
"TanulmányoiSllllátoh aa írálloka'!"

Freudnak újságoltavalaki a kezdődő

huszadik század nagy technikai csodá
ját,a drótnélküli távíró fölfedezését.
"Valóban csoda - mondta állítólag a
nagy lélekbúvár - a drótnélküli táv
író, de csoda a telefon is, és az a leg
nagyobb csoda, hogy két ember drotuü
vagy drót nélkül egyáltalán szót tud ér
teni."

Az em.ber azért ember, mert beszél,
és mert megérti a másik ember szavát.
Ezért tud emlékezni, tornyot építeni a
mui; - saját múltjának meg embertár
sai múlt jának - tapasztalataiból, hogy
eliqazodjek: a jeLen benyomásai közt.
Szabadságunkat köszönhetjük a szonak,
azt a s:zabadságot, amelyről Krisztus
beszélt: "Az igazság szabaddá tesz ti
teket".

S ha a szó megrendítő jelképe annak,
hogy én-te kapcsolatra sziilettimk,
hogy közösségben élünk s eszmélünk
önmagunkra; akkor az írott szó, a
könyv emberi létünk horizontjának tá
gasságát jelzi. Aki könyvet ír, az érzi,
hogy nemcsak a mellette élőhöz van
mondanivalója. A "non omnis moriar:
nem halok meg egészen" horatiusi büsz
kesége nemcsak a művész, hanem a
minden emberrel testvér ember kivált
ságát és felelősségét bortiozza. Am nem
csak a könyvíró tudatos és tevékeny
tagja az emberiség nagy közösségének;
az a könyvolvasó ember is. Azzal, hogy
érdeklődik a messze másik iránt, aki
talán századokkal vagy évezredekkel ko
rábban a mú palackpostájára bizta éle
tének tanulságait. Azzal, hogy saját éle
tével szembesíti s így megeLeveníti, a
művet, a hajdani társ életének szóba
betűbe párolt kivonatát. Ha a szó ön
magában is tornyot emel a pillanat for
gataga fölé, akkor a könyv egyenest
bábeli torony, amely a sok nyelv'l'e sza
kadt emberiség egységét hirdeti törté
nelmünk minden megnasonlása és kava
rodása közt.

A bábeli torony képe azért is találó,
mert továbbsegít. Annak meqseitéséhez,
hogya könyv veszedelmeket is rejt ma
gában. Mint eget ostromló, világot-lé
tet titoktalanító vállalkozás? A felvilá
gosodás még így gondolta, s ennek a
szemléletnek adott monumentális és te
átrális megfog,almazást Victor Hugo:
"Ceci tuera cela: ez itt (a könyv) meg
fogja ölni azt ott (a templomot)". Azó
ta világosabban látjuk, hogy a köny-

vekből épült bábeli torony elsősorban

nem az eget, hanem magát az embert
fenyegetheti. V édő, szabadságot nyitó,
világban eCigazodást biztosító erődnek

kellene lennie, de csapdává és börtönné
is válhat, ha nem vigyázunk. Saint
Exupéry Kis hercegének tudósa tanús
kodhat erről meg Don Quijot'e, Cervan
tes könyv búvó lovagja.

Az olvasás e ponton válik művészetté,

sőt erkölcsi teljesítménnyé, Ha azért
temetkezem köny'vekbe, hogyelfeLedjem
a világot, amelyben élek, akkor az ol
vasás menekülés a valóságtól és a va
losúqos világban rám váró hivatás elől.

Ha az ismeretgyűjtő kapzsiságával és
szellemi rabszolga-munkájával olvasok,
akkor a betű emberség,emből forgat ki,
s az elidegenedés útjára sodor.

S még nem figyeltünk föl az inf01'
máció forradalmár,a, amely áruvá, sőt

tömegáruvá tette a könyvet, "A könyv
- írja Kosztolányi - , .. az ókorban és
a középkorban kolostorok homályában
ritka, egyetlen gyémánt volt, s a könyv
nyomtatás föltalálásával oly általánossá
vált, mintha az utcán kavicsként hever
ne a gyémánt, és a szellemi jólét,et oly
truujasro: jokozta, mintha a mwnkások
gyémánttűt viselnének, a gyári Lánya
ink fülében briliáns szikráznék." A
könyv,ek sokasodásával a könyv-támasz
totta veszedeLem hatványozottan meg
növekedett. El Lehet veszni a gyémán
tok, briliánsok között! Ha úgy veszem
a kezembe egyiket a másik után, hogy
megcsodálni is alig t'Udom, akkor nem
lehetnek életem vilúg#ó fényeivé!

