
KÖNYVEK KÖZÖTT

MEGNYÍLÁS ÉS MEGTAPASZTALÁS
William A. Barry és William J. Connolly jezsuita
szerzetesek A lelkivezetés gyakorlata című útmuta-
tóját (Lukács János SJ fordítása; Jezsuita köny-
vek/Lelkiség) természetesen nem a lelkivezető, ha-
nem a tanár szemével olvastam, és sokat okultam.
A valósággal szembesít, amely persze egy hiva-
tására készülő vagy annak tudatában lévő, az em-
bereket Isten felé vezérlő szerzetes számára más
feladatokat jelent, mint egy nevelésnek is elköte-
lezett tanárnak, ez azonban nem jelenti azt, hogy
a kétféle tevékenység nem érintkezik egymással.
Kivált napjainkban, amikor a tanárnak sokszor
szülői kötelmeket is el kell látnia. A lelkivezetés
természetesen magasabb cél felé vezet, mint a ne-
velőé, sok vonatkozásuk azonban hasonló. Na-
gyon fontos például, hogy a vezetett és a nevelt
személyisége nyitott és elfogadó legyen, s ha még-
sem az, megfelelő, tapintatos ráhatással ilyenné
kell formálni. A könyv két szerzője a következő-
képp határozza meg az eredményes lelkivezető fel-
készültségének egyik összetevőjét: „Aki tehát
má sokat lelkileg segíteni kíván, annak nem pusz-
tán magának kell lelki személynek lennie, aki jól
bánik spirituális tapasztalataival, hanem elégsé-
ges pszichológiai ismeretekkel is rendelkeznie kell
(anélkül azonban, hogy abba a hibába esnék, hogy
pszichoterápiás segítséget akarjon nyújtani, attól a
tévedéstől vezetve, hogy pszichológiai tudását
ehhez elégségesnek gondolja).” Számomra a zá-
rójeles megjegyzés fontos útmutatás: ismerek
pszichológusokat, akik sok szor csődöt mondanak,
mert a hétköznapokban szerzett tapasztalataikat a
tankönyvekből tanultaknak alárendelik. „Lelki -
vezetővé válni egész életre szóló folyamat.” Ez a
megállapítás a hivatását komolyan vevő tanárra,
nevelőre is érvényes: tanítva magunk is tanulunk,
olyan tapasztalatokkal gazdagodunk, amelyek
egy re eredményesebbé teszik tevékenységünket.
Mindez nem jelenti a pszichiáterek és pszicholó-
gusok felismeréseiből adódó tapasztalatok lebe-
csülését. „Minden személyes kapcsolat kialaku-
lá sa titokzatos folyamat, tehát aki arra adja a fejét,
hogy segít másoknak személyes kapcsolatok ki-
alakításában, az alázatosan és tisztelettel közelít-
sen feladatához, inkább egy társ lelkületével,
semmint olyasvalakiként, aki töri előttünk az utat”
— olvassuk a figyelmeztetést, melynek hasznos
voltát mindenki igazolhatja, aki másokkal foglal ko-
zik, s nem vezényelni, hanem megnyitni akarja őket.
Rossz eredményre jutunk, ha azt a benyo mást
keltjük, hogy a tudás csalhatatlan letéteményesei

vagyunk, elég egyetlen apró tévedés, és máris nagy
csalódást okozhatunk.

Manapság, amikor el akarják készíteni a peda-
gógusok etikai kódexét, érdemes fontolóra venni
a lelkivezetőknek szánt figyelmeztetést: „A lel ki -
ve zetés természetéből következően a lelkiveze tők -
nek igyekezniük kell elkerülni minden modorossá -
got és olyan öltözködést, irodai berendezést, amely
azt sugallhatja, hogy tudják az utat, a válaszoknak
birtokában vannak (…).” A modern pedagógia is
emberközelséget sugall méltóságos távolságtartás
helyett. A mai világ tapasztalataiból leszűrhetjük
azt a tanulságot, hogy minden változik, ezért is van
hangsúlyos jelentősége azoknak az erényeknek,
amelyek képviselete és megvalósítása egyensú-
lyosabbá és igazságosabbá teheti létünket, s ame-
lyek szomorú hiánya gyűlölködővé és önzővé
tesz bennünket.

Rendkívül fontos a kapcsolatteremtés képessé-
ge. Egy 1972-es felmérés a lelkipásztorok és a pap-
ság „pszichológiai növekedésének” hiányait elem-
zi, a leírtak azonban minden pedagógus és nevelő
számára is figyelmeztetőek lehetnek: „A legfon-
tosabb terület, ahol a személyes fejlődésükben el-
maradt papok pszichológiai növekedésének hiánya
megmutatkozik: az a másokkal való kapcsolatuk.
E kapcsolatok általában távolságtartók, nagy fok-
ban merevek, és gyakran sem a pap, sem a másik
személy számára nem jelentenek örömöt (…), ke-
vés közeli barátjuk van (…). A személyes fejlődé-
sükben elmaradt papok gyakran mutatkoznak
passzívnak, túlzottan alkalmazkodónak és inkább
a papi szerepükben, mint saját személyiségük ré-
vén találják meg identitásukat (…). Nem bíznak ma-
gukban, értéktelennek érzik magukat, és ritkán fej-
tik ki képességeik teljességét (…). A férfiak e
csoportjában meglepően általános jelenség, hogy
mély személyes hitüket kevésbé tudják kifejezni.”
Ki ne ismerne kiégett, hivatásában csalódott tanárt?
Az illetékeseknek komoly kihívást jelenthet, miképp
orvosolhatják ezt az egyre általánosabbnak mond-
ható jelenséget. Ahogy a papok, talán a tanárok ese-
tében is már az alapoknál kellene változtatni, va-
lamiképp megéreztetve a hivatás, az emberekkel
— akár diákokkal, gyerekekkel — való foglalkozás
örömszerző szépségét.

Korunkat az intézmények és a bennük való hit
megrendülése is jellemzi. „Az általuk hangoztatott
állítások hálója felszakad, és mind többen érzik úgy,
hogy kaotikus és egyre értelmetlenebb világban le-
begnek. Szeretnének valamiképpen értelmet adni
életüknek, vagy legalább enyhíteni fájdalmukat.”
Akár általánosnak is nevezhetjük e jelenséget, mely-
 nek gyökerei sokszor a családi közösség bom lásáig
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nyúlnak vissza. A szerzők szerint az eredményes
lelkivezető állandó figyelemmel kíséri és segíti ve-
zetettje fejlődését. Hasonló a feladata a tanárnak is.
A pályaelhagyások és a kiábrándulás egyik oka,
hogy épp e kapcsolat megteremtésére és fenntar-
tására nem jut elég idő. Sokan panaszolják, hogy
az adminisztráció megnövekedett terhei miatt
nem jut elég idejük a tanítványaikkal való kapcso -
lattartásra, nehezen tudnak megfelelni a jó és ered-
ményes nevelők iránt támasztott várakozásnak. Jó
tanár volt-e a remekül felkészült, kemény köve-
telményeket támasztó Novák Antal, Kosztolányi
Aranysárkányának tragikus főhőse? Ez a kér dés egy
tudományos konferencián is felvetődött. Talán az
a helyes válasz: jó tanár volt, de rossz nevelő, és
ez okozta tragédiáját. A tanárnak mindkét vonat-
kozásban jónak kellene lennie, csak így érhet el ered-
ményt, mely a társadalomnak is hasznára van.

