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A GYÓNTATÓ szellemi üzenete

Nincs nemes és magasrendű élet anélkül,
hogy ne tudnánk az ördögökröl és démonokról

s ne küzdenénk állandóan ellenük.

H. Hesse: Das Glasperlenspiel

Idestova negyven esztendeje, hogya háborús Európának szinte egyetlen békés zugában, Svájc
ban Hermann Hesse befejezte utópisztikus regényét, Az üveggyöngyjáték-ot (Das Glasperlen
spiel). A korabeli sajtó alig vett róla tudomást, sürgősebb és izgalmasabb hírei voltak. 1946-ban,
három évvel az első publikáció után, amikor az európaiak kezdtek m~ukhoz térn i a valószínűt

len szörnyűségek után, Hesse megkapta az irodalmi Nobel-díjat, s egyszerre csak fölfigyeltek er
re az öregkori remekműre.

Hermann Hesse utópiája távolról sem visz a technikai vagy a civilizációs fejlődés fantáziavilá
gába. Az akkor még kezdeti stádiumban lévő televízióról is csak annyiban tesz említést, hogy "a
készüléken megnézte" a távollevő játékünnepélyt. A .Jehetséges legjobb" államberendezést sem
kutatja, mint kétezer évvel ezelőtt Platón tette. Utópiája - ha szabad ezt a sokértelmű szót hasz
nálni - szellemi természetű, ebben örököse a legnemesebb német irodalmi hagyományoknak, s
Goethe pedagógiai provinciájának XX. századi lehetőségeibe vezet. Legfőbb gondja, hogy mire
viheti az ember a nevelés útján, hogyan tarthatják kézben értelmes és játékos bölcsességgel a vi
lág dolgait azok, akiket az "üveggyöngyjáték" tündöklő és öncélú erőfeszítésein neveltek. Öncé
lú, igen, amennyire öncélú a tiszta zene, és irreális, mint egy Mozart-opera világa. A valóság ele
mei tisztán felismerhetők, még összeillesztésük módja is természetesen hat, de az emberi maga
tartás, amit az utópia hősei tanúsítanak, már szokatlan és elvont, s inkább hasonlít álmaink,
mintsem tapasztalataink tartományához. Az üveggyöngyjáték mesterei, a "kasztáliai rend" szer
zetesei a nagy játék-ünnep sikerének élnek, s túl a jón és a rosszon, arisztokratikus eleganciával
küzdenek a harmóniában, a fennkölt szépben megnyilatkozó isteniért. Ebből a világból tör ki
- hallatlan esemény Kasztália 500 éves történelmében - Josef Knecht, "Szolgáló József'. Kitör,
mert "szolgálatát" céltalannak, üresnek érzi, keresi a sűrűbb valóságot, amelyre ifjúkorában
Mariafels (Sziklás Mária). bencés apátságában a nagy bencés történész, Jakobus atya hívta föl
figyelmét. Kitörése igazi szolgálattá válik s egyben életáldozattá : egy nehezen kezelhető serdülő

nevelését vállalja el, s egy pedagógiai célzatú versenyúszás közben éri a halál.
Hesse ügye tehát erkölcsi-nevelési célzatú, s hogy ez mekkora tett volt, talán még ma sem tud

juk igazán felfogni. Csaknem két évszázada, hogy gyanússá vált minden tanító célzatú mű, egyre
inkább didaktikusnak gúnyolt, megvetett műfaj lett, amit legfőljebb együgyű tollforgatók és is
kolamesterek műveltek a voltaképpeni irodalom sodrásán kívül. Érdemes összevetni a száza
dunk elején működött neves német esztéták, a George-körhöz tartozó Gundolf-fivérek nézeteit
- Shakespeare és Goethe értékelésével kapcsolatban - Thomas Mann nézeteivel. Alapállásuk
megegyező: a természet amorális, s az igazi nagy művész - Schiller esztétikai iratainak sugallata
értelmében - naiv gyermeke a természetnek. Csakhogy míg Gundolfék-Goethét moralizálással
vádolják s ezért kevésbé nagynak és jelentősnek ítélik, mint a teljesen amorális és természetes
erőktől vezérelt Shakespeare-t" addig Thomas Mann Goethében látja működni a természetes
erőket, mert műveiben - Shakespeare.hez hasonlóan - nem ismer erkölcsöt.

