokkal
egészíti ki a kötet koncepcióját, stációkká emelve az egyébként köznapi fordulatokra épülő
szövegeket. „Elég időt kapott, hogy felépítse
belső városát, / miért ne dicsérné hát a teremtődést, keservét, / kínjait is, nélkülük nem élhetné
a derűt se…”, „…kiszabott idejét tékozolta, egyre homályosabban látta / önmagát, gyenge lett
volna kérnie: fogadj el engem, megtérőt” — így
a Rilkének, illetve a Vásárhelyi Anzelmnek címzett passzusok kéretlen konfessziói, amelyek
mindvégig ott keringenek a szellős sorok között.
„A szél ott fúj, ahol akar, hallod a zúgását, de nem
tudod, honnan jön és hova megy” — olvashatjuk
János evangéliumában; valamiképpen a Villányiversekben is ez a láthatatlan mozgatóerő hajtja folyótól folyóig a szerző alakváltozatait, fodrozza folyamatosan a töltésről szemlélt víz tükörképeinek
felszínét. „…lassan tolta a biciklit, / s mikor felült rá, érzékelnie kellett az első kerék / laposságát, csak eljut valameddig, gondolta, furcsa /
hangokkal gurult egyik utcáról a másikra, éppen
annyi / levegője maradt, hogy sötétedés előtt még
elérje otthonát” (Levegő).
A látszólag súlytalan, eszköztelen stilisztika
mélyén, valamint az elbeszélés oldottsága, fesztelensége mögött tehát fajsúlyos, béklyózó emlékek és élmények lappanganak, amelyek csak az
írás interszubjektív szellemi szublimációjával
terelhetők össze. Ez a szelíd folyamszabályozás
pedig az emlékezés mellett a számadás jegyében
telik. Addig a pontig kell hát tekernünk, ahol a
folyókon átívelő híd lábához támaszthatjuk a biciklit. Legyen most ez az emlékhely a győri vasútállomás helyett, melyen átkelve úgy vélhetjük
„valójában nincs is halál, csak visszatérés a másik létezésbe”. (Új Forrás Könyvek, Tata, 2014)
PAPP MÁTÉ

NÉMETH ISTVÁN:
FORDULAT UTÁN
Ha egy-egy regényre ma is olyan érdeklődést tanúsítva figyelne az úgynevezett irodalmi közvélemény, ha van ilyen, mint húsz-negyven évvel ezelőtt, akkor Németh István kisregénye minden bizonnyal szóbeszéd tárgya lenne, amit mind tartalmát tekintve, mind irodalmi értékei alapján
megérdemelne. Sajnos, ma már más szelek fújnak
az irodalom körül. Jó, ha megjelenik egy-két recenzió, vagy néhány író-olvasó találkozóra sor kerül. Ennyi. S akkor még boldog is lehet az író. Aki
viszont vesz annyi fáradtságot, hogy a kisregényt
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elolvassa, az előtt megképződik a fordulat utáni,
ahogy a regény egyik szereplője fogalmaz, „nehéz
idők” légköre, amikor egy jobbnak, igazságosabbnak vélt világ létrehozása érdekében enyhén
szólva drasztikus dolgok történtek. Azokban az
években, amikor — ahogy a megírását követően
majd hatvan évvel később megjelent művet, amelynek kiadását egykor a cenzúra szocializmusellenesnek ítélve elutasította, s most a kötethez írt
jegyzetével Németh István útjára bocsátotta —
„A kötelező beszolgáltatások nehéz korszakát élik
— mint sokan mások — a kisregény szereplői”. Akiket az író, éppen úgy, mint az egyes epizódok történéseit, személyesen ismert, hallott róluk, mivel
akkor maga is olyan falusi közösségben élt, melyben, mint másutt sok helyen, az erőszakos beszolgáltatás és a szövetkezetbe kényszerítés mindennapos volt.
A személyes tapasztalatok ellenére Németh kisregénye nem dokumentumpróza, nem is szociográfia, jóllehet mindkettő lehetne, hanem jól végiggondolt szerkesztési ívet követő, nyelvében,
stílusában igényes irodalmi alkotás. Ez utóbbi igazolására csupán néhány mozzanat, amennyit a
négyezernél alig több leütésnyi recenzió elbír: az
újhold „olyan vékony (…) mint a pékkifli”, a hamis elvtárs olyan, „mint a dércsípte töklevél, de
lesz ő még ágaskodó csalán is”, a meggyilkolt barát halálát ekképp közli: „még az előbb az én tüzemmel gyújtotta meg a cigarettáját — hármat
sem érkezett szívni belőle — nincs többé”.