Bár nem érzem magam feljogosítva arra, hogy
véleményt mondjak a lelkipásztorok és lelki veze -
tők itt felsorolt negatívumairól, azt azért elmond -
hatom, hogy szerintem merőben különbözhetnek
egy szerzetesi közösségben szerzett tapasztalatok
azoktól, amelyeket egy magányos, gyakran négy
filiáját ellátó pap tevékenységéből szűrhetünk le.
Izgalmas tanulmány tárgya lehetne a papok ma-
gánya. Ezzel persze a jezsuita közösségben szü-
letett tanulságos elemzés nem foglalkozhat.

A Jezsuita könyvek/Lelkiség sorozatban jelent
meg Mustó Péter SJ Megszereted, ami a tiéd című
könyve, amely voltaképp a szerző Hári Ildikóval
folytatott párbeszédének eredményeképp született.
Műfaját nehéz megnevezni: nem lelki olvasmány,
nem lelki napló, viszont tele van találó és haszno-
sítható megfigyelésekkel, amelyek mélyebbé,
tartalmasabbá tehetik a keresztény ember életét,
gondolkodását. Ezek az apró élettények és megfi-
gyelések sokszor hasznosabbak, mint komoly, tu-
dományos elemzések. Azokra a gondokra kínálnak
megoldást, amelyek mindenkiben felmerülnek, ha
élete menetével és céljával szembesül. Úton va-
gyunk, sokszor hiába keressük a helyes irány jel-
zőtábláit. Ezeket lelhetjük meg ebben a gyűjtemény -
ben, amelyből hiányzik az elvonatkoztatás és a
tudományosság, viszont éppen egyszerűségével és
hétköznapiságával segít eligazodnunk és „fölfelé”
tekintenünk, a küzdelmesen elérhető csúcsok irá-
nyába. Jellemzője a kis fejezeteknek, hogy majdnem
mindegyikben felbukkan egy evangéliumi jelenet
vagy Jézus valamelyik példabeszéde és tette. Eze-
ket fordítja le Mustó Péter a mi kis életünkre. Nem
magyarázatokat fogalmaz, hanem analógiákat, s ez-
zel közelebb visz legfontosabb gondolatához: Isten
mindenütt velünk van, csak figyelnünk kell, nyi-
tott szívvel és lélekkel. „Ha komolyan veszem, hogy
Isten mindannak, ami van, akarja a létét, és min-
den létezőben talál kedvelnivalót, akkor radikáli-

san megváltozik a hozzáállásom önmagamhoz, a
másik emberhez, Istenhez is” — olvassuk az ösz-
szefoglalásban. Ez a radikális változás merőben át-
alakítja életszemléletünket, céltudatossá tesz, arra
késztet, hogy ne sodortassuk magunkat az esemé -
nyekkel, hanem igyekezzünk tartalmassá tenni
napjainkat. Ki-ki a saját szintjén. Lassú folyamat:
számot kell vetnünk magunkkal, fel kell tárnunk
frusztráltságunk okait, magyarázatukat keresve.
(Magány és hiábavalóság érzése általános!) Meg-
békélésünk folyamatának kezdetén azt érezzük, va-
lahol, valamiért kisiklott az életünk. Szorongunk,
de okát nem ismerjük pontosan. A körülöttünk élők
is észreveszik pesszimizmusunkat, szóvá teszik,
okait firtatják.

Csak apránként jövünk rá, hogy mindennek okát
magunkban és nem a körülményekben kell ke-
resnünk. Ezért kell tudatosan törekednünk hibáink
megvallására. „A liturgikus szövegek nem szűnnek
meg bocsánatkérésre buzdítani. Ezek az imák azt
hangsúlyozzák, hogy bűnösök vagyunk, de Isten
megbocsájt.” Tehát Istenhez kell fordulnunk, meg-
békélésünket tőle remélhetjük. Ám, hogy lelkün-
ket átjárja Isten megbocsájtó kegyelme, nem ma-
gától értetődő. Figyelnünk kell nekünk szánt
szavaira. A vérfolyásos asszony tizenkét évig várt
és remélt, mígnem meggyógyult. Ezt a figyelmes
várakozást őrizhetjük meg a meditáció által. A ma
emberének természetesen kevesebb ideje adatik a
meditációra, de megvan a lehetőségünk, hogy
szóljunk az Úrhoz, és eléje tárjuk életünk nyugta-
lanító kérdéseit. Sokszor meglepődve tapasztaljuk,
hogy válaszol és kínálja a megoldást, amely való-
ban radikális változást eredményezhet. „Isten
mindenfelől” — írta Sík Sándor. A rendház bár-
melyik ablakát tárta is fel, mindenütt az Úr há-
zára látott. Akár jelképesnek is értelmez hetjük a ké-
pet: ha készségesen, reménykedve nyit juk meg
lelkünk zárt ablakait, megérezzük a meg oldást.

Nagyon érdekes és tanulságos sorokat olvas-
hatunk a nagy szentek meditációiról. Ösztönzé-
seket adhatnak, de nem utánozhatjuk őket. Ez már
egy másik világ, másféle odafordulással, imád-
ságokkal. Igazi élményeket, tapasztalatokat sze-
rezhettem ennek igazolására Jan Twardowski Egy
remete skrupulusai című verseskönyvéből. Az
egyik, három csillaggal jelölt versében ekként for-
dul a Szűz Anyához (a címe akár ez is lehetne: Me-
ditáció Szűz Máriával. Már csak azért is ide illik,
mert fordítója ugyancsak jezsuita: Sajgó Szabolcs,
szerzetes-költő): 

Nem tört le semmi
sem az űr egy kedves tekintet után
sem a perselyezés a misén
sem hogy kevés híján kificamodott az ujjam kopogtatva
a gyóntatószékben
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sem a tizennyolcévesek kérdései
sem a névtelen levelek melyeknek már a borítékjai is
sziszegnek
sem az istenbizonyítékok amiket előbb el kell hinni
sem a hívek akik a villamoson gyűlölik egymást
sem a síró erény ez a boldogtalan boldogság
sem az aranyfogú prédikátorok
sem a félelem hogy nem bírom nem érek oda
kinyúlok még a Mennyország kerítése előtt
sem az egyre gazdagodó gazdagok és szegényedő sze-
gények
s hogy a madarak is félelemből énekelnek
nem tört le semmi
mert mindig Téged látlak legszentebb Anyánk
jogar helyett cérnagombolyag kezedben
stoppolod a teológiát

„Nézem az eget szótlanul — a csillagokból rozs-
da hull” — ez a két sor már magyar lírikus, Fecs-
ke Csaba Akinek arcát viselem című szép és elgon-
dolkodtató kötetéből való. Sokszor valóban az az
érzésünk, hogy a csillagok sem eligazítók, rozs-
dásak. Ilyenkor kell elkezdeni azt a folyama tot,
amelyről Mustó Péter ír. Meglehet, nem épít jük fel
a belső várkastélyt, de ha nekirugasz kodunk, már
az alapozásával is sikert érhetünk el. Ebben a szí-
vós, lemondásokkal, apró sikerekkel járó tevé-
kenységünkben sokat segít Mustó Péter könyve,
amelyből arra is ösztönzéseket nyerhetünk, hogy
a kakofóniában, hazug értékek kavalkádjában el-
találjunk a lélek békés és gazdagító csöndjébe, ahol
az élet igazi kincsei rejtőznek. Ezek felszínre ho-
zatalában segít bennünket a magyar jezsuita rend-
tartomány köztiszteletben álló nesztora, Nemes -
hegyi Péter SJ, akinek lelkigyakorlatos beszédeit
Isten éltető jóságában címmel rendezte kötetbe Bar-
tók Tibor SJ (Jezsuita füzetek/Küldetésben).

