
A körkérdésre adott vála
szok közlése előtt néhány
idézettel felevenítjük a Vigi
lia eml~ett hagyományát.
Minden további hozzászó
lást örömmel veszünk.

AVIGILIA KÖRKÉRDÉSE

A Vigilia irodalom és kereszténység szintézisében született, és azóta
is ezek határvidékén járva keresi helyét változó korokban. Úgy
érezzük, hogy a kettő kapcsolata ma új kérdéseket vet föl.

A magyar irodalomban igen erőteljesen érvényesült a nyolc
vanas-kilencvenes években megjelenő posztmodern rn űvé
szetfelfogás. A posztmodern nehezen meghatározható kategória, de
talán minden képviselője egyetértene azzal, hogy relativista, értéke
léstől és iránymutatástól tartózkodó szemléletet vall magáénak.

Másfelől viszont az irodalom vizsgálatában megjelentek olyan
irányzatok is, amelyek a műveket szélesebb kulturális horizont
hátterében próbálják értelmezni, a történeti hagyományok össze
függéseiben.

Ennek tükrében tettük fel az alábbi kérdéseket:
- Milyen szerepet játszik a keresztény (katolikus) hagyománya mai

irodalomban, tágabban: a kultúrában?
- E hagyomány mennyire hat alkotói munkájára, gondolkodására,

írásaira?
- A keresztény hagyományon kívül milyen más vallási tradíció,

gondolatrendszer, világnézet van jelen a kortárs magyar irodalomban?

A katolikus szépirodalom világi-irodalom, s ha tehetségei vannak,
lehet belőle - reméljük - világirodalom Magyarországon is. De
ha egyszer világi-irodalom, akkor az egész világot kell magához
ölelnie a chartres-i katedrális angyalaitól, amelyek az elvont tiszta
ság művészetét hirdetik, a nyomortanyákig és a világ hitetlen in
tellektueljeinek száműzött és szomorú árnyékvilágáig. Hiszen ezek
mind a még meg nem váltott valóságot jelentik. Reálisoknak kell
lennünk, hogy hozzájuk férkőzhessünk, és katolikusoknak, hogy
meg is válthassuk őket, ha egyszer hozzájuk férkőztünk.A megvál
tást pedig csak Isten közelsége adhatja ennek a világnak. A katoli
kus irodalom célja és egyedüli ismérve tehát, ismétlem: az anyagias
látszatvalóságban rámutatni egy természetfölötti valóságnak titok
zatos jeleire, már itt lent, a földön . A katolikus irodalom célja nem
propaganda a polgári idill és a mulandó földi célkitűzések mellett,
de propaganda a fölöttünk hallgató örökkévalóságért. A katolikus
irodalom a földi élet és a végtelen koordinált síkján álmodik, alkot
és dolgozik. Hogy milyen anyaggal és témaválasztással, az tökéle
tesen mindegy. De mindig azzal a titkos céllal a szeme előtt, hogy
a lelkeket megmozdítsa, s hogy kicsalogassa őket egy bárgyú, mél
tatlan és földhöz tapadt világérzésből. Azzal a szándékkal, hogy
végül is térdre kényszerítse őket Isten előtt, aki minden embemek,
írónak éppúgy, mint olvasónak, utolsó és végső állomása lesz, ame-
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lyen túl már nem következik semmi, s amely minden filozófiának,
művészetnek, boldogságkeresésnek summája és megoldása.

(Balla Borisz)

A katolikus irodalom mindenekelőtt: irodalom. A katolikus írónak te
hát semmi jussa más elbírálásra, mint más írónak; a mesterembertől

sem fogadnánk el silányabb munkát, ha tudnók is róla, hogy napi
áldozó. Viszont hivatása és felelőssége sem más, mint minden igazi
íróé: adni a maga médján a szó legtisztább, esztétikai értelmében
vett irodalmat. Ez persze nem azt jelenti, hogya katolikus író hi
vatása alacsonyabb rendű vagy felelőssége csekélyebb a legna
gyobbnál, hanem azt, hogy minden becsületes író a legnagyobb el
hivatás és felelősség elkötelezettje. A katolikus író legföljebb abban
különbözik másoktól, hogy a maga élő hite és megalkuvást nem
tűrő világnézete következtében még tisztábban és természetfölötti
szankcióktól megszentelten kell látnia ezt a hivatást, és a maga
Krisztus-követésre stilizált, folytonos lelkiismeretvizsgálattal és ma
gajobbítási gyakorlatokkal iskolázott, kegyelmi indíttatásokkal ele
venített lelkiélete mellett még mélyebben és sürgősebben kell - de
lehet is - átéreznie és magától számonkérnie ezt a felelősséget. (oo.)
Azt hiszem, a katolikum művészetpszichológiai jelentőségének