A mű külön erénye, ami az ötvenes évek derekán írt kisregény esetében mindenképpen figyelmet érdemel, hogy minden ideológiától mentesen
ábrázolja mind az eseményeket, mind pedig ezek
szereplőit, akik nem téziseket képviselnek, hanem
— legyek akár jók, akár rosszak — emberből vannak. Miközben, mint a kisregény elbeszélője, nevében Móriczra hajazó Boldog Mihály, a fordulat
előtt börtönviselt fiatal aktivista, aki családját is elhanyagolva hittel szolgálja az ügyet, tele van kételkedéssel: szabad-e, kell-e mindenkivel kíméletlenül erőltetni a beszolgáltatás parancsát, azokkal
szemben is, akiknek valóban semmijük se maradt,
vagy kényszeríteni azok szövetkezetbe társulását,
akik évtizedes nincstelenség után végre kaptak egy
kis földet, amit, mint gyerekeiket, féltve gondoztak, s amikor — mint a kisregény legtragikusabb
fejezete példázza — rimánkodásuk nem talál megértésre („Hát akkor, bácsikám, nincs más hátra, mint
a szövetkezet!”), öngyilkosok lesznek. Mert „Az istenfáját neki! Azért van proletárdiktatúra, hogy ha
kell, parancsoljunk, ne pedig alkudozzunk!” —
ahogy az elbeszélő főszereplőt erősítve, vigasztalva az akciót vezető járási megbízott fogalmaz, akiből egy monológban szintén felböffen a kérdés: „csináljuk-e vagy félreálljunk?” A felelet azonban a di-
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lemma ellenére is egyértelmű: „Csinálnod kell, ha
nehéz is. (…) és mindig úgy kell csinálnod, hogy
egy percre sem csüggedj el. Ne látsszon rajtad, hogy
néha kellemetlen.” Ehhez azonban meggyőződésre van szükség, ami elnyomja a kételkedést, legyőzi a bizonytalanságot, megerősít akkor is, ha olykor kétségek támadják meg az embert. Egyet
azonban nagyon is tudni kell, mondja az akciót vezető elvtárs, „nem bosszúról van szó, hanem kötelességről”. S ezzel, anélkül, hogy tudná Boldog
Mihály sérelmét, amikor egy nagygazda őt megalázó módon megfosztotta addigi, családjának
megélhetést jelentő „hatodos részes” munkájától,
mintegy fel is menti a kisregény narrátorát a
bosszú eseteleges vádja alól. A főszereplőhöz hasonlóan kettősség jellemzi a kisregény legtöbb szereplőjét, akiket Németh István drámai erővel, s
ugyanakkor mélyen emberi módon, megértéssel ábrázol, legyenek azok egy diktatórikus hatalom végrehajtói vagy elszenvedői, egykori nincstelenek, akik
most a politika szolgálatában cselekednek, vagy
akik álmuk beteljesülését, majd ennek szertefoszlását látják abban a néhány holdnyi földben,
amit alig kaptak meg, máris elvesznek tőlük, illetve
nagygazdák, akkori szóhasználattal kulákok, akik
— ha mást nem tehetnek, mint szitkozódva hangoskodnak — kapva kapnak az alkalmon, amikor
egyik társuk részeg fejjel kétségbeesetten leszúrja
a szövetkezet elnökét, fordulatot várva ujjonganak.
Ellentmondásokkal terhes sötét évek voltak ezek,
melyekben régi barátságok, normális emberi kapcsolatok szakadtak meg, magánéletek kerültek súlyos válságba.
Bár nem irodalmi kritérium, de etikai szempont az, ami Németh István kisregénye esetében
mégsem mellőzhető, hogy irodalmi igénnyel készült becsületes munka, mely megírása után két
emberöltővel is megrázó olvasmány. (Forum
Könyvkiadó, Újvidék, 2013)
GEROLD LÁSZLÓ

BÍRÓ LÁSZLÓ:
RENDELKEZÉSRE ÁLLOK
A „Magyar apostolutódok a harmadik évezred
elején” könyvsorozat egyik újabb kiadványaként jelent meg a Rendelkezésre állok című interjúkötet, melyben Elmer István és Kipke Tamás beszélget Bíró László tábori püspökkel. A könyvben
szakaszolván követhetjük végig Bíró László püspök úr életútját, gyermekkorától kezdve a gimnáziumi évek eseményein keresztül egészen addig, amíg kinevezik tábori püspökké.