Nemeshegyi Péter atya majdnem négy évtize-
den át működött Japánban. Megragadó az a mód,
ahogyan ottani hallgatóit megismertette az euró-
pai kultúrával és fogékonnyá tette őket például Mo-
zart zenéjére. Erről írt könyvét nagy gyönyörűséggel
olvastam, s ajánlottam, akiknek tudtam. 1993-ban tért
vissza Budapestre, s egyre-másra jelennek meg lel-
kiségi könyvei, amelyek kivétel nélkül azt sugall-
ják, hogy a hittel átszőtt élet magasabb össze-
függések birtokába juttat. Mostani műve a jezsuita
lel kiségbe kalauzol, s megismertet Szent Ignác szel-
lemiségével, szellemi örökségének lényegével.

Az atya beszédeiből és írásaiból nemcsak mély-
 séges hit árad, hanem a hit szilárdságából fakadó
derű is. Egész életszemléletére jellemző az az epi-
zód, amelyet a „fordulat éve” környékéről jegy-
zett föl (s nyilván hallgatói derűjétől kísérve mon-
dott el lelkigyakorlatos beszédében). A jezsuiták
szegedi rendházába kommunista fiatalok tanonc -
otthonát telepítették. Sajátos helyzet: egymás mel-

lett szerzetesek és az új rendszer reménységei. El-
képzelhető, mennyire feszült volt a hangu lat. „Ben-
nünk egyre inkább kezdett lángolni Szent Ignác
hite” — emlékezik akkor húszegynéhány éves ko-
rára Nemeshegyi Péter. Találtak egy baszk nyelvű
Szent Ignác-indulót. A házban senki sem ismerte
ezt a nyelvet. Így írtak a dallamra egy magyar szö-
veget. „Aligha hasonlított az eredetire, de akár jobb
is lehetett annál.” Sokkal később megkísérelték visz-
szaidézni a szöveget. Ilyenformán hangzik:

Ignáció! Mennyi mindent mond e szó.
Békességben riadó, küzdelemben ez nekünk biztató.
Jézus szép, szent nevét visszük szét, szerteszét.
Jézusért, a szent hitért járjuk a földtekét.
Tűzön át, vízen át, jégen át harcolunk.
Érte él, érte dobog a szívünk.
És Övé az életünk!

Fél világ ellenünk. Egyedül Ő van velünk.
Dalolunk, mind megyünk, szívének üteme az életünk.
És az ő nyomában, hűen, bátran ott lépdelünk.
Szűzanyánk nézz le ránk, nem hagyunk, nem soha.
Harsona szól, reng a pokol, összeomol tábora.
Mert amikor szél támad, ár dönti búzánkat, villámok
cikáznak
a pokol föllázad, üldözik egyházad.
Akkor az egyházad fekete serege elindul,
ajkán megcsendül a szó: Ignáció!

A történet teljességéhez tartozik, hogy egyik
külföldre menekülő rendtársukat elkapták a ha-
táron, és a zsebében megtalálták a szöveget. El-
képzelhető, mekkora izgalommal vallatták a fi-
atal jezsuitát, ki is valójában a fekete sereg és kik
a pokolfajzatok. Persze azokban az években a tör-
ténetnek akár tragikus végkifejlete is lehetett.

A valóban csak idézőjelben jellemezhető „re-
mekműnek” hatása és értéke mégsem lebecsülen-
 dő: megismertet a megingást nem ismerő Szent Ig-
nác-i magatartással, amely a magyar történelem
során többször is szemet szúrt elnököknek és ki-
rályoknak. A lelkigyakorlatos beszédek középpont -
jában természetesen nem a Nemeshegyi Péter
szel lemiségétől távolabb álló riadó, hanem a sze-
retet és megértés áll, ez sugározza be beszédeit.

Érdekessége a kötetnek, hogy a válogató és köz-
readó kérésének engedve az atya utószavában fog-
lalta össze a jezsuita lelkiség és a pápák kapcsola-
tát. A rend alapító okmányában nyomatékosan
szerepel a mindenkori pápa iránt tanúsítandó hű-
ség és odaadás. Szent Ignác és a jezsuiták az egy-
ház reformját szorgalmazták, de a pápa iránt enge -
delmességet tanúsítva. A rend és a pápák viszonya
azonban nem volt felhőtlen, jóllehet a rendtagok-
ra fontos feladatok teljesítését bízták. A felvilágo-
sodás szószólói számára a jezsuiták voltak a leg-
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veszedelmesebb ellenség. A Bourbon uralkodók a
janzenistákkal szövetkezve a rend ellen fordultak,
és XIV. Kelemen pápa végül 1773-ban feloszlat-
ta Jézus Társaságát. Súlyos csapást jelentett az in-
tézkedés: megrendítette a missziókat és a vallásos
nevelést. Csak Oroszországban működhettek za-
vartalanul, Katalin cárnő ugyanis nem engedélyezte
a pápai bréve kihirdetését, így az nem lépett ér-
vénybe. Végül VII. Piusz pápa 1814-ben visszaál-
lította a rendet, amely a korábbiakhoz hasonlóan
az egész világon eredménye sen tevékenykedett. VI.
Pál és II. János Pál pápasá ga idején a rend iránti bi-
zalmatlanság erőre kapott, de talán a Szentlélek köz-
reműködésével Ferenc személyében jezsuita lépett
a pápai trónra (bár rá aligha jellemző a kifejezés).
Ferenc pápa legfőbb célja a szegénység csökkentése,
ez jezsuita hagyomány, ahogy egyszerűsége is.

Nemeshegyi Péter emelkedett szavakkal zárja
áttekintését: imádkozik, hogy a pápa Isten segít sé-
gével megvalósíthassa céljait. Mi pedig Ne mes hegyi
Péterért is imádkozunk, hogy még sokáig vezes-
sen a lelki tökéletesedés útján.

RÓNAY LÁSZLÓ

A SZEMBENÁLLÁSTÓL A
KÖZÖSSÉGIG
Evangélikus–római katolikus közös
megemlékezés a reformációról 2017-ben

A kerek évfordulók mindig jó alkalmak arra, hogy
ébren tartsák az egység helyreállításának a vágyát
Krisztus valamennyi tanítványa között. A szem-
benállástól a közösségig című könyvet az Evangé-
likus–Római Katolikus Közös Bizottság állította
össze, felhasználva a reformációra való emléke-
zés 2017-es évfordulóját.

A most megjelent dokumentumkötet nagy elő-
relépés és példaadás a keresztény egység útján,
mely bátran szembenéz az egyházak közötti múlt-
beli megosztottsággal, és az Evangéliumhoz való
hűség alapján arra törekszik, hogy a keresztény kö-
zösségek együtt hallják meg, „mit mond a Lélek
az egyházaknak” (Jel 1,7).