megértésére az jut el legkönnyebben, aki a szó etimológiai tarta1
mából indul ki. Katolikus annyit jelent, mint egyetemes ("közönsé
ges" - mint a régiek mondták). A katolikus hit nem dogmák
összessége, a katolikus morál nem parancsok és tilalmak kazuisz
tikája, s a katolikus élet nem bizonyos liturgiai cselekmények vég
rehajtásában áll, amelyeknek nincs közük egyéb életmegnyilvánu
lásokhoz. A katolicizmus életforma, éspedig totális életforma, amely
az egész valóságot átölelni, alakítani, betölteni, átlelkesíteni igyek
szik. Világfelfogás, amelyben benne van minden, ami embemek
hozzáférhető; világérzés, amelyben elfér mindaz, "ami az ember
szívébe felhatott", és világalakító lendület, amely mindent - külső

és belső valóságot - a Krisztus képére akar átformálni.
(Srk Sándor)

.Katolikus annyi, mint egyetemes": ezzel a megállapítással kezdő
dik Sík Sándor tanulmánya, az Egyetemesség ésforma, amelyet azok,
akik irodalom és katolikum viszonyával foglalkoznak, bizony töb
bet forgathatnának, mint amennyit forgatják. A katolikus léleknek
nem az a föladata, hogy kihasítson magának egy kisebb-nagyobb
parcellát a magyar irodalomból s azt belterjesen művelgesse, ha
nem az, hogy az egész irodalmat áthassa, az egésznek legyen a ko
vásza. Annál aztán igazán nem volna mulatságosabb paradoxon,
mintha katolicitásunk kedvéért lemondanánk katolicitásunkról,
vagyis egyetemességünkről.S számunkra a probléma nem az, hogy
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vajon kiutasítsuk-e Vörösmartyt a "katolikus" irodalomból, s beve
gyük-e ugyanoda Vajdát, hanem az, hogy hogyan nyilvánul meg a
katolikus lélek Vajda és Vörösmarty művében, s miért nyilvánul meg
éppen úgy, ahogyan megnyilvánul; milyen gátakon kellett áttörnie. s
milyen nagy ereje volt, hogy mégis áttört agátakon; - s itt nyomban
fölmerül a társadalom problémája: hogyan élt benne e katolikus lélek,
s hogyan torzult el, s ha eltorzult, miért; - s ha megnyilvánul: milyen
ez a lélek és milyen mélységből tör elő, milyen erőt kapott örökségbe
népétől a költő: hogyn szól katolikus hangon benne a népe, s ő a
népéért... - s e problémák mellett elenyésznek azok a mondvacsinált
kaszt kérdések, amelyeken lehet ugyan vitázni, csak éppen nem érde
mes. Mert itt egyetemesebb, azaz katolikusabb kérdésekről van szó.
Olyan kérdésekről,amelyek nem a személyí hovatartozás körül forog
nak, hanem magyarságunkat és katolicitásunkat létében érintik, eg
zisztenciálisan érdeklik. Létében és lényegében.

(Rónay György)

Abban szinte minden modem katolikus író egyetért, hogy egyetemes
érvényű művekben kell bebizonyítani a hit igazságait. De hogyan?
Közvetlenül vagy közvetve? Az utolsó idők tanúsága szerint egyre
inkább a közvetett út bizonyult járhatóbbnak.

Mit jelent ez? Azt, hogya katolikus írót hitének átélése nem
hogy kizárja a világból, hanem az úgynevezett profán problema
tika átélésére, megértésére is érzékenyebbé teszi. Azt, hogy katoli
kusnak lenni nem annyit jelent, mint elkülönülni egy mennyei ki
vételezettségben, hanem vállalását mindennek és mindenkinek. A
"közvetett út" tehát nem annyira a katolikus igazság hirdetését
jelenti, hanem sokkal inkább annak bizonyítását, hogya katolikus
igazságok átélése nemhogy kirekesztene az egyetemes emberiség
ből, ellenkezőleg, érzékenyebbé tesz bennünket minden úgyneve
zett világi probléma átélésére és megragadására is.