A könyv első fejezetében a gyermekkor képei
jelennek meg. Bíró László 1950-ben született
Szekszárdon. Egy falusias jellegű városrészben,

557

az „Alsó utcában” laktak, ahol az emberek úgy
éltek, mint egy nagy rokonság. A közösségben
mindenkinek megvolt a maga helye, tennivalója, az ember megtanult adni és kapni, segíteni és
segítséget elfogadni. A püspök atya mesél családja
életéről, szülei kapcsolatáról, szilárd erkölcsi elveikről és a rokonság összetartásáról.
A háború emléke mindvégig ott lebegett a családi tudatban. Édesapja megjárta a Don-kanyart.
Hazatérése után, 1949-ben már tombolt a Rákosi-diktatúra. Bíró László elmondása szerint „ebben az időszakban az átöröklődött életminták
szinte egyik napról a másikra használhatatlanná
váltak, és ez rendkívül súlyos megrázkódtatást
okozott a társadalomnak”. Szétszakadtak az emberek belső összetartó kötelékei: elvették tőlük a
vallásukat, a hagyományos ünnepeiket.
A későbbi püspök első vallási élményeit a
nagyszülőknek köszönheti. Gyermekkorában sokat „misézett” otthon, majd a templomban végigjárta a ministránsi „ranglétra” fokait. Már nagyon
fiatalon elhatározta, hogy pap lesz. Ezért jelentkezett Pannonhalmára, a bencés gimnáziumba. Végül a bencések másik gimnáziumában, Győrben
kezdte meg és végezte el tanulmányait. Ezután a
papnevelő intézetben már csak azt tanulta, ami igazán érdekelte. A szabályokat megtartva élt, sokat
imádkozott, erőteljes „hivatástisztázó lelkigyakorlat” volt számára két jó barátjának távozása.
1974. június 23-án szentelték pappá, ezt követően Mágocsra helyezték. Rendszeresen járt papi
találkozókra, lelkigyakorlatokra, továbbképzésekre. A fiatal papok támaszt, segítséget és kontrollt
jelenthettek egymás számára, így nem sodródtak
el szélsőséges irányba. A Belügyminisztérium és
az Állami Egyházügyi Hivatal szemmel tartotta
mozgásukat, ezért sokszor titokban szervezték a
találkozókat.
A fiatal papot Mágocs után Szigetvárra helyezték, majd Cserháti József püspök kinevezte káplánnak a pécsi székesegyházba. 1980-ban pedig a
püspök titkára lett. Titkárként a hivatali ügyintézésben szorgoskodott, de nemegyszer szerepe
volt fontos döntésekben is. 1994-ben II. János Pál
pápa kinevezte kalocsa-kecskeméti segédpüspöknek és a püspöki kar családreferensének. Lassan kialakult a családpasztoráció ritmusa is, így a család
a magyar egyház perifériájáról egyre inkább az egyház szívébe került. Megalapították a MAKACS-ot,
azaz a Magyar Katolikus Családegyesületet. Családcsoportok létrehozását kezdeményezték annak érdekében, hogy az egészséges házasok találkozhassanak egymással, vigyázzák és erősítsék a
többi házasságot.
Bíró László 1995-ben rektorként a Központi Szeminárium élére került. Számos reformot vezetett be,
és próbált jó kapcsolatot kialakítani a kispapok szü-
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leivel. 2008 végén kinevezték tábori püspöknek.
Meghatározása szerint a „pap arról gondoskodik
a katonák közt, hogy a természetesre építve a természetfölöttit juttassa el azokhoz, akik kívánják ezt”.
Az életút eseményei között a papi hivatásokat
komolyan érintő kérdésekről is szó esik. A cölibátust illetően a püspök atya nem magát a papi nőtlenséget tartja kulcsfontosságúnak, hanem a hűséget. A papság szentségét a házasság szentségéhez hasonlítja, hiszen a házasfeleknek is hűségesnek kell maradniuk egymáshoz. A cölibátus
lényegét abban látja, hogy mindenki számára nyitottá teszi a papot.