Krisztus, amikor önmagát, saját tet
teit értelmezni akarta, így biztatta a
környezetét: "Tanulmányozzátok az írá
sokat!" S az emmauszi tanítványoknak
lángolt a szíve, amikor a Feltámadott
az írásokat fejtegetteelőttük. Ezek az
írások az Úszövetség szetit könyvei. De
nem szövődik-e bele a biblia titka és
természetfölötti valósága a könyv em
beri és természetes csodájába?

Életünknek alapténye a szó, ezért
szólhatott hozzánk az Isten. Történel
münk világhorizontot nyitó tornya a
könyv, ezért adhatott ISiten is könyvet
a kezünkbe, s kinyilatkoztatása ezért
nem egy-egy személlyel folytatott ma
qánbeszélqetés, ezért küzös kincse az
egész emberiségnek.

A könyv megváltásra szoruit, de meg
váltatott, sőt a megváltás eszközévé
lett. Krisztus váltotta meg a könyvet,
aki maga egyeHen sort sem írt, de be
teljesítette az ószövetségi írásokat, és
végbevitte azokat a tetteket. kimondta
azokat a szavakat, amelyeket aztán az
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Újszövetség szetit könyvei rögzítenek.
"Jézus még sok mást is esetekedett 
fejeződik be Szent János evangéliuma:
ha időrendben nézem, az egész biblia
-, ha egyenként mind megírnák, azt
hiszem, hogy az egész világ nem tudná
befogadni azokat a könyveket, amelue
ket írni kellene." Jézus vállalta, betel
jesítette az írást, s épp azzal váltutta
meg, hogy túL is lépett rajta. Abibliát
élő szavával, életével magyarázta, s egy
élő közösség kezére bízta. "A betű 
önmagában - öl, a lélek az, aki életet
ad"; de a betű épp arra való, hogy a
lélek hordozója legyen.

CORGEY GÁBOR VERSEI

Ce ci tuera cela? A betü, a könyv va·
lóban rejt magában ember-ellenes s íg",
isten-ellenes lehetőségeket is. De Hugo
próféci'ájánál súlyosabb szö Krisztus pa
ranc.~a: "Tanulmányozzátok az íráso
kat!" A Szentírást és minden igaz em
beri művet, mert a könyvek titkába
kapcsolódik a biblia titka, amint az
ember titkába kapcsolódik az Istené.
Meg kell tanulnunk úgy olvasni, hogy
olvasásunk találkozás Legyen: köztünk s
a szerző, köztünk s az írásokat ki.fejtő

Mester között.

TÚTFALUSY ISTVAN

Simeon

Öreg.
Fehéren porlik, mint az út.
Napjai: végtelen
vedlése az időnek.

Ez már csak a le épülés
a hústalan rögeszme-vázra.
Ember, aki már nem történik: emberásvány.

Ennyire csilLapíthatatlan
halálvágyiól meghalni nem Lehet.
Itt van. Szörnyű jelenlét,
melunek: közelségétől senkinek
sincs kedve élni.
A szá,iakban megromlik minden étel.
És csigaként
behúzódnak a szervek.

Mégis. Kivárta. Látta.
Csak ránézett és tudta: ő az.
Felizzottak vel:ótlen csontjai.
Az évszázados mohával benőtt száj
megnyílt és himnuszt motyogott.

Most 7M1' szetetett volna élni.
Meghalt azonnal.

Még m"
Nem a szétfoszló álomsemmiben,
nem a vágy mézeskalácsországába jutt-"a, be,
nem a javulás labirintu.sán végigtapogatózva.
nem a kikövetkeztetett gondolatok szerint,
nem mitikus áttéteLeken át,
.nem az anyagmegmaradás elve alapján,
nem irodalmilag és nem jelképesen,
nem is jövőre és nem is ·holnap, hanem

még ma
'velem leszel a paradicsomban.
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