A modem katolikus irodalom programja látszatra épp ezért
rendkívül elmosódottnak tűnik. Talán csak ennyi: jó és igaz mű

veket kell írni. Minél jobbakat és minél igazabbakat. De ez a "sze
rénység" lényegében mégis maximalista program, s hasonlatos
azzal az evangéliumi paranccsal, mely elsősorban példaadást kö
vetel meg tőlünk. (...)

A modem katolikus irodalom meri vállalni az alkotás kockáza
tát, a kaland veszélyét, sőt: a zsákutca, a nihil éjszakáját is. Csak
így jut el a zsákutca és a nihillakóihoz. Ez a katolikus író felada
ta. S hogy ereje legyen a feladathoz, ahhoz kell hitének minél mé
lyebb, s minél bensőségesebb átélése. S megfordítva: minél mélyebb
a hite, annál kockázatosabb műveket fog alkotni. Szíve annál mé
lyebbre száll alá az idegenbe és az ismeretlenbe.

(Pilinszky János)
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BENEY ZSUZSA

Zsidó, keresztény
keresztény, zsidó
1.) Sajnos már sem az igazán mai magyar kultúrában, sem a mai
katolikus vallási irányzatokban nem vagyok járatos. Ez nem is any
nyira életkorom, mintsem inkább e két tényező olyan változásának
következménye, melyet neveltetésem, megrögződni látszó ízlésem
miatt nem tudok követni.

Az az érzésem, hogya katolicizmusnak a kultúrára, pontosab
ban az irodalomra gyakorolt hatása leginkább problémaérzékeny
ségük fokozását jelenti. Egyetemi tanításom során több hallgatóm
foglalkozott intenzíven Pilinszky János költészetével, de úgy lá
tom, ennek is inkább paradoxonaival. A kenózisz kérdései, az is
tenfogalom egyértelmű meghatározhatatlansága és ezzel kapcso
latban az ember elmagányosodása, kozmikus meghatározhatat
lansága érdekli mind ifjúságunkat, mind korombeli barátaimat
(Hans [onas, Levinas stb. munkássága). Úgy vélem, folyóirataink
felismerik ezt a problémát (Vigilia, Pannonhalmi Szemle) és
igyekszenek kérdéseinkre komplexebb válaszokat adni. Abban,
hogy sem a század közepéig is élő naiv vallásosság, sem az
egyértelmű ateizmus ma már nem megfelelő nyelv a katolicizmus
elfogadására vagy elutasítására, teljesen biztos vagyok.

2.) A katolikus világnézet mind írásaim megjelenési módjára,
(képeire, nyelvi formációira), mind pedig - és ez sokkal fonto
sabb - problémáimra, az írásra késztető indítékra nagyon erősen

hat. Fiatalságom óta egyik - ha nem a legfontosabb, megoldan
dó, és most már, sajnos tudom, sohasem megoldható kérdéseim
foglalhatóak össze benne.

3.) Bizonyosan sokféle egyéb hatás is érzékelhető, én azonban
csak egyre, az általam aránylag ismertre, a zsidó hagyomány és a
mai zsidó lét kérdéseire tudok reagálni. Ha végletekben gondol
kozunk, a magát zsidónak valló közösség (?) tagjai két csoportra
oszthatóak, és ez a kettősség nagyjából életkorukban is tükröző

dik. Az egyik csoport, jobbára a fiatalok, most ébred tudatára val
lási és közösségi hovatartozásának, megpróbál visszatérni a zsidó
hagyományhoz, betartja a szombatot, az ünnepeket, sokan az ét
rendi előírásokat stb. Mindebben érezhető némi látványosság, an
nak az elkorcsosult chaszid kultúrának nyomai, amelyek közel ál
lanak a divathoz, a giccshez. Ez az irányzat, feltehetően, és már
érezhetően is meglehetősen efemer jellegű. A másik csoport, főleg

az idősebbek és a holokauszt által valamennyire érintettek, többé
kevésbé reménytelennek érzik zsidóságukat, mind egzisztenciális,
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HATÁR GYŐZŐ

1így tudja és hirdeti
Aquinói Szent Tamás

is, aki Ágostontól veszi
át. A 4. század utolsó

évtizedeiben
Mediolanum-Milánó

kite~edt keresztény kör
központja volt, amely

Plótinosz
tanulmányozásának

szentelte szabadidejét.
Vezetője a tudós

Simplicianus volt, a
neoplatonikus Victorinus

lelkivezetője - ő

keresztelte meg Szent
Ambrust és Ágostont is;

utóbb követte Ambrust
a püspöki székben.