Hangsúlyozza a házasság szentségét is, hiszen
ez a család kiindulópontja és célja: „valójában a
házasság hordozza a családot. Ha egy házasság
kiegyensúlyozott, a házastársak figyelnek egymásra, akkor lesz boldog az erre épülő család.”
Bíró László szerint „papnak lenni nem foglalkozás, hanem állapot. A fölszentelt pap Krisztus
jele az egyházban és a társadalomban. A horizontálisan meghatározott társadalomban a vertikum, az isteni valóság jele.” Sokakban felmerül,
mekkora magányossággal járhat a papi életforma,
de „ha a pap odaajándékozza életét, akkor sosincs
egyedül, mindig vannak körülötte emberek, és kiteljesedik az élete”. Papi hivatásának lényegét az
Evangélium továbbításában és Isten közelségének
megjelenítésében látja.
Bíró László tábori püspök élettörténete izgalmas
és tanulságos olvasmány. Életútját tekintve valóban
találó a könyv címe: Rendelkezésre állok. „Rendelkezésre állni nem könnyű, de ha arra gondolunk,
hogy a szó és a vele egybeforró tett rokon a szeretettel, akkor már értjük a rendelkezésre állás súlyát
és tétjét.” A püspök atya egész életében rendelkezésre állt, engedelmesen fogadta áthelyezéseit,
újabb és újabb kinevezéseit, és a nehéz időkben is
kitartott a hitben, szolgálta lelkipásztorként a rá bízott közösséget. Szolgálatával, életével követendő
példát mutat, és minket is arra buzdít, hogy „egész
életünk legyen imádság, istentisztelet! Éljük meg
az örömet, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk!” (Szent István Társulat, Budapest, 2013)
VÉGH ÁGNES

HIT ÉS ÉSZ:
TEOLÓGIAI ÉS FILOZÓFIAI
KÖZELÍTÉSEK
Hit és ész mindenkori viszonyának problémájára reagál a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Filozófia Tanszéke legújabb sorozatának
(„Amici Sapientiae”) tavaly megjelent első kötete. Az előszó szerint a könyv „sajátos kísérlet a hazai kortárs gondolkodás összefogására” (7.),
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emellett kétségkívül hiánypótló mű, hiszen ilyen
jellegű tanulmánygyűjtemény még nem jelent
meg magyar nyelven.
A nyitótanulmány és a két záró tanulmány egyfajta keretet adnak a kötetnek, amiből könnyen világossá válik a kötet tárgya, célkitűzése. Tóth Beáta tanulmánya (Theologia et Philosophia: Társalgó ikernővérek) egyfajta elméleti bevezetőként szolgál a
könyvhöz, a Fides et Ratio, vagyis hit és ész, filozófia
és teológia kapcsolatának tekintetében. A nyitótanulmány már önmagában egy kérdésfelvetés,
amely megalapozza a kötetben szereplő további írások megértését, körvonalazza, hogy a gondolkodás
melyik területével találkozik az olvasó. Tóth Beáta tanulmányának legfontosabb kérdése, hogy tulajdonképpen milyen kapcsolat áll fenn filozófia és
teológia között, hogyan viszonyul egymáshoz ez
a két tudományág. Egyértelműen megállapíthatjuk írásából, hogy bár a filozófia és a teológia látszólag ellentétes elemekből építkezik, mégis arra
kell törekedni, hogy kölcsönösen segítsék egymást
attól függetlenül, hogy mi a végső célunk a gondolkodásban: Isten vagy az Igazság megragadása,
önmagunk megismerése vagy a helyünk megértése
a világban.
Tóth Beáta írását követően a tanulmányok mintegy kronologikus sorrendben követik egymást,
azaz a teológia és a filozófia viszonyáról egyfajta történeti áttekintést kapunk: az ókori bibliai
gondolkodás, a keresztény középkor, a modernitás és a felvilágosodás, a felvilágosodás utáni
korszak, valamint napjaink legfontosabb vallásfilozófiai tendenciái.