Ebben a gondolati közegben nevelkedettji kalandos indulású ifjú Hesse, a hajdani órássegéd
és könyvárusító tanuló. Otthonról azonban, a szigorú pietista szülői házból más nézeteket ho
zott s mást tanult Maulbronnban, a bencés kolostor épületében működő evangélikus szemiriari
umban is. Kezdeti, nagy sikerű művei az első világháború előtti és alatti években az erkölcs elleni
lázadásról és a bölcsesség útjának kereséséről szólnak. Híres baráti párosa, Narziss és Gold-
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mund ennek a sajátos erkölcs nélkül moralizáló világnak az alakjai, aszkézisük és élethabzsolá
suk elutasítja a j,rendet", magatartásuk a fejlődés és az ellentmondás dinamikáját hirdeti. Utolsó
nagy művében azonban, az öregkor elmagányosodásában és a háborús katasztrófa érintettségé
ben - áttételesen és a ?zellem fegyvereivel - Hesse mégis morálprédikátorrá szegődik, indiai
misszionárius nagyapjához hasonlóan.

Mi is az az "üveggyöngyjá.ték"? Játékosan kerülgeti a költő a játék mibenlétének meghatáro
zását, akárcsak leírását. Leibniz és Zinzendorf a szellemi ősök, matematika, zene, nyelvészet a
modellek. Két fő iránya van: az egyik a formális befejezettségre, tökélyre törekszik, a másik
pszichológiai-pedagógiai-szellemi meditációk során át vezeti a beavatottat az isteni harmónia fe
lé. Az író maga így vall szándékáról Jakobus atya szavaival ~ aki egyébként szimbolikus névvá
lasztásaval Jakob Burckhardtra, a reneszánsz nagy történészére emlékeztet -: "Nekem... a vi
lágtörténelemben a legcsodálatosabbak és leginkább tanulmányozásra méltóak azok a hosszú
életű szervezetek, amelyekben azzal kísérleteztek, hogy szellemi és lelki alapon gyűjtsék össze az
embereket, neveljék és átalakítsák őket, nem az eugenika, hanem a szellem, nem a születés, ha
nem a nevelés által formálják őket nemessé, hogy egyaránt alkalmasak legyenek a szolgálatra és
az uralkodásra."

Ebben az értelemben szánta Hesse regényét szövevényes példabeszédnek, amely nem lep meg
váratlan fordulataival, meglepő csattanójával, nem ad lökést gondolatainknak, hanem hosszú,
türelmes elmélkedésre késztet. Az üveggyöngyjáték-ra is illik az öreg zenemester szava: "Akár ta
nár, akár tudós, akár zenész leszel, légy tisztelettel a dolgok 'értelme' iránt, de ne hidd, hogy azt
meg lehet tanítani!" (i. m. 122. \.).

Az üveggyöngyjáték értelmét sem lehet kifejteni tudós eszközökkel, sem rövid, aforizmatikus
bölcsességgel, amint nem lehet és nem szabad a Biblia tanítását, Buddha üzenetét, vagy a kínai
I Ging könyv orákulumait racionális nyelvünkön átfogalmazva "megértetni". Ezek- a művek

minden egyes ember és minden nemzedék számára új arculatukat mutatják - de csak akkor, ha
újra meg újra erőfeszítéseket teszünk megértésükre. Igy gondolta Hesse is, ebben akart segíteni
olvasóinak. hogy egyre rövidebb és más korok köntösébe öltöztetett példabeszédekkel segítse
őket a középponti fókusz titkának megközelítésében. A középpont felfedhetetlen és megtanítha
tatlan, mégis felé kell haladnunk, ha megégünk is, mint Goethe éjjeli lepkéje. A terjedelmes utó
pia centrális mondanivalójának megközelítése a költőnek is szívügye volt. Nem tartotta volna
ildomosnak, hogy megmagyarázza, amit művével akart kifejezni, de segítségére sietett az embe
reknek a talány megfejtésében. mert semmiképpen sem gondolta művét rejtvénynek. hanem léte
zésünk nagy feladatai egyikének, amelynek megoldása éppen az ő, Hermann Hesse dolga.