Az utolsó vacsorán elhangzott krisztusi felszó-
lítás, „legyenek mindnyájan egy” (Jn 17,21) mellett
a korunkban megtapasztalható új történelmi,
társadalmi és kulturális helyzet is válaszadásra
készteti a keresztényeket. A kötet magyar fordítá-
sa lehetővé teszi, hogy a múlt sebeit, az egyház-
szakadásokat, eltérő teológiai értelmezéseket tár-
gyilagosan mérjük fel, hogy legyen bátorságunk
kimondani és bevallani az egység ellen elkövetett
bűnöket, ahogy ezt a zsinat kérte: „Alázatosan kö-
nyörögve kérjünk bocsánatot Istentől is, különvált
testvéreinktől is, viszont mi is bocsássunk meg az
ellenünk vétkezőknek” (Unitatis redintegratio, 7).

Maga a kiadvány is arról tesz tanúságot, hogy mi-
nél jobban törekszünk az evangéliumi életre, és mi-
nél szorosabb a közösségünk az Atyával, a Fiúval
és a Szentlélekkel, annál bensőségesebb és köny-
nyebb lesz majd a növekedés a kölcsönös testvé-
riségben is.

Pontokba szedve hat fejezetben találunk ösz-
szegző, konszenzusos és a teológiai párbeszéd szá-
mára fenntartott kijelentéseket. Az átfogó megál-
lapításokat az utolsó fejezet öt felszólítása zárja a
felismert közös szempontok, a találkozásban lét-
rejövő folytonos átalakulás, a látható tettek, az Evan-
gélium öröme és a közös tanúságtétel vágyának
megvalósítására. A függelékben rövidítéseket, bib-
liográfiát és az Evangélikus–Római Katolikus Kö-
zös Bizottság szerzői listáját találhatjuk.

Ahogy az irgalmas szamaritánus példabeszé -
dében, úgy az elmúlt évtizedekben a történelem
ura — aki „bölcsen és türelmesen valósítja meg
hozzánk, bűnösökhöz lehajló kegyességének ter-
vét” (UR 1) — bőségesebben, mint valaha, árasz-
tani kezdte napjainkban a lassan gyógyuló sebekre,
az egymástól különvált testvérekre az önbírálat és
az egymás utáni vágyakozás kegyelmét (Lk 10,33–
34). Mert Krisztus is, amikor „meglátta a bajba ju-
tottat, megesett rajta a szíve, odament hozzá,
olajat és bort öntött a sebeire, és bekötözte azokat”.

Az összeállított kötet kétszáznegyvenöt tar-
tal mi üzenete most nekünk ad vigaszt, hogy fel-
kel hetünk elesettségeinkből, az emlékezet meg-
tisztításával meggyógyíthatjuk sebeinket, és a
Krisztustól kapott gondoskodás által eljuthatunk
arra a közösségre, amelyben testvérnek ismer-
jük el egymást.

Köszönet a fordítónak, a kiadónak, és az ötlet-
gazdának, Fabiny Tamás evangélikus püspöknek
a könyv megjelenéséért, hogy ne csak más orszá-
gokban nyíljék meg e kötet új szemléletet adó ha-
tása, hanem a magyar egyházak között is legyen
egy olyan — máshol már a gyakorlatba átvitt —
útmutató, mely az őszinte szembenézés szándé-
kával fogalmaz meg továbbvivő meglátásokat.

A 20. század utolsó esztendejében a megiga-
zulásról szóló Közös Nyilatkozat 1999. évi meg-
jelenése után egy újabb mérföldkő elérése történt,
hazai egyházi viszonylatban is, mert A szemben ál-
lástól a közösségig című új kötet segítségével elsa-
játíthatjuk az egyházak közötti bensőséges test-
vériséget, a bővülő egység, és a most már a nem
széthúzó, hanem az összetartó közösség erejét.

Az igazságról szóló párbeszédet éppen ebben
az évben még valami más is kiegészítheti. A római
katolikus egyházban az irgalmasság szentéve kez-
dődött el, mely katolikus részről szinte rímel Lu -
ther Márton 500 évvel ezelőtti kérdésére, hogy „hol
van a kegyelmes és irgalmas Isten?” Luther kér-
désére napjainkban mintha Ferenc pápa válaszol-
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na, amikor kijelenti, hogy Jézus Krisztus az Atya
irgalmasságának az arca (Misericordiae vultus, 1.
Szent István Társulat, Budapest, 2015, 5). Az iste-
ni irgalmasság az egyházak között is egy olyan for-
rás, mely soha nem apad el, mert Isten irgalmas-
sága végtelen. (Ford. Pap Kinga Marjatta; Luther
Kiadó, Budapest, 2016)

KRÁNITZ MIHÁLY

HALMAI TAMÁS: REZERVÁTUM

Egy dogmákon túli spiritualitás esztétikai lehetőségei-
 re utal Halmai Tamás Rezervátum című kötetének
ajánlószövege. A könyvben található versek mint-
ha valóban arra törekednének, hogy minél széle-
sebb horizontot öleljenek körbe, egyre inkább el-
kerülve azokat a poétikai buktatókat, melyeket
önkéntelenül gördít maga elé az a szerző, aki a va-
rázstalanított világot kívánja újra és újra megigézni.
Halmai Tamás esetében nyugodtan beszélhetünk
szakralizációs szándékról is, hiszen írásainak
hangvétele, jelképrendszere szorosan kötődik a
szent tanok teremtő logoszférájához.

Számos ősi hagyományt megmozgatva, meg -
annyi szellemi síkot egymásba úsztatva jut el a lí-
rai elbeszélő ahhoz a tulajdonképpen egyetlen
konk rét vallási irányzathoz sem sorolható lelki-
séghez, amely már-már összkomfortosan veszi kör-
be magát különböző rendű és rangú angyalokkal,
démonokkal, mágusokkal, tündérekkel, sárká-
nyokkal, androgünökkel, orkokkal és elfekkel. De
a földöntúli vagy képzeletbeli lények jelenléte, úgy
tűnik, nem minden esetben feltételez elemi tapasz -
talatot, foglal magában felkavaró belső folyamatot.
(A költői én személytelen, közvetítő szerepe sem
oldja fel az előbbiekből fakadó ellentmondást.) Egy
helyen a szenvedés metamorfózisát említi a költő, a
hang zatos, lebegő fogalmak szóigáját azonban
nem húzza maga után, egészen elemelkedve az ige
terheitől. Lábait így olyan szűzföldön veti meg, ahol
megszűnik mindenféle szabadesés, éterivé szubli-
málódnak még a szavak szellemképei is. „Aki a tár-
gyakat a földből / aki a fényeket a sárból / és meg-
tisztítja a fölöstől / és kiemeli a sivárból / a kezes
holmikkal kezébe / foghatja-e a kincsek lelkét / a
tagolt anyag szívverése / kihagy-e ha parlagon lel-
ték” — Halmai talált tárgyai mintha egy pillanatig
sem hevernének parlagon, megtisztításuk pedig
mint ha csak egy mozdulatba kerülne. Az ehhez
szük séges varázsütés viszont többnyire csak láttatni
képes — áttetsző szerkezeteket, letisztult formákat,
gondolatmeneteket — az átváltoztatás helyett,
amely akár merőben más minőséget is létrehozhatna.