Szabó Xavér OFM tanulmánya a biblikusószövetségi gondolkodást vizsgálja hit és ész
kapcsolatának eredetére irányulóan, aminek gyökereit az Ószövetségben kell keresni a bölcsességfogalom fejlődésében és a teremtett világra való
rácsodálkozás képességében. Ezzel szemben Kocsis Imre írásában az Újszövetségre reflektál,
egész pontosan a kereszténység első nagy teológusaként is számon tartott Pál apostol leveleire,
a hittel és az ésszel kapcsolatos kijelentéseire, melyekben a „világ bölcsességét” állítja szembe „Isten bölcsességével”. Ezt az első nagy szerkezeti
egységet követi hit és ész kapcsolatának középkori elgondolása, amit Bakos Gergely OSB eszszéjében vázol fel Canterbury Szent Anzelm néhány erre vonatkozó írásának értelmezésével, s ez
egyfajta történeti bevezető is a középkori keresztény gondolkodás legfontosabb kérdéseinek megértéséhez. Ezt követően Szeiler Zsolt Aquinói Szent
Tamás hit és ész viszonyára vonatkozó reflexióit
rögzíti, hogy pontosan mit is jelentenek ezek a fogalmak a tamási teológiában, amit a szerző Szent
Tamás gondolatainak analízisével, hit és ész tamási
koncepciójának értelmezésével valósít meg.
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A Modernitás címmel ellátott nagyobb szerkezeti egységben először Schmal Dániel igyekszik
átfogó történeti áttekintést nyújtani vallás és filozófia kapcsolatáról — a 17. századi Franciaországban, filozófia és vallás viszonyának feltérképezésével, valamint a korszak legnépszerűbb
szellemi irányzatainak bemutatásával. A felvilágosodást lezáró tanulmányban Hankovszky Tamás a filozófiatörténet egyik legmeghatározóbb
alakját, Kantot vizsgálja, hogy egész pontosan mit
értett a német filozófus a hit és az ész, az értelem
fogalmain, milyen ellentmondásos viszony áll
fenn ezen fogalmak között Kant filozófiájában, hiszen bár Kant elképzelései a hitről merőben különböztek az egyház felfogásától, mégis erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy beemelje a
hitről való gondolkodást egyfajta filozófiai kontextusba, ami mellett a tanulmány szerzője is sikeresen érvel. Ezt követően Szombath Attila a filozófiatörténet másik legnagyobb hatású gondolkodóját vonja vizsgálat alá, konkrétan Hegel
vallásfilozófiáját a hegeli rendszer bemutatásával,
valamint Hegel legfontosabb erre irányuló gondolatainak feltárásával, ami már szinte megkerülhetetlenné vált a vallásról való gondolkodásban. Ugyanilyen megkerülhetetlen gondolkodó
Kierkegaard is, akinek gondolatait Czakó István
tanulmányában igyekszik reflexió alá vonni, bevezetve az olvasót a dán filozófus sajátos teológiai és filozófiai felfogásába hit és ész kapcsolatának koncepcióját illetően, amiben a probléma
megértésének egy újfajta lehetősége rejlik. Ha pedig a kötetben bemutatásra kerültek a gondolkodás történetének legnagyobb alakjai, akkor a
20. század legnagyobb hatású gondolkodójáról,
Martin Heideggerről is érdemes szót ejteni, amire a kötet szerkesztői is gondoltak, ugyanis Hegyi Márton írásában kísérletet tesz arra, hogy bemutassa, miképpen jelenik meg Heidegger filozófiájában hit és gondolkodás kapcsolatának
problematikája, ami korántsem egyszerű feladat.
A tanulmány szerzője az 1919 és 1928 közötti időszakot mutatja be, a Fenomenológia és teológia című
mű születésének időszakát, amelyben Heidegger
igyekszik megfogalmazni az erre vonatkozó
gondolatait, álláspontját a teológia státuszáról. Végül a kötetet lezáró két tanulmányban a teológus
Puskás Attila és a filozófus Mezei Balázs egyfajta kortárs teológiai és bölcseleti áttekintést nyújtanak a kötet problematikájához, összegzik a legfontosabb kapcsolódó problémákat és kérdésfelvetéseket napjaink gondolkodásában.
Úgy gondolom, a kötet valóban hiánypótló.