Így keletkezett a regény három kísérő novellája, amelyek reinkarnációs sorrendben tárják fel a
történelmi múltban a majdan születendő Josef Knecht életének és áldozatának értelmét.

A három novella közül az első, Az esőtsináló (Der Regenmacher) az emberiség őskorába visz.
Az áldozat itt az "esőcsináló", a matriarchális tássadalom varázslója, a Nagy Anya, az ős

asszony bizalmas tanácsadója, a természet titkainak szelíd figyelője. Öt áldozza fel a törzs az eső
ért, az életadó termés biztosításáért. Ez a "szolga" teljesen kiszolgáltatottja a többieknek, a
törzsnek, de tragikus utolsó pillanatában áldozata önkéntessé válik, megadóan hunyja le szemét
a törzs öregje előtt, hogy az bátran lesújthasson rá.

A harmadik novella álomkeretben játszódik, Indiában. Egy őserdei buddhista remete szaba
dul meg álma segítségével az élvezet és a hatalom kísértésének veszélyétől, megmarad remetének
celIájában. Pesszimizmus ez? Végső rezignáció? Az értelemkeresés értelmetlenségének bevallá
sa? Mindezen túl a kitörés szenvedélyes keresése és igenlése minden áron.

Középponti helyet foglal el mind időbeli megjelölésében. mind pedig mondanivalójában a kö
zépső novella, A gyóntató (Der Beichtvater). Valóságos történelmi közegben, az első keresztény
századok sivatagi remetéinek korában játszódik, realistább és pontosabb rajzolatú, mint maga a
regény. A hős neve egyértelmű célzás az üveggyöngyjáték nagymesterének nevére: Josef Knecht
itt Josephus Famulus néven jelenik meg. A szolga életrajza aprólékosan valószerű, belső útja
sokszorosan igaz. A novellában a költő kristályos élességgel fogalmazza meg: "Az ördög ezután
a szent városba, a templomépület párkányára állította. - Ha Isten Fia vagy, mondta, vesd le ma
gadat" (Mt 3,6).

Ezt a súlyos órát éli meg a szelíd famulus. Szolgálatát egyre nehezebben viseli el, kedélyének
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magába roskadt begubózása szinte állandósul. Megutálja maga körül a világot "reggeleivel és es
téivel", mégjobban a szegény bűnösöket, akik kiapadhatatlanul ontják fülébe gyötrelmeik és ön
vádjaik szóáradatát, de mindenkinél jobban megútálja saját magát. Az undor és az önmegvetés
beszövi a lelkét, és ott lenn, a fölfedhetetlen mélyben megjelenik a dac kihivása: az imádott Meg
váltónak akarja megmutatni, hogy megváltó műve nem sikérült egészen. A szerelem, az imádat
átfordulása dacba és gyűlöletbe - a megnyílt pokol.

Az önpusztítás kényszere üldözi, és minden eddigi gyakorlat, fohászkodás hiábavaló ellene.
Később sejtjük meg, hogy miről is szól voltaképpen, amikor az "ökölvívó" Dion Pugil szavait
halljuk: ők, éppen ők, a jámbor remeték a legnagyobb bűnösök, nem a világ gyermekemberei.
A szellem merész kalandorai ugyanis magával az ősbűnnel találkoznak, az élet ellenségével,
amely az Isten Fiát is megkísértette, hogy az Atya templomát önmagában megtagadja és elpusz
títsa. Az ősbűn a remény megtagadása, lit létezés értelmetlenségének nyílt megkoronázása, láza
dás a létezés ellen..

Josephus, a szolga a menekülés útját választja. Vándorlása közben józanodó értelmével belát
ja, hogy tovább nem vállalhatja gyóntatói tisztét, neki magának kell gyóntatót keresnie, akinél
terheit leteheti. Válságában ez az első fordulat. Kinyújtja kezét a reménység ősi gesztusával vala
ki más - egyelőre még ismeretlen ember - felé. így talál rá Dion Pugilra, meggyónik nála és a
szolgálatába szegődik.