„…csak égnek eredt gondolat / nyomába érde -
mes eredni” — hirdeti az egyik részlet, és a Rezer-
vátum egésze rendre megfelel ennek az elvárásnak,
olykor elmés szösszeneteket („Magával üzletel hogy

elcserélje / a nemjóját / az isten serelmére — A bol-
dog kalmár), olykor végletekig sűrített aforizmákat
(„a szeretet az Isten / halmazállapota” — Szeretők)
perdítve ki magából; de vannak itt példázatszerű
mesék (Kilenc utazó, Mese a megváltásról) és nagyobb
ívű mini eposzok, mitikus darabok (Szűzföld, A ha-
landóság mítosza) is, összecsiszolt rímekkel, míves
metaforákkal, allegorikus képzetrendszerrel. Kér-
dés, hogyan tudunk — a szerzői intenció szerint —
a nyelv gondolataiban olvasni, ha ennyire lekerekített
(ezzel együtt valamilyen szinten körbekerített)
szövegegységekkel szembesülünk? Halmai köte-
tének rezervátum jellege tehát egyfajta korlátozást
is jelenthet, holott éppen egy vallási vagy világnézeti
horizont-összeolvadás kívánja meghatározni azt a
láthatatlan keretrendszert, amelyen belül szinte ész-
revétlen átmenetben, elidegeníthetetlen egységben
jelennek meg a fentebb említett lények, a lélek vé-
geláthatatlan alakváltozatai. Természetesen nyomon
követhető, hogy a keresztény üdvtörténet lesz az,
amely mintegy alakot ölt a többi spirituális szinten:
teljesen mindegy, hogy a zen, az indián kultúra vagy
Tolkien fantasy világa kölcsönzi (vagy ezek együtt
alakítják) a versek szimbolikáját, végül is mindig
ugyanaz a „metafizikai mantra” adja az alaphangot.

De aki eddig szóközökbe bújt, mikor fog megszó-
lalni? „…eljön majd ki virradatra / a dolgok nevét
visszaadja // kezünk ügyébe szebb kezet / nyel-
vünk alá csöndet varázsol / megolvas mint a szen-
teket / s minden szót ért a hallgatásból” (A hófehér
mágus). E versek olvasója vajon miféleképpen, mi-
 lyen lelki hangoltságban találhat a szóközök között
olyan csendet, amiből újra kibetűzheti a dolgok ne-
veit, olyan rejteket, ahol nem várt jutalmat kaphat
hallgatag imájáért, s ahol megszólítva érzi magát?
(Hisz akárhogy is, a valamirevaló versek szakrá-
lis cselekedetre, önátadásra hívnak, az újjászületés,
az újjáteremtés spirituális lehetőségét kínálják fel.)
„A Szilencium (2012) versei immár kifejezetten a
katolicitás szellemiségéhez próbáltak esztétikai
formát, érvényes versnyelvtant keresni — óvatos
kitekintéssel a távol-keleti érzékenységre, gondo-
latiságra” — írja előző kötetéről az Egy ötstrófás re-
gény című önelemző esszéjében (in: A csend törté-
nései. Vigilia Kiadó, Budapest, 2015, 72.) a szerző,
majd a Rezervátumra utalva a derű, a bizalom és a
szeretet „praktikus eszményét” említi meg, mint szel-
lemi fókuszpontot. Bár problematikus e három fo-
galom kapcsán praktikusságról beszélni, Halmai
költészetében mégis olyan evidenciaértékkel van-
nak jelen ezek az erények, hogy óhatatlanul kész-
tetést érzünk, hogy megmerítkezzünk az általuk át-
hatott szövegvilágban, melynek esztétikai hozadéka
mindinkább etikai mércével lesz mérhető. Így pe-
dig már korántsem találtatnak könnyűnek a fen-
tebb súlytalannak ítélt szavak, hiszen olyan fogód -
zókat jelenthetnek, amelyek dogmatikus didakszis
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nélkül szilárd hitet alapozhatnak meg, reményt kelt-
hetnek az olvasóban.

Naposabb homályban tapogatózhatunk hát, ha el-
indulunk Halmai Tamás költészetének éggel elön-
tött földrészén. Szentek, sámánok, szerzetesek, jógik,
szamurájok nyomában járhatunk, Isten kifür-
készhetetlen — a Távol-Kelettől Európáig, majd
Krisztusországig tartó — útjaiban gyönyörködhe-
tünk, hogy aztán megpihenhessünk, készséges an-
gyaloktól övezve, megszelídített bibliai szörnyek-
től körülvéve — egy időre elfeledkezve a versekben
felbukkanó, de valamiképpen mégis a szigetszerű
rezervátumon kívülre száműzött (vagy szóközök
közé zárt?), mély vizekben forgolódó leviatánról,
a megőszült tenger énekéről… (Pro Pannonia Kia-
dó, Pécs, 2015)

PAPP MÁTÉ

BARTIS ATTILA: A VÉGE

Az elmúlt év egyik legfontosabb, és egyik legjobb
könyve lett Bartis Attila A vége című regénye. A mo-
dern magyar irodalom megkérdőjelezhetetlen pri-
mátusával összhangban olyan nagypróza született,
amely műfaji értelemben teljesíti a kritikai és olvasói
elvárásokat. Huszadik századi literatúránkban ez
az elsődlegesség egyértelműen érvényes. Az új év-
század e tekintetben még tartogathat fordulatokat,
bár 2016-ban a meglepetés erejével hatna, ha mű-
faji összevetésben a regény vesztene súlyából. A dol-
gok e pillanatban nem így állnak, és ebben nem el-
hanyagolható Bartis Attila szerepe sem, aki a szó
legalább két értelmében is nagyregényt írt. Ez a
minősítés egy hatszáz oldalas műtől aligha tagad -
ható meg. Mégis tartalmi összetevői, világábrázo-
lásának totalitása, az elbeszélés korának (Kádár-
rendszer) nagyigényű bemutatása mutatnak
leginkább abba az irányba, hogy megszületett —
megkockáztatom — egy régen várt nagyregény.

Magától értetődő módon megannyi külső és bel-
ső oka lehet annak, hogy a szerző új nagyprózá-
jára tizennégy évet kellett várni. Bár nem A nyu-
galom című regényével lépett be Bartis Attila a hazai
irodalmi életbe, a mű zajos sikere egyszeriben más-
ként pozícionálta őt idehaza, mint az általában a
pályájuk elején állókkal történni szokott. A séta
(1995) és A kéklő pára (1998) után jelent meg A nyu-
galom (2001), és az akkor még csupán harmincegy
éves író nem kizárólag irodalmi értelemben ke-
rült a középpontba. Felkérésre színdarabnak írta
át regényét (Anyám, Kleopátra), amelyet Garas De-
zső rendezésében mutattak be 2003-ban a Nem-
zeti Színházban, majd 2008-ban Alföldi Róbert ren-
dezett filmet Bartis művéből, Nyugalom címmel.

Az első regény elementáris hatást váltott ki,
amit részben magyarázhatott a témaválasztás —
egy anya–fiú kapcsolat ábrázolásának kendő-

zetlen őszintesége —, de ennél is jobban indo-
kolhatta a felfokozott érdeklődést az a (látszóla-
gos) egyszerűségében lehengerlő prózanyelv,
amelyre korán talált rá a szerző, és amely — azó-
ta már tudjuk — amolyan írói védjegyévé vált Bar -
tis Attilának. Újraolvasva ellenőriztem, hogy nem
az emlékek csalnak-e meg a két regény stiláris ha-
sonlóságának kérdésében, és ekkor vált nyilván -
valóvá, hogy Bartis Attila hangja a nagy alkotókra
jellemzően összetéveszthetetlen.