Nemcsak a vallásról való hazai gondolkodásban
válhat fontos szöveggyűjteménnyé, hanem mindazok számára is érdekfeszítő olvasmány lehet,
akik filozófiával foglalkoznak, hiszen a gondol-
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kodás történetének meghatározó területeire világít
rá, valamint átfogó ismeretet nyújt a kötet már tárgyalt problémakörében. (Szerk. Szeiler Zsolt,
Bakos Gergely OSB és Sárkány Péter; L’Harmattan
— Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, 2013)
ZSURZSÁN ANITA

DAVID GREGORY:
A KÖVETKEZŐ SZINT
David Gregory harmadik kisregényét adta közre
az Egyházfórum Alapítvány. Az ötvenes éveiben
járó amerikai író mintegy tíz évet töltött el az üzleti életben, mielőtt éles váltással teológiai főiskolára jelentkezett. Családjával a texasi Oregonban él, mostanra minden idejét az írásnak szentelve. Első két, sikert arató könyve a Vacsora egy
tökéletes idegennel, valamint az Egy nap egy tökéletes idegennel egy férfi, valamint egy nő Jézus Krisztussal való találkozását mesélik el, és könnyed, fogyasztható stílusban járnak körül bizonyos problémákat, kérdéseket. Olyan kérdéseket, amelyek
kapcsolódnak egy vallásos ember életviteléhez,
de látszólag túl hétköznapiak, egyszerűek ahhoz,
hogy az ember komolyan foglalkozzon velük,
esetleg megoszthassa őket, de még az sem biztos,
hogy tünékenységük, világiasságuk miatt tudatossá válnak.
David Gregory harmadik kisregénye, amely az
Egyházfórum gondozásában trilógiává egészíti ki
a két korábbi szöveget, most a hívő ember életének és a világnak olyan vallásos parafrázisát valósítja meg, ahol egy óriáscég belső struktúrája,
szintjei és osztályai közti dinamika jeleníti meg
az ember helyét a világban, célját pedig a cég profitorientáltságának maximális kiszolgálása. Nem
kell mélyen belegondolni, hogy a szöveg ártalmatlan, kellemeskedő hangvételén túllépve az
ember taszítónak, esetleg veszélyesnek tartsa ezt
az analógiát, a szöveg iránti empátiával azonban
egzotikus belátás nyílik egy olyan lelkiség felé,
amely hazánkban talán nem annyira érinti meg az
olvasót. A kötetben az Egyesült Államok társadalmához szervesen illeszkedő kapitalista vállalatóriások kaptáraiban kialakuló életmódcsoportok biznisz-központú perspektívája érvényesül, valamint a tőlünk talán szintén idegen amerikai ízű
pietizmus zöngéi. A sablonos karakterek és az erőltetett parabolisztikus hangütés élettelenné, együgyűvé teszi a szöveget, és ezt csak fokozza a sekélyes, modoros elbeszélésmód. A dramaturgia és
az interakciók felszínesek, sablonosak, miközben
kaleidoszkópszerűen tűnnek elő azok a frázisok,
emberi gesztusok, amelyek egy óriáscég falai közt
zajló élet obskúrus fragmentumaiként idegen valószerűséget visznek a szövegbe.
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A történet főhőse Logan Bell, aki friss vállalatgazdálkodási diplomájával a kezében a pályakezdő munkakeresők aggodalmaival szembesül.
Azonban mielőtt ennek a problémának mélyére
hatolhatna, erőt vesz magán és ellenáll a csábításnak, hogy idejét könnyű szórakozásokkal herdálja
el. Álláskeresésbe kezd. Megtudjuk, hogy édesapja egy jól menő cég vezetőségének tagja, és nagy
nyomás alá helyezi fiát, aki apja elvárásainak megfelelni vágyván szakított korábbi tanulmányaival,
amelyekben öröme telt, így kötött ki főhősünk is
az üzleti pályán. Logan felkeresi az Universal Systems nevű élvonalbeli óriásvállalatot, és munkalehetőség után érdeklődik, ekkor azonban meglepetésére a recepciós egyenesen a vezérigazgatóhoz
irányítja. A vezérigazgató mindenkit személyesen vesz fel, mindenkit ismer, és mindenkire van
ideje. Voltaképpen mindenki olyan feladatot kap
tőle, ami az alkatához, igényeihez aktuálisan leginkább illeszkedik — amilyen munkát választ magának. Így válik Loganből szervezetfejlesztési megfigyelő, problémaelemző. Az alkalmazottak a
cég öt szintjén dolgoznak, Logan ezeket a szinteket
egyenként végigjárva minden szinten megfigyeléseket végez, és ezeket összegezve informálja az
igazgatót arról, hogy milyen problémák gátolják
a szintek hatékonyságát, és ezek hogyan lehetnének elháríthatók a cég nyereségének maximalizálása érdekében.