Dion is remete, ugyanannak a sivatagnak a másik oldalán, Askalon közelében. De mennyire
más ember ő, mint a szelíd szolga! Dürer Szent Jeromosa jut eszünkbe a hatalmas erejű, bősz ag
gastyán láttán, aki keményen lehordja gyónóit, szigorú penitenciát szab rájuk, s 'csak úgy ereszti
vissza őket "gyermekvilágukba", ahol aztán majd újra kedvük szerint üzletelhetnek, vigadhat
nak, paráználkodhatnak. Ő nem gyónik soha, csak élete utolsó napján, amikor bevallja, hogya
reménytelenség kísértése rajta is erőt vett, életét és gyóntatói tisztét ugyanúgy értelmetlennek ta
lálta, mint szolgája, ő is elindult társat, öreg napjaira utódot keresni. Meg akart tisztulni indula
taitól a barátságos hírü fiatalabb remeténél. Amikor feleúton, egy remetetelepen találkozott Jo
sephusszal, aki feltárta előtte szándékát, mélyen megrendült.

Két kétségbeesett ember találkozik feleúton - innen már csak a tragédiák örvényébe, vagy a
mesék naiv rózsaszínjébe vihet az út, Ekkor következik be a lehetséges és realisztikus, pszicholó
giailag mélyen megalapozott fordulat. Dion Pugil egész éjszaka meditál, mintegy átlép Josephus
lelkébe. "Mit tesz majd holnap, ha megtudja, hogy hiába menekült és hiába helyezte bizaimát
Pugilba, ha megtudja, hogy Pugil is menekülő és megkísértett ember? Minél jobban belegondol
tam, annál jobban sajnáltam Josephust. .. "

A két megkísértett férfi közül mégis az "ökölvívó", Dion az erősebb. Erősebb a részvétben és a
szeretetben, ami átjárja egész valóját. Jobban sajnálja Josephust, mint saját magát, és vállalja az
áldozatot. Haláláig tűri, hogy rendíthetetlen szentnek tartsa őt a fiatalabb, s csak a végső megbé
kélés előtt tárja fel az igazságot. Értelmét vesztett öreg életének szolgálata ad értelmet - ez' a
kontrapunktika, ez a két gyengeségböl keletkező hatalmas boltív szinte korlátlanul tágítható.
A kettő gyengeségéből eredő hatalmas harmadik, úgy tűnik, a létezés őstitka.

Ebben a történetben a famulus nem lesz áldozat, hanem csak szolgáló szellem, aki magasabb
erők szolgálatára végzi egyszerű napi munkáját: " ... úgy tűnt nekem -. vallja halála előtt Dion
-, hogy Isten küldte őt nekem, hogy őt és vele együtt magamat is megismerjem és meggyógyít-
sam".

Az űveggyongyjátékintellektuális öncélúságának regénye mellett ez a közbülső novella az ön
gyilkosság intellektuális kísértéséről, az értelmetlen élet értelemadásáról. önmagunk ürességének
betöltéséről is szól. Hesse művében a kétségbeesés szükségszerű állapot, amit nem szabad lekicsi
nyelni, A lelki-szellemi fejlődés éjfélpontja ez, ami nélkül nem lehet újabb reggelünk. A legtöbb
ember - talán szerencsére? - átalussza ezt az éjfélpontot, de akiknek vigíliával kell tölteniök,
azok megtapasztalják hatalmát. Megnyílik ilyenkor az alvilág mélye, amely elnyelte a Sátánt, s
ahová Dante helyezte az Iskarióti Júdást.

Ha a regényt a csodavárók metamorfózisaként értelmezzük. akkor feltűnik, hogy mennyire el
némult korunkban a csodavárók, igézők és regölők hangja. Filozófusok egzakt kutatásokra hi
vatkozva figyelmeztetnek, hogy világunknak s benne életünknek semmi értelme sincsen, véletlen
képzödmények vagyunk, akik ideig-óráig tartó létezésük kétes sikerét gonosz harccal érik el.
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Ésszerű viselkedésünk és tevékenységünk csak nagyon kis hatósugarú körben ésszerű, mint a bo
gár kitinpáncélja, míg a madár csőrébe nem jut. '

Két világ pulzál a gyóntató atya legendájában, Az egyiket teljes világosságában látjuk, a mási
kat csak homályosan sejtjük, létének távoli mormolásában érzékeljük, Világunkat az embertö
megek egzisztenciális törekvése tölti be, s alig gondolunk arra, hogy vannak, akik ismeretlenség
ben képeznek ellentétet ezzel a világgal, Gondolkodók, meditáló bölcsek, laboratóriumokban
görnyedők, lepratelepek önkéntes száműzöttei, Mi értelme van lemondásuknak? Ki vagy mi
készteti őket arra az esztelenségre, hogy egyetlen, soha vissza nem térő életüket feláldozzák a bi
zonytalanért, a mások gyereköröméért, vagy a létezésben is oly kétes "túlsó part" élményeiért?