Valamennyien görögül
olvasták Porphüriosz
Enneászát, amelynek

maga Victorinus volt az
első latinra forgatója.

Szent Ambrus pedig 
Nazianzi Szent Gergely
dictumát visszhangozva

- előszeretettel

nevezte a
platonikusokat a

Gondolat arisztokratáinak
(Ep. 34.1.)

mind ideológiai szinten. Ebből a csoportból kerülnek ki azok,
akik évszázadok generációi által megtanult és megrögzött gon
dolkozási, verbális tradícióikkal a legkülönbözőbb témákban (tá
volról sem csak a vallási jellegűekben, és gyakran csak közvetett
úton) még mindig nagy szerepet játszanak a magyar kultúra éb
rentartásában. Többek között abban is, amit első kérdésükre vála
szoltam.

"Cicomás kadáoer'
Felejtsük el, hogy Plotinosz "cicomás kadávemek" nevezte vilá

gunkat; hiszen ugyanő, a "pogány" Plotinosz volt az, akinek a ke
reszténység a maga monoteizmusát köszönheti. Tőle, mesterétől és
bálványától tanulta Szent Ágoston, hogy a Gonosz afféle .érzékcsa
lódása" az elmének és önálló objektív léte nincsen. önálló objektív
léte csupán a Jónak van; s így a világban grasszáló Gonosz "nem
egyéb, mint a Jó hiánya"!

aminek előfeltétele persze, hogyalétegész a maga teljességé
ben "jó" legyen

(most nem kutatom, hogy ennek viszont egyfelől a teremtésel
mélet maga, másfelől annak az abszolút előfeltevése a sine qua
non-ja, hogy a teremtő "jó", a teremtés ösztökéje/ingere "jó", a te
remtőt maradéktalanul áthatja a jó princípiuma s így hát Jóság és
Istenség szétválaszthatatlan egység: az interpenetráció teljes.
Mondanom sem kell, hogy ez az abszolút előfeltevés minden ala
pot nélkülöz és a kegyes óhajnál alig több - ennyit, közbevetőleg)

fogadjuk el tentatíve. a skolasztika szavával "feltéve, de meg
nem engedve": fogadjuk el átmenetileg, hogy "a Gonosz a Jó hi
ánya". Olyan tudományos megállapításként hathatott ez a maga
korában, aminek fizikokémiai aranyfedezete és integrálegyenletek
tömegével körülbástyázott háttere van; mélységével csupán meg
győző ereje vetekedhet, hiszen valóságos "kolumbusz-tojása"

ha beleéljük magunkat ennek a tudományos megállapításnak a
fizikokémiájába és piramidál is matematikai megbizonyításaiba,
látni fogjuk, micsoda kivételes szellemerő kellett hozzá, hogy va
laki ekkora összegezésbe - ilyen egzakt látomásba foglalja a lét
egészt; érzékeljük, micsoda magával ragadó mestergondolat,
amelynek delejében éltek, s bűvöletes hatalma alól hogyan is von
hatták volna ki magukat a keresztény századok

mert évszázadok kellettek a "Nagy Elv" elszarusodásához és
leépüléséhez

kezdődött ez annak a kérdésnek a felmerülésével, hogy vajon
elmondható-e egyáltalán a létről, hogy "jó"?

a negatív teológiának nem kis fáradtságába került, hogy kide-
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2porphüriosz
szövegében: to einai

monon.

rítse az istenségről: rajta minden, udvarlására járuló attribútum ki
csorbul. Nyilván még nagyobb fáradtságába kerülhetett az első

kétkedőknek, hogy ráébredjenek: a létegészen a jóság attribútuma
- kicsorbul

mert miféle minősítés az, hogy valami "jó" a létezőben? Hacsak
nem valamire vonatkoztatva jó: jó nekem, neked, a népnek, a ter
mésnek, a karavánnak, a csillagnézőnek, a haljárásnak, a bükköny
nek, a bornak, a börzén a részvényesnek, a haldoklónak...?