A regénybeli Szabad András története 1960-ban
kezdődik, amikor a börtönből szabadult apjával Bu-
dapestre, a Szív utcába költöznek szülővárosából,
Mélyvárról. A fiú édesanyja nem sokkal korábban
halt meg, de a regény hangulatának komorsága
nem kizárólag a családi tragédiák árnyékában
érthető meg. A vége bizonyos értelemben a Kádár-
kor regénye. Nagyjából-egészéből cselekmény-
idejének határai egybeesnek a néhai pártfőtitkár ne-
vével jelzett korszakéval. Harmincnégy év
eseményeit öleli fel a regény (ha egy emberöltőnek
nem is, de tekintélyes időnek nevezhető), amely-
nek elbeszélésideje — hogy vélet len vagy tudatos,
nehéz eldönteni — Kádár országlásának negyedik
évében indul, és a rendszerváltást követő negye-
dik évben zárul.

Szabad András — beszélőnév, kell-e bizony-
gatni? — maga lesz saját történetének elbeszélője,
akit életútján koravén kamaszságától kísérhetünk
el az öregedés előszobájába. A narrátor kétfajta ér-
telemben is megörökítője a bő három évtizedet fel-
ölelő időnek. A kezdetben fotográfusnak tanuló fiú
— ebben a státuszában atipikus figurája a kornak,
nem résztvevője a szokványos érvényesülési (kar-
rier) törekvéseknek — ötvenkét éves korára ismert
fotóművésszé válik, aki ekkor határozza el, hogy
„leírja az életét”. Ne várjunk könnyű válaszokat a
„miért?”-re. A regény egésze felel erre a kérdésre,
amelybe belesűrűsödik legkevesebb harmincnégy
év tapasztalata, de talán ennél is több. Anyja és apja,
nagyapja életének egzisztenciális és ontológiai ki-
vonata is beleíródott ebbe a hatszáz oldalba, ilyen
módon kiolvasható belőle annak a szabadsághiá-
nyos kornak a lényege és lenyomata, amit egy em-
ber (és mögötte a családja) megélt és magában és
magával hordoz. Az egyszerre fényképező és író
ember egy személyben kétfajta módon dokumen-
tálja életét és korát. A regénybeli alak, aki sok te-
kintetben a szerző alteregójának tekinthető, alko-
tói célkitűzések nélkül végzi munkáját. A róla szóló
regény nem kizárólag a gondviselés kézjegyét vi-
seli magán, hanem a retrospektív nézőpont lehe-
tőséget ad a szerzőnek, hogy a vele megtörténte-
ket, élete anyagát — áttételeken keresztül —,
végső soron saját fejlődésregényét művészetté
szublimálja. Írónak lenni, regényt írni sokszor ezt
jelenti. Ennyit jelent.

317



Ebben a pillanatban nehezen fel- és megbe-
csülhető kötetet kaptunk Bartis Attilától, és gya-
nítom, hogy az elkövetkező években sokat fogunk
még írni és beszélni A vége című kötetéről. Nem
fenyegeti az a veszély a regényt, hogy az értel-
mezés lomtárába kerül, ahogyan a frissen meg-
jelent kötetek többsége. (Magvető, Budapest, 2015)

BOD PÉTER

WELTEN DER ROMANTIK
Kiállítás a bécsi Albertinában

2015. november 13. és 2016. február 21. között volt
látogatható a bécsi Albertina Múzeumban a Wel-
ten der Romantik (A romantika világai) című tárlat,
amely mindenekelőtt a bécsi Lukasbund (Szent
Lukács Testvériség), később pedig az abból alakuló
római nazarénus kör művészeinek alkotásain ke-
resztül mutatta be azt a látásmódot, amelyet ma
romantikaként nevezünk meg.

A kiállítás az álom motívumának különböző
képzőművészeti alkotásokban megjelenő ábrázo-
lásával indított, ahol Jean Paul és Karl Ferdinand
Gutzkow költő, író egy-egy szövegrészlete fo-
gad ta a látogatót, segítve a kiállított képek értel-
mezését. Az álom mint az ismeretlennel való talál -
kozás tere jelent meg a szövegekben és a hozzájuk
kapcsolódó képeken: az álomban az álmodó ön-
maga ismeretlenségének borzalmát éli át; az ön-
megismerés folyamatában az álom kitüntetett sze-
repet foglal el, hiszen a személyen belüli idegenség
tapasztalatára hívja fel a figyelmet. Jean Paul és
Ferdinand Gutzkow az idegenséggel szembeni fé-
lelemről és rettenetről írnak, az „unheimlich” ta-
pasztalatáról, amely majd a későbbi pszichoanalízis -
nek is központi fogalmává válik. Az első teremben
olyan képek kerültek kiállításra, mint például Jo-
hann Heinrich Füssli A pásztorok álma (The Shepherd’s
Dream, 1786), vagy Vincenz Georg Kininger Mar -
guerite von Flandern grófnő álma (Der Traum der Gräfin
Marguerite von Flandern, 1795), illetve Goya El su -
eño de la razon produce monstruos (Az értelem ál ma ször-
nyeket szül, 1797–98) című képei, amelyek a fenti so-
rokban leírtakra reflektálva az elme és a tudat
álombeli felszabadulását tematizálták. A tárlat, an-
nak a ténynek köszönhetően, hogy az Albertina alsó
kiállítóterében került megrendezésre, és így a lá-
togatónak mozgólépcsőn kellett leereszkednie, az
alászállásnak ezzel a gesztusával hangsúlyozta
az első terem álom-tematikáját, mint a személynek
a saját, belső világához való közeledését és az abba
való belépést.

A kiállítás álom-felütése ugyanakkor talán hi-
ányos maradt, hiszen a romantika nemcsak az álom
során felébredő belső szörnyekről tud, amelyek pél-
dául Goya képén jelennek meg, hanem arról a bol-

dogság utáni vágyról is, a boldogság szüntelen ke-
reséséről, amelynek talán legszebb leírását Nova-
lisnál találhatjuk meg. A Heinrich von Ofterdingen
az ismert kék virág-álommal kezdődik: „A fiú las-
sacskán elmerült édes ábrándjaiban, és elszuny-
nyadt. Beláthatatlan távolokról és ember nem
járta, vad vidékekről álmodott elébb” — kezdődik
az álom leírása, amelybe majd beékelődik egy
újabb: „Lágy pázsiton találta magát szegélyén egy
forrásnak, amely a légbe szökellt, és ott akárha szer-
teporlott volna. Sötétkéken színlő, tarka erezetű
sziklák magaslottak valamivel messzebb; a kö-
röttük csillanó napfény szelídebb és tündöklőbb
volt a szokottnál; az égbolt feketébe játszó kék volt,
és makulátlan. Ami azonban őt minden erejével
jobban vonzotta, egy magas, világoskék virág volt,
amely a forrás mellett állt, és megérintette őt szé-
les, fénylő leveleivel. (…) Már éppen odament vol-
na hozzá, amikor a virág megmozdult és alakul-
ni kezdett: még fénylőbbek lettek levelei (…), a
szirmok széles, kék nyakfodorrá váltak, amely fö-
lött gyöngéd vonású arc lebegett…”1

