
keresztény kultúrának is sokatmondó szimbólu
ma: egyszer az élet, máskor a halál kapuja, az
azonban mindig eldönthetö, hogy hová vezet. Az
esztergomi egykoriSzentAdalbert székesegyház
1196 előtt épült .porta speciosájá·-n a követke
ző felirat olvasható: .Porta patet vitae... intro
venite" (Nyitva az élet kapuja.,; jöjjetek be). A
kapun kereszt01 máskor a halálba vagya pokolba
lehet jutni, és nemcsak a keresztény taní~

szerint, hiszen a mi .kapu" szavunk az ótörök
•bezár" igéb<S1 ered, és ennek az igének a
származéka .koporsó" szavunk is, Bezárul mö
göttünk egy kapu, és mindörökre zárva marad

A kapu a régi kultúrák és mítoszok értelme
zése szerint az ismeretlenbe vezet, erről az
ismeretlenról mégis. tudni lehetett valamit. A
feltároló ajtószárnyak mögött Isten vagya Sátán
várakozott, és hogy mi rejlik a kapu túlsó oldalán,
azt elárulta az ajtószárnyak díszítése. Mindez
valamilyen biztonságérzetet adott, a kapu mö
götti világ nem a véletlen műve volt, a kapu
metaforája élesen elk01önillt az útvesztő meta
forájától, a kapu mindenképpen utat nyitott
valahová. Ezt a bizonyosságot talán csak a husza
dik század költészete és mfivészete veszítette el,

pontosabban ettől a bizonyosságtól a huszadik
századi történelem fosztotta meg a költészetet
és művészetet. A történelem, amely ravaszul
megtévesztő jeleket használt: az élet kapuját
ígérte, és a szenvedését, a halálét nyitotta meg.

pilinszky János verset szeretném idézni, a
Kopogtatást: .Aludtunk. Álmomban fa voltam, /
majd semmi, majd egy olyan kisgyerek, / ki
kopogtat egy felnőtt ajtaján. / Közben te is fa
voltál Gyerekszoknya. / Nem ajtó. Kopogtatás.
Kopogás. / Együtt kopogtunk. Azt már nem tu
dom, / hogy ugyanazon ajtón? Ami biztos: / ilyen
lehet egy kerub verdesése.• Itt már minden
meghatározhatatlan és bizonytalan. Ki tudja, mi
rejlik a kapu mögött? Egyáltalán, rejlik-e valami,
vagya kopogtatásra mindig csak a csönd felel?
.ilyen lehet egy kerub verdesése" - hadd
ismételjem meg a vers utolsó sorát. Igen, a kapu
előtt most egy kerub vergődik világnagy
szárnyaival,és ki tudja, feltárulnak-e valaha azok
az ajtók? Lehet, hogy nyitva vannak, lehet, hogy
nincs mögöttük semmi, lehet, hogy nincs is
kapu.

Pomogáts Béla

Film
1....--__1

Úgy érezte, szabadon él

Vitéz)! László dokumentumfilmje látletelet ad a
társadalom perifériájára, nemegyszer a bfinözés
közelébe vagy sGrújébe sodródott, káros szen
vedélyek rabságában vergőd(; - többnyire nar
komániás - fiatalok életéről Teszi ezt olyan 
látszólag tárgyilagos, a vizsgált életanyagra ha
gyatkozó - ábrázolással, mely mégis túlmutat a
.szipuzás·, kábítózás, csövezés sokáig tabuként
kezelt, agyonhallgatott jelenségkörén, s a mai
magyar társadalom e mindjobban burjánzó be
tegségének mögöttesére, mélyebb s ezért nehe
zebben tetten érhető és megfogalmazható okai
ra irányítja a figyelmet. Hiszen a film jó néhány
.illetékes· megszólaltatottja többé-kevésbé érin
ti ezeket az okokat: a kriminol6gus .a büntetőjog

öngöljaként" emlegeti azt a rendeletet, mely a
kábítószerfogyasztást 1987-től büntetendő cse
lekményként kezeli.•Ongöl", hiszen ezzel az