hogyan "jó": úgy-e, amint az öt érzéknek "jó"? Úgy "jó" a lét,
mint a látásérzéklés irányultsága a fény felé; a .megvilágosulás",
amely, ugye, per definitionem maga a [otton-jó? Úgy "jó" a lét,
hogy harmonikus a hallásnak és kellemes a fülnek: így hát "fül
bemászó" a lét? Ínnyel érzékelhető, ízekkel csiklandozó a lét, a
maga "jó" ízéinek regiszterével? Tapintható a létnek .jója", a me
rülő puhaságtól a meredő keménységig? A megbizonyosodás "jó
ja" a létről, ahogy Berkeley-t cáfolandó, Dr. Johnson a kőkoloncba

belerúgott?
ha érzékeink "jójának" létminősítő "attribútumaiba" belegon

doljuk magunkat, bármi elegáns vagy behízelgő egyik másik,
napnál világosabb e látleletek fülsértő protagoreicitása: az ember
re vonatkoznak, a létre nem. Az embertől elvonatkoztatva, a lét
egész maga nem minősíthető; s akárcsak Plotinosz "főistene", az
Egy, Aki a létnek "fölötte áll",2 úgyanúgy, életidegenségében a lét
egészről elmondható, hogy az életnek fölötte áll

a létegész nem "jó" és nem "gonosz", ilyen epitetónokkal nem
minősíthető

tengésében - ahogyan "elvan" - a lét kimeríti az özön kö
zöny minden emberi képzeletet meghaladó teljes regiszterét

a létről, a maga kitombolhatatlan kozmikus közönyében épp
úgy nem mondható el, hogy "Jó, s minden, ami benne Gonosz, e
Jó hiánya", mint ahogy az sem mondható el róla, hogy "Gonosz,
s minden, ami benne Jó, e Gonosz hiánya"

a kereszténység pogány eredetű, plotinoszi abszolút előfeltevé

se az istenség és a "teremtett" létegész "jóságáról" éppoly érvény
telen és hamis, mint a manicheusok dualizmusának amaz abszo
lút előfeltevése, hogy a két ellenlábasnak: Jónak csakúgy mint a
Gonosznak, önálló objektív realitása van

az özön közöny felismerése mellett a plotinoszi mestergondolat
összezsugorodik, elfonnyad: a mi szemünkben távolról sem az a
"kolombusz-tojása", aminek a koraközépkor hihette. Rekvizituma
immár lebontva áll s visszavétele után, történelmi perspektivitásá
ban világosan megtetszik előttünk századainak berögzött törpeel
méjűsége

hódolat a Manicheusnak, hódolat a Kereszténynek, aki a vívó
dó scriptoriumokban fel-alá járva elvégezte a lebontás kriptikus
munkáját: tisztelet, csodálat Plotinosznak: szellemóriás ő. De
mindvalahányan a laposnak hitt föld tányéron, a földi bioszféra
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vékony hártyájába beragadva nem ismerték - honnan is ismer
hették volna világunk való léptékét: a multiverzum tágulását és
tátongását? Hát még a ránk fenekedő ősellenség felvonulását elle
nünk az intersztelláris űr Kelvin-hidegében: az özön közönyt...?

***
Megengedem, proémiumnak hosszú, de el kellett mondanom, hogy
a mogorván szemöldökráncoló, aligha nyájas olvasó számára egy
szerre adhassak feleletet jószerével az összes kérdésre. Hogy meg
közelíthessék, milyen eszmekörben, annak miféle koordinátái közt él,
mozog és működik akár a sevallású, akár az agnosztikus ember elméje

az agnosztikus közember a világvallások parazitája. Amolyan
élősdi kullancs, amely a roppant valláshiedelmek világnagy Szent
Tehenének a szőrpamatai közé furakodva, rajtuk lóg és a vérüket
szívja. Miközben szidja. Amilyen ostoba: ha életadó gazdája nem
volna - ő se volna.

Már sokszor elmondtam, a világvallások a történelmi ezredévek
léptékén, az ideológiák az évszázadok léptékén jelentkeznek, mun
kálnak; ezekéhez képest az emberélet léptéke a tetűé, Nagyon is
tudatában vagyok, hogy mondjak bár akármit, tetű-mivoltomban

hasonlítok ahhoz a ponthoz, amelynek nincs kiterjedése. Azonkí
vül elmém prekondicionált létrázata a metaforátának az az óceán
ja, amelyet belétöltöttek az évezredek. Méznél édesebb anyanyel
vünk az európai nyelvek között nem az egyetlen, amelyet el
árasztottak az ó- és új-szövetség nyelvi leleményei; ide tartoznak
még a félrefordítások is, amelyeket begyökeredztetett, megszépí
tett és tabutizált az idő

akármit írok, akármi gondolódik bennem, ezen a nyelven - és
imigyen íródik -gondolódik: Édesanyám nyelvén, amely telítve
van a zsidókereszténység teljes korpuszával.