A választás feladata kezdetben egyszerű, később egyre szubtilisebb lesz, A hajdan nehezebb
résznek ítélt most már a könnyebbnek számít, Végül majdnem mindnyájan ott állunk a válaszút
előtt: elviseljem-e azt, ami még hátravan, vagy válasszam a gyors megsemmisülést? Sokat tu
dunk ma már az öngyilkosság szociológiájáról és pszichológiájáról. De keveset - pedig életrnen
to lehet - a visszafordultak motívumairól. Faustnak a húsvéti harangok adták vissza az életbe
vetett bizalmát, sokaknak az anya emléke, egy kedves lény, a rá mosolygó gyermek,

Josephus és Dion példája talán ezekből a még ki nem érlelt lehetőségekből mutat meg valami
lényegeset Dion többletereje a részvét gyökeréböl ered, így lehetséges, hogy a kettős tagadás ré
mületéből át tud fordulni a vállalás igenlésébe. Amikor éjjel meditál s vállalja "szerepét", helyet
tesít és pótol valamit, amit olyan szégyenletes módon nélkülözünk a világból. Elvállalja annak a
,jónak" a szerepét, aminek hiánya szinte a nemlétének látszatát kelti, de ami bennünk meg tud
születni, Dion, a félelmetesen szigorú aggastyán igazi atyává szelídül, gondviselőjévé válik a ki
sebbnek, hogy aztán az erőre kapott szolga karja közt gyermekké gyengülve meghalhasson.

A mű végső üzenete a halálról szól, a mindnyájunknak elkészített "bölcs" halálról. Az öngyil
kosság kísértése csak parodisztikus előjátéka ennek a nagy és szent eseménynek, '" .. nagy kár,
ha egyelllber kétségbeesésben hal meg, A kétségbeesést nem azért küldi nekünk az Isten, hogy
elpusztítson, hanem azért, hogy új életet ébresszen bennünk, Ha azonban a halált küldi nekünk,
ha megszabadít a földtől és a testtől és átszólít, az már nagy öröm,"

DOKUMENTUM

APrímási Levéltárból

LEVELEK A XVII-XVIII. SZÁZAD
FORDULÓJÁ,RÓL

Ipolyi Arnold besztercebányai, majd nagyváradi püspök (1823-1886) saját irathagyatékával együtt
kerültek a prímási levéltárba a szüleitől reá szállott családi levéltár iratai is, A mennyiségileg sem
jelentéktelen iratok a XIV-XIX, századokból származnak, legtöbbjük a XVII. és XVIII. századból.
Ebből a korból már a mai értelemben vett levelek (missilisek ) is fennmaradtak, mintegy 500 darab.
Túlnyomó részük vagyoni vonatkozású, amelyek inkább csak a helytörténet és a családtörténet ku
tatóit érdeklik. De akad közöttük olyan is, amely az emberélet foly ton ismétlődő nagy állomásairól,
a születésről és a halálról, valamint a házasságkötésről ad hírt. Ezekben - akarva, nem akarva
- megszólal a szív is. A nehézkesnek tűnő mondatok érzelmekről, emberi kapcsolatokról, elenyé
szett szokásokról is tudósítanak. Ezek közül választottunk ki három levelet, amelyeket betűhív má
solatban közlünk. ,Mindössze a rövidítéseket oldjuk fel, hogy folyamatosan olvashato legyen a szö
veg. (A leggyakoribb a "kegyelmed" szó rövidítése: kgld.)

Mindhárom levél címzettje a Korponán lakó Palásti István, akit az első levél (1684) Hont vár
megye esküdtjének, a harmadik pedig (1727) amegye táblabírájának ( tabulae judiciariae assesor)
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