Intézkedessel a büntetőjog .begyűjti a maga
hatáskörébe" a narkósokat, azután nem tud
velük mit kezdeni, hiszen .pillanatnyilag nem
tudjuk gyógyítani öket". A korábban kábítósze·
res fiatalokkal is foglalkozó, majd később ezeket
az .eseteket· tudatos és emberileg érthető ön
védelemből elutasító pszichiáter szakmai meg
hasonlottsága szükségképpen fakad egy olyan
meghasonlott társadalomból, mely - sokszor
önhibájukon kíV01 - elkallódott tagjainak .dur
va fizikai erőszakkal" szolgáltat .igazságot·, hogy
azután a pszichoterápiás kapcsolat (jó esetben)
emberségesebb s így gy6gyítóbb hatású rövid
intermezzója után ismét kitaszítsa őket. A szak
ember egyéni lelkiismeretébe ütközőnekérzi az
ilyen .esetek" elvállalását,ha agyerekeket .utána
nincs hová továbbadni". Márpedig többnyire
nincs, hiszen a margóra szorult, kallódó fiatalok
nagy hányada a nevelőintézetekb<S1 kerül ki az
aluljárOkba, majd előbb-utöbb - megdöbbentő,

de szinte elkerülhetetlen detenninizmussal - a
börtönökbe.
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A szociológus a társadalom részvétlenségéről,

kemény szegénységellenes beálHt6dásar61
beszél, melyben tetten érhető a problémákat
elkendözö, a val6ságot meghamisít6, széppé és
győzelmessé retusál6 több évtizedes elmélet és
gyakorlat "eredményessége". Az össztársadalmi
közönymásik okát abban látja a szakember, hogy
az utóbbi 30 évben az emberek elkezdhettek
végre magukkaltörődni, az egészséges egoizmus
azonban - lévén egy korábbi időszak szélső

séges, az egyén jogait semmibe vevő kollektiviz
musának kompenzációja - szükségképpen be
tegesen túlhajtottá, torzZá vált. Ideje lenne végre
másokkal is törődni - hangzik el a filmben a
lelkiismeret-mozdít6 figyelmeztetés.

A keresztény egyházak eddigi csekély, bár
jósZándékú igyekezete kevésnek és csaknem
hatástalannak bizonyult az előítéletekkel, a bü
rokratizmussal, a merev és korrumpálódott
egészségügyi intézményrendszerrel szemben. A
körülmények bénít6 hatásának:regisztrálásán túl
azonban minden egyes hívő és minden egyes
ember személyes lelkiismeretére hárul annak
megválaszolása, hogy mit tett és mit tehet a maga
posztján azért, hogy az emberibb léthez nélkü
lözhetetlen értékek, eszmények ne hulljanak ki
nyomtalanul a világunkból, és gyermekeinkhez
utat találjanak.

Vitézy filmjének egyik riportalanya. a Fővárosi

Tanács művelődési és egészségügyi osztálya által
létrehozott koordinációs bizottság egykori tagja

elmondja, hogy a bizottságnak a kábítószerélve
zet terjedéséról és veszélyeiről sz616, "minden
iskolai hallgat6 számára kötelező érvényű" kör
levelét az iskolaigazgat6k nem ismertették a
nevelőtestületekkel. Mivel az iskoláknak címzett
anyagon a "bizalmas" megjelölésvolt olvasható, a
dokumentum a páncélszekrényekbe vándorolt a
drogellenes küzdelem lényegében máig titkos
voltának beszédes bizonyítekaként.

Egy intézeti nevelő a kábít6szerfogyasztás
elleni hadviselés eredménytelenségének leg
főbb okát a szakmabeliek közöttí belső harcok
ban, féltékenységben. rivalizálásban látja. Hogy
nem ok nélkül, azt többek között az oly ígéretes
vállalkozásnak indult, jelentős nyugati tőkével

létrehozott battonyai S. O. S. gyermekfalu visz
szaélésekkel. botrányokkal terhes története is
bizonyítja.

A film egymástól sokban különböző, mégis
azonos irányba mutató "szakmai" vallomásai egy
volt állami gondozott fiú megrendítő élettör
ténetébe agyazödnak Cseke Attila sorsa, mint
annyi más - a filmben szereplő és nem szerep
lő - társáé a legnyomósabb vádirat Vitézy
Lászlónak a jelen magyar társadalmat szinte
észrevétlenül ítélőszékelé kényszerítőperében:
bár artikulálatlanul, a lét infernális bugyrából,
zavaros, primitív eszméktőlés drasztikus magyar
"kábítószerektől" elbódítottan, mégis igazságért
kiált.

Éger Veronika

A Vigilia kiadásában megjelenik Az orosz vallásbölcselet virágkora című

kétkötetes gyűjtemény.Az antológiában Lev 1blsztoj, Vlagyimir Szoloojot;
jevgenyij JJubeckoj, Lev Sesztov, Pavel Florenszkij, Szergij Bulgakov,
Szemjon Frank és Nyikolaj Bergyajev esszéi, tanulmányai szerepelnek. A
tanulmányokat válogatta, előszóval ellátta s a szerzőket bemutatja Török
Endre. Kapható a Vigilia kiadóhivatalában, a Szent István Társulat és az
Ecclesia könyvesboltjaiban. A két kötet ára 160, - Ft.
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