Persze van hívő, aki - vagy lustaságból, vagy célirányosan 
a maga történelemlátásába belekényelmesedett, és, ha csak nem
hivatásos vallástörténész, ritkán érez késztetést arra,

hogy sine ira et studio ahitvilág eredetvidékéig elmerészkedjék.
Jómagam azonban nem engedhetem meg ezt a fényűzést, az én
oxigénpalackom a történelem, világvallások, kis és nagy kultu
szok, szekták, eretnekségek története. Nap-mint nap tapasz
talhatjuk, hogyatörténelemből való szervült és természetes kibu
tulás mellett van még más, ellenünk dolgozó faktor is, így példá
ul a mesterséges, erőszakolt vagy célzatos, rendeleti amnézia.

Persze a hiányszakasz, az emlékezet-kiesés, azoknak mikéntje
- és miértje - az is történelem. Nekünk magyaroknak nyilván
nem esik nehezünkre, hogyelfelejtsük és a vadromantika fátylát
bontsuk rá és mire? Arra, hogy nem az európai szellem "szíve
közepének" ajánlkozó, nyájas és nyalka vitézi had beáramlását
látták bennünk; mert valójában a bélpoklos járvány, a fekete halál,
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a sáskajárás, a kétfejű borjú, a szalmakontyokon végigugráló és
mindent tűz-tengerbe borító gömbvillám meg a háromnapos ég
zengés-földindulás mellett bennünk, beviharzó elődeinkben is a
végítélet jósvillámainak egyikét látták

arról a vakrémületről. amely bekergette arabember jobbágyot
és a hűbérurat asszonyaival, jószágaival egyetemben a székes
egyházak oltalmat ígérő falai közé; arról az európai földségen vé
gigszántó tömeghisztériáról szól kilenc drámából álló játékciklu
som, a Golghelóghi című Ludus Magnus Passionalis; a Végidők vá
radalmairól és a Második Eljövetelről, amiről részletesen beszá
mol Radulfus Glaber szerzetes-szerntanú és francia krónikaíró
(985-1047). A Golghelóghi négy kiadást ért meg. A nyugati diasz
pórában sokan és sokat írtak róla; idehaza, elsőül és magányosan
az eszmeáramlatokra és stílusokra olyigen érzékeny Göncz Árpád
figyelt fel rá, s utána hosszú csend következett, nyomasztó néma
csend, amely az elsikkadásba torkollott. S ez öreg napjaim egyik
legnagyobb, kiheverhetetlen csalódása.

Kass János a kórházi ágyon háromszor végigolvasta az ezerol
dalas könyvet és annyira megihlette, hogy düreri látomásokkal il
lusztrálta, az ő negyven nagyalakú grafikájából tizennyolc került
bele az itthoni új kiadásba. Mit is tagadnám, azóta is szűnös

szünhetetlen töprengek rajta, mi okozta, hogy ez a munka,
amelynek beindító álomüzenetét még a márianosztrai fegyház
ban, mondhatni kegyelmi állapotban, 1953-ban kaptam, és gesztá
ciója három évtizedig tartott, miért jutott ebek-harmincadjára;
vagy a ma divatos posztmodern szóval élve, "befogadása" már
az elején miért hogy leállt és inkább "elutasítássá" vedlett. Ugyan
mi hiányzott ahhoz, hogy kelendő legyen? Nagy elkésve rájöttem
pro captu lectoris habent sua fata libeili, az olvasó értő készségétől

függ az írások sorsa. Megszégyenülten ismertem fel az igazságot.
A pártállam félévszázados hiányszakasza iszonyú trauma. Édes

anyanyelvünk alapszövetéből. a zsidókereszténység tengerző me
taforátájából az a gyorsított kibutulás volt az ok, amelyhez még
az államosított emlékezet erőszakolt, általános amnéziája is hoz
zájárult. Az olvasótábor nem beszélte az én nyelvemet, és jóllehet
apropinquante terminum mundi kétezer fele haladóban újfent voltak
ilyen izgalmak és félelmek a levegőben, a kutya se osztotta törté
nelmi érdeklődésemet

a panorámának, amelyet a valódi koraközépkorról festettem,
az olvasótábor országnyiszéles hátat fordított.