A kék virág, amely a boldogság szimbólumává
válik, és amelyet Heinrich elindul megkeresni, tá-
gabb értelemben az egész romantikát átjáró kép-
ként is értelmezhető; jobban mondva a kék virág
motívumán keresztül a boldogság keresésének ta-
pasztalata belülről hatja át a romantika látásmód-
ját. Éppen ezért a kiállítás álom-terméből hiányzott
az erre való utalás, azaz annak felismerése, hogy
az idegennel való találkozás, akár a személyes, bel-
ső világban (az álomban), akár a természeti tájban
a boldogság forrása lehet, így mindenekelőtt a bol-
dogság utáni sóvárgás az, amely elindítja a vándort,
és talán mindazokat, akik beléptek az Albertina ter-
meibe. Már csak azért is hiányolható a reflektálat-
lanul hagyott, és éppen a Novalisnál is megjelenő,
a történet kezdeténél leírt allegorikus értelemben
vett boldogságvágy, mivel a későbbiekben nem
egyszer lehettünk figyelmesek olyan képekre,
amelyeken a virág (liliom) motívum központi he-
lyet foglal el, és valamiképpen a teljesség és bol-
dogság szimbólumává válik. Így például Philipp
Otto Runge Die Lichtlilie (A fényliliom, 1809) című
metszetén, amely a tárlaton megelőlegezi a nap-
szakokról készült munkáit (Vier Tageszeiten, 1805),
szintén központi motívumként tűnik fel a nap fé-
nyétől kinyíló virág. Runge képei mintha a Nova-
lisnál megjelenő, vágyott világot tárnák a befoga-
dó elé, amelyben a természet, az ember és Isten
harmóniában van egymással. Ahogyan Novalisnál
a kék virág egy álombeli, vágyott tájban jelenik meg,
úgy Runge alkotásai is mintha egy elképzelt har-
móniát jelenítenének meg, a világ isteni jelenléttől
áthatott teljességét, vagyis a boldogságot.

A kiállítás kezdőpontja bár a romantika leg-
alapvetőbb motívumára épített, éppen a későbbi-
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ekben látható festmények és metszetek felől te-
kintve tehát részben lezárt maradt. Egyfelől azért,
mivel a második terembe lépve mintha a felvetett
szálat rögtön el is rejtették volna a bécsi akadémia
portré-tanulmányainak bemutatásával. Másrész -
ről pedig a tárlat további termeiben nemcsak az
ismeret lennel való találkozás belső rettenetére pil-
lanthattunk rá a tájkép-ábrázolásokkal összefo-
nódva, hanem, éppen ellenkezőleg: az egész tárlat
középpontját alkotó Caspar David Friedrich-képek
is a tájábrázolásokban az emberi lélek legfinomabb
rezdüléseit adták vissza. Képein megjelenik éppen
úgy a boldogság ígérete, reménye és vágya, mint
a sötétség és kilátástalanság belső tapasztalata,
amelynek legszebb példájaként említhető a Köd
című kép (The fog, 1807). A nyitás gyengeségét mu-
tatja továbbá az is, hogy a romantika transzcen-
densre való érzékenységét kizárólag az álom-
ban, mint az ismeretlen világgal való találkozás
egyetlen lehetőségében láttatták a kurátorok, mi-
közben a kiállítás anyagában sokkal szélesebb és
színesebb spektrumot járt be. Carl Blechnen, Pe-
ter Birmann, Ferdinand Olivier, illetve Johann
Evangelist Scheffer von Leonhardshoff vagy Juli-
us Veit Hans Schnorr von Carolsfeld tájképein a kö-
zépkori architektúra a természettel való összhang-
 ban jelenik meg (illetve sok esetben volt látható a
természetet a gótikus katedrális mintája szerint áb-
rázoló festmény), amely rámutathat földi és égi vi-
lág találkozásának lehetőségére. Ily módon tehát
az álom-tematika kitágítását lehetett érzékelni a ki-
állításon, noha, furcsa módon erre nem hívták fel
a látogatók figyelmét.

Caspar David Friedrich képei éppen erre a „meg-
haladásra” irányíthatják figyelmünket, amennyi-
ben festményei egy belső táj látására hívnak (aho-
gyan valamiképpen az első terem álom-leírásai és
megjelenítései is erre utaltak), ami azonban nem
kizárólagosan a szubjektum álomképeivel ter-
hes: ahol a transzcendens, isteni világ találkozik a
földi, emberi perspektívával. Ilyen értelemben ter-
mészetesen az idegenség-élmény újra előkerült,
csak talán más előjellel: a saját magunk és a világ
idegenségén érzett fájdalom és rettenet Caspar Da-
vid Friedrichnél a látóhatárba olvadó tekintet
nyugodt szemléletévé alakul át. Képei a tájábrá-
zolás „csúcsát” jelentették a kiállításon: mintha min-
den addigi terem csupán felvezette volna alkotá-
sait, amelyek egyfajta belső szemlélődésbe hívják
a látogatót. A hátsó terem falain elhelyezett idéze-
tek a képekkel harmonizálva kerültek elhelyezés-
re. Caspar David egyik idézete alátámasztotta
képeinek hangulatát és mélységét: „Egy festőnek
nemcsak azt kell lefestenie, amit maga előtt lát, ha-
nem azt, amit önmagában. Ha azonban nem lát
önmagába, elszalasztja annak lefestését is, amit ön-
maga előtt lát.” Caspar David Friedrich volta-

képpeni saját festészetére tett reflexiója kapcsolódva
az álom-tematikához, mégis attól elrugaszkodva,
sokkal inkább egy olyan befelé figyelő tekintetről
ír, amely szüntelenül kutatja és fürkészi az embe-
ri lélek mélységeit.

Mindazonáltal a Welten der Romantik című ki-
állítás nagyon tisztán és követhetően engedett be-
pillantást a bécsi romantika alkotóinak világába,
és külön erénye volt a tárlatnak, hogy nem volt bő-
beszédű, nem erőltette rá a látogatóra az infor-
mációkat, hanem csak annyit ismertetett, amely el-
engedhetetlen volt a képek mélyebb megértéséhez,
segítségül hívva nem egyszer a német romantikus
költőket is. A klasszika szépségeszményének be-
mutatásától, ahol a bécsi akadémia szellemében ké-
szült portréképek kerültek elhelyezésre, a szemé -
lyesebb, a romantikára jellemző, a belső karakter
megragadására törekvő arcképeken át vezetett a
tájábrázolások sokféleségéig, amelyek közül, Cas -
par David Friedrichen kívül meg kell még említeni
Ferdinand Olivier litográfiasorozatát (Sieben
Gegenden aus Salzburg und Berchtesgaden Geordnet
nach den sieben Tagen der Woche, verbunden durch zwei
allegorische Blätter). Műve a hét napjait ábrázolja,
hét különböző helyszínen. A tájak, amelyek előt-
tünk megjelennek, nem érintetlen, vadregényes
erdőrészletek, hanem az ember által lakott és meg-
munkált természet képei. A hét nap mintha a te-
remtés hét napjának felelne meg, amelybe beil-
leszkedik az élet és a halál körforgása, szoros
összefüggésben Krisztus passiójával, amelyre a
képeken szereplő finom utalásokból, például
egy útszéli keresztből lehet következtetni. Azért
is különleges ez a fajta ábrázolásmód, mivel a ter-
mekben nagyobb hangsúlyt fektettek a természet
olyan jellegű ábrázolására, amelyet a burke-i fen-
séges fogalmával lehet összekapcsolni, azaz:
amelyben a természet erői, a hegyek, a fák, a szik-
lák és vízesések embert meghaladó fenségessége
tükröződik. Ezeken a képeken az emberek általá-
ban madártávlatból láthatóak, míg Olivier képe-
in a hétköznapi munkafolyamatokra látunk rá, így
közvetlenebb, bensőségesebb kapcsolatba kerülünk
az ábrázolt jelenettel. (Ez a fajta bensőségesség
Caspar David Friedrichnél is megjelent, aki szin-
tén a befogadóhoz képest pozícionálta az ábrázolt
képek látószögét.)