Logan az első szinten megismerkedik Kyle
Reidmeierrel, a modell alkatú homoszexuális
munkatárssal, aki bemutatja neki a szint működését és a többi kollégát. Megismerkedik egy örökké cinikus, pénzéhes léhűtővel, egy csábítóval, aki
nyomban elcsábítaná, és számos olyan emberrel,
akik munkaidőben mind a maguk ügyes-bajos
dolgaival foglalkoznak, így voltaképpen senki
sem dolgozik a cég érdekeiért. Az itt dolgozók ebben az elidegenedett állapotban vannak, kivéve
Kyle-t, akivel a toleráns Logan Bell hamar aszexuális baráti viszonyt alakít ki. A szint elemzését
követően az igazgatóval folytatott konzultáció során Logan számára világossá válik, hogy az első
szinten mindenkin ugyanaz a munkamorál uralkodik, ezért is vannak az első szinten. Nem dolgoznak meg a fizetésükért, önzőek és fásultak,
azonban a cég tulajdonosa úgy működteti a vállalatát, hogy ez a szint a veszteségessége ellenére fontos, mert hisz abban, hogy az itt dolgozók
majd máshogy fognak dönteni, és a fentebbi szintekre kerülnek.
A második szinten Logan egy igen bizarr helyzettel találja magát szemben. Itt minden dolgozó
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azon tüsténkedik, hogy feddhetetlen legyen. A feddhetetlenséghez vezető út pedig szerintük az Alkalmazottak Magatartási Kódexének — az igazgató
egykori kinyilatkozatásának — rigorózus, betű szerinti követése. Az egész szint fanatikusan törekszik
a vaskos útmutató miden passzusának betartására. Szabályozások vannak a viselkedésen és az öltözködésen túl az asztalon tárolható édességek számáról és fajtájáról, valamint a preferált bútortisztító folyadék típusát illetően is. A szabálykövetés
teljes embert követel, így az itt dolgozók az első
szinthez hasonlóan nem termelnek profitot.
A harmadik szint eklektikussága számos világnézeti irányzatra, vallásra utaló motívumot sorakoztat fel. Ez a szint sem nyereséges, mindössze
annyival vannak előrébb a második szintnél, hogy
mindnyájan az igazgató érdekeinek megértésére törekednek, de sajátosan értelmezik azokat, és
így a nyereség természetesen itt is elmarad.
A negyedik szinten a karizmatikus, pietista vallási gyülekezetek lendülete várja Logant, látványosan felgerjesztett, de meghasonlott lelkesedés
és hit uralkodik. Mindenki folyamatosan a vállalati eskü megújításának kényszerében van, folyamatos az üdvrivalgás, fanatizálás, a lelkesítő előadások, a bizonyságtételek, mindent ellepnek a motiváló prospektusok, de időnként mégis megrepedezik ez a zománc, és alatta ott az előző három
szint vesztesége és fásult önzősége. Kétségbeejtő a gondolat, hogy a történet szerint ez a bizarr,
képmutató vallási-üzleti téboly található az utolsó előtti szinten.
Az ötödik szinten kiderül, hogy miféle dinamikát rögzítenek a cég kimutatásai. Az Universal
Systems árucikke a szeretet, amelyet a tulajdonos
a fián, az igazgatón keresztül oszt szét, és az ötödik szinten dolgozó emberek ebben segítenek. Ők
termelik a cég minden profitját azzal, hogy lemondanak a maguk önző vágyairól, és a tulajdonos céljainak rendelik alá magukat, így segítve a szeretet
eljuttatását az emberekhez. Az ilyesfajta fordított
működésű vállalatot még nem találták fel, nem csoda, hogy az üzleti-vállalati analógia teljesen szétesik és irreálissá válik, mire eljutunk a teljes képhez. Logan pedig a végére rádöbben, hogy ha azt
szeretné csinálni, amiben örömét leli, akkor ennek
a fordítva működő mesés cégnek az ügynökévé kell
lennie, s egyben arra is rájön, hogy ezzel nem felelhet meg és nem is rendelheti magát alá az édesapja elvárásainak és elveinek. (Ford. Scharle Péter;
Egyházfórum Alapítvány, Budapest, 2013)
KOVÁCS ALEX
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