Elnézést, hogy ilyen provokatíve fejezem be, de az agyrasüket
nek bömbíteni kell. Aki akarja, leszázalékolhatja, ha úgy véli, csu
pán a hatásvadászat kedvéért rakom fel a színeket ilyen vasta
gon. Elnézést, hogy a most itt következőkben ilyen faragatlanul
fogalmazok, ám az én esetemben a Végítéletről és annak Elmara
dásáról szóló ludus magnus passzionalis opuszom "fekete lyukba"
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hullásáról csak ilyen megszomorított lélekkel szólhatok. Mióta fél
évszázada odajárok. azóta a magyarság kettőt felejtett el.

Ötvenhatot és a kereszténységet.

A kereső, a tagadó
és a közvetíto
"Kik vagyunk - miért vagyunk?" - a gyermekek szájából sűrűn
elhangzó, s csak később, okoskodásaink, gőgünk következtében le
sajnált alapkérdés segít az ezrednyitó irodalminak álcázott vitáiban
eligazodni. Mert a lényeget illetően mindig erről van szó, "Irány
zat", "stílus", az elegáns, ám homályos szakkifejezések csak fedő

nevek. Mögötte ott a becsvágyó ember pillanatnyi tudatállapota.
amit több-kevesebb tehetséggel próbál pecsétnyomóként a számára
juttatott anyagban véglegessé rögzíteni. Aki soha nem teszi fel ma
gának, környezetének, nemzetének az alapkérdést (vagy azért, mert
változékonyságnak kitett, izgalmas ön-dolgai közt nem is érdekli,
vagy azért, mert nem tartja az effajta töprenkedést manapság tudo
mányos - korszerűnek), valójában ezzel is választ ad; árulkodik a
leképzett mintázat a rábízott, kiszolgáltatott tárgyon: zavart-csavart
vonalak, rafinált indák kezdetükkel és végükkel egybegabalyodva,
a tenyészet és enyészet burjánzó képei, azzal a labirintust utánzó
ábrázolattal. aminek csak tekervényei vannak, de nincs szilárd kö
zepe, s ezért belebonyolódni nemcsak hiábavaló, de komikus is.
Labirintus-létezés, a labirintus szakrális értelme nélkül, faltól-falig,
kiszögelléstől-kiszögellésig tapogatózva, kínlódva, olykor persze
élvezkedve. hogy aztán ugyanott lyukadjunk ki, ahol betuszkolód
tunk, ugyanott és ugyanúgy, senkit és semmit, aki és ami igenis le
győzendő, a folyamatban le nem győzhetni- vagy éppen odavesz
ni a szuroksötétben, mindegy, hogy hol, mert nincs tétje a fordula
toknak, minden valahol pusztán akárhol.

Ez hát a posztmodern? Ez volna a jövő irodalma, művészete,

kultúrája? Igazságos-e egy valójában tragikus életérzést. beszűkült
tudatállapotot egyetlen dicsőítő avagy kiátkozó cimkével minősí

teni? Amit életemben írtam, bizony, a posztmodernnel szemben
írtam. Igaz, voltaképpen a panelként alkalmazott, agyoncsócsált.
kiüresített vízszintes realizmus ellenében is. Nem szeretnék egy
Golgotai Misztérium után már döglött Minotaurusszal küzdeni,
rozsdás fegyverzetben. Aki és ami ma lesben áll, sokkal rettenete
sebb fenevad, és sokkal ravaszabbul, nem állatbőrbe álcázza ma
gát. Emberarcot öltött és a világi hatalmat bitorolja. Így talán el
mondhatom: öregedvén már mindenféle csoportosításból kiemel-
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ve, önmagában nézem a művet, s keresem meg az alkotó személyi
ségét a sorok mögött. S bár határozott vagyok abban, hogy hi
szem és tudom az isteni akarati középpontot az Univerzum tü
körgömbjében, a posztmodern egy hajtásával (ha ez az!) egyre tü
relmesebb leszek. A kétségbeesett keresők, a szenvedélyes kifakadók iro
dalma, a könyörte/en élete/emzők, az öngyötrő kételkedők kedélyvilága
megindít, hiszen a költői alkat, ma még, mintegy szab
ványszerűen - többnyire ilyen. Az Istennel való tusakodásnak
irodalmunkban nagy előzményei vannak. A katabázis foglyai ők,