A kiállítás egyik legszebb termében tematiku-
san elhelyezett, egymással párbeszédbe lépő fest-
mények kaptak helyet, így a csend, a köd, a hold-
fény és a temető motívumait különböző képekkel
érzékeltették. Ezek közül kiemelkedett Johann
Heinrich Füssli Das Schweigen (A csend, 1799–1801)
és Caspar David Friedrich Frühschnee (1828) című
képpárhuzama.

A kiállítás vallásos témájú képekkel zárult, majd
visszaérkezett a kiindulóponthoz, hogy az alá-
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szállás dinamikájával újra a felszínre „lökje” a ki-
állítás vándorát.

VÁRKONYI BORBÁLA

1Novalis: Heinrich von Ofterdingen. (Ford. Márton Lász-
 ló.) Helikon, Budapest, 1985, 9; 11.

VÉGSŐKIG KÍSÉRNI
Tanácsadó füzet súlyos betegségben
szenvedők hozzátartozóinak

A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület címben jel-
zett negyvenhat oldalas kiadványa a palliatív te-
rápiában (kínzó tüneteket enyhítő kezelésben)
résztvevő hospice szakemberek, hozzátartozók
munkamódszereit, viselkedésmintáit, probléma-
 kezelését foglalja össze. Mi a Hospice? Idézzük ko-
rábbi számunkból (2014/4.) Muszbek Katalint, a
Magyar Hospice Alapítvány orvos-igazga tó jának
szemléletes és mérvadó megközelíté sét: „A hat-
 vanas években elindult Nyugat-Eu rópában egy sa-
játos gondolkodásforma azokról a betegcsopor-
tokról, akik az élet végén nemcsak az elmúlástól
szenvednek, hanem a fizikai és a lelki szenvedé-
sük is igen nagy. Az életbe ugyanis betörnek olyan
betegségek, amelyek (főleg akkor, a hatvanas
években) még szinte teljesen gyógyíthatatlanok
voltak. A rákbetegség, a rosszindulatú daganatok,
a rossz vérképzőszervi betegségek — ennek a be-
tegcsoportnak a fizikai fájdalma, ami az által ala-
kul ki, hogy a daganat nyomja a környező szer-
veket — nagyon nagy, embertelen fizikai és lelki
fájdalommal járhatnak. Ezért Angliában egy
Cicely Saunders nevű hölgy, aki eredetileg ápo-
lónő volt, szociális munkás, majd orvosi egyete-
met is végzett, elindította a rákbetegek részére azt
a speciális ellátást, amit hospice-nak nevezett el…
A hospice ellátásnak az a lényege, hogy azt az idő-
szakot, amikor egy betegre kimondják, hogy már
gyógyító kezeléseket sem kaphat, mert vagy
egy áttét jelenik meg, vagy kiújult a daganat, és
nem érdemes már kezelésekkel terhelni a beteget,
akkor jön az, hogy tele van tünettel, tele van fáj-
dalommal, panasszal és ezekre úgynevezett pal-
liatív, tüneti kezelés szükséges, ami a hospice el-
látás orvosi alapja. Az a lényege, hogy a fizikai és
a lelki terheket a lehető legoptimálisabbra ke-
zeljük. Mondjuk egy tízes beosztású vizuális-ana-
lóg skálán a tízes fájdalmat vigyünk le kettesre,
ha lehet nullásra, szüntessük meg, hogy a beteg
és a családja részesülhessen további lelki termé-
szetű támogatásban. Nagyon sok beteg nyolcas,
kilences, tízes fájdalommal jelenik meg a hospice
ellátásban, mert nem megfelelő az orvosok fáj-
dalomcsillapítása. Nagyon fontos szempont az,
hogy az életminőség áll a középpontban. Nem az
élet mindenáron való meghosszabbítása gépeken,

csöven keresztül, hiszen ne felejtsük el, itt a
szervezet már egy nagyon beteg szervezet. A be-
tegnél el kell fogadni, hogy ez a vég, hogy nem
kell újraéleszteni, nem kell meghosszabbítani az
életét, viszont az is nagyon fontos a hospice el-
látásban, hogy teljesen eutanáziaellenes. Mert tud-
ja, hogy a betegek a leggyakrabban a szenvedés,
a fájdalom, a magány, az izoláció miatt vágynak
arra, hogy mielőbb meghaljanak. A hospice mind-
 kettőben alternatívát nyújt, mert nagyon fontos
a tünetek enyhítése, és az is, hogy megszervez-
ze a beteg köré azt az ellátó rendszert, ami egy-
részt a saját szakértelme, másrészt a beteg köré
épített kapcsolatrendszer.”

A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület tíz-
ezer példányban megjelent kiadványának műfaját
az alcíme jelzi, és valóban, negyvenhat oldalon
pontos, rendezett és érzékeny mondatokat, be-
kezdéseket olvashatunk mindarról, ami egy
ilyen helyzetben szóba jöhet. Értelmes szavakat
többek között a betegekről és az őket ápolókról,
szomjazásról, éhségről, lázról, demenciáról, tes-
ti és lelki szükségletekről, kómáról, halálról és
gyászról. A füzet a Hospiz Austria már korábban
megjelent szakmai anyagának magyar viszo-
nyokra adaptált változata, kiadásához az Erste
Bank Hungary Zrt. nyújtott segítséget. A magyar
változatot Kegye Adrienne, Schaffer Judit (az
Egyesület vezetője) és Zana Ágnes készítette, a for-
dítás Meyer Krisztina és Temesi Ildikó munkája.

Társadalmaink, pártjaink, egészségügyeink,
egyházaink, családjaink nagyon messze vannak
attól, hogy ezzel a füzetben is összefoglalt hospice-
feladattal a maga valójában pusztán csak szembe -
nézzenek. Az évtizedek óta Magyarországon tevé -
kenykedő különböző szakmai hátterű szakemberek
(gondoljuk itt csak a kezdeteknél Polcz Alaine mun-
kásságára) elkezdték a szembesítést önmagunkkal,
életünkkel, embertelenségeinkkel, azzal a hazug-
ságözönnel, melynek utolsó megalázó állomása az,
ahogyan elbánunk haldokló szeretteinkkel, és ve-
lük együtt önmagunkkal. Hiszen ha nem tudunk
élni, dolgozni, ünnepelni, gyereket nevelni, fele-
lősséget vállalni, hogyan is tudnánk egy életre, vagy
egy örökkévalóságra elbúcsúzni apánktól, anyánk-
tól, haldokló gyerekünktől? Barbár életünk utolsó
nagy barbársága az, ahogyan elhazudjuk a szen-
vedést, a félelmet, a halált, a katarzist. Nem a ha-
lál a kérdés, hanem az élet, még ha annak csak utol-
só keserves, ugyanakkor megtisztító hónapjairól is
emlékezik meg, erre készít fel ez a kicsi és hasznos,
első pillantásra ártatlannak tűnő, ám perzselő fü-
zetecske. (Magyar Hospice-Palliatív Egyesület, Bu-
dapest, 2015; http://www.hospice.hu/docu/
Vegsokig-kiserni.pdf)

LÁZÁR KOVÁCS ÁKOS
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