fel-felcsillanó reménységgel. Katarzis nincs katabázis nélkül. Alá
kell szállni, mielőtt sorsunkat felröptetjük. De sajnos van olyan
katabázis, olyan lelki-szellemi szakadék, amelyből a túlsebzett
"én" átmenetileg nem képes kivergődni. Ebből az állapotból akár
remekművek is szü1ethetnek, jelentőségüket és hatásukat nem be
csülhetjük le. Bizonyítékok. Mivel csak az elmeháborodott az, aki
olyat keres, ami egyáltalán nincsen, és ködlovaggal birkózik... Azt
keressük és azzal pörölünk, aki régebben még a miénk volt, és
egyszer már meg is nyilatkozott nekünk. Az ilyen írói szó nem
"szöveg", persze nem is lamentáció. Nem "post", hanem "in
aeternum" emberi szó. A posztmodernnel felületesen nem össze
mosható! Az elbicsaklás, a kisiklás ott kezdődik, ahol művészetté

keményedik a transzcendencia tagadása. Ahol a "keresztény" szi
tokszóvá válik, az eszmény kiröhögni való lesz, Isten fejébe
bohócsipkát nyornnak, vagy éppen hóhércsuklyába bújtatják. Öt
letgazdák váltják fel az élménygazdagokat; Krisztus Jézust alpári
ügyekbe vonják, elszórakoznak a megváltással, fekete zsenialitás
sal pöttyözik be a gyanútlan, az irodalmat szentségszinten imádó,
fejletlen tudatot. (Bizony, erre Nobel-díjat is osztanak. Mondjam,
ne mondjam? Saramago: Jézus Krisztus evangéliuma.) Ez az igazi
veszély, amikor a bal lator kezd diktálni a közvéleménynek, s ő

szabja a formát, cifrázva és mutatósan! Amikor kicsúfoljuk a ke
resztáldozatot. De a részvét, az empátia, a nyomorultak fölkarolá
sa, a humánum minden apró jele az irodalomban: az első lépés a
keskeny hágcsón fölfelé ... Még elszakítottság, de már közeledés.

A kiábrándultság bizonyára természetes következmény annak,
aki a közelmúltban téveszmék rabja volt. Most aztán tapicskol
felszabadultságában: príma, hogy már nem kötelező semmiben
sem hinni! Uccu neki, éljen a nihil (mintha a nihil képes lenne
lenni), éljenek a piti célok a végső céltalanság birodalmában, az
erkölcsi elvtől független, kis boldogság-pótlékok az általános, be
nyelő boldogtalanság iszaptengerében. Parányi "én"-ek dagadoz
nak, amit a másik parányi én legfeljebb ájultan megcsodálhat, de
dilemmáiban, csapdahelyzeteiben nem használhat semmire... ez
az állítólagos posztmodern, ami - bocsássanak meg - azért van
a nagyidőben halálra ítélve, mert az életösztön a fennmaradásra
végül elfordít tőle. Az irodalom nem jojó, nem similabda, nem 01-
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csó monoton játék, nem polgárpukkasztó, fejércseléd riogató, hát
ba-farbaveregetőhecc holmi országos vásárplaccon.

Az irodalom - így hiszem, így tudom - közvetítés az égi és
földi princípium között, Kinek mankó, kinek bot a vándorláshoz,
kinek létra - némelyeknek vastüdő a mindennapi lélegzéshez.
Ha eredeti rendeltetését mesterségesen elsorvasztjuk. nem lesz rá
szükség. Vagy azért, mert a jövő embere - optimális esetben 
túlhaladja, s érzéki tapasztalatait, eszméléseit a szellemi szférából
közvetlenül szerzi be, s akkor nem is hiányzik többé -, vagy azért
mert robottá süllyed s a könyveknek még az emlékét is megveti ...

Ha a művészetet, irodalmat áthatja a megújult spirtuális gon
dolkodás, részt vállalunk a Kozmosz, az Ember szolgálatában;
szerényen, de méltósággal viselheljük az előkészítők előkészítőinek

olykor hálátlan, semmiképpen sem látványos, de mindenképpen
fontos szerepét. A lefokozott irodalom újra rangot kap - addig
csak acsarkodik, követelőzik, siránkozik, vagy titokban eladja ma
gát. Nem, nem áll ki nyíltan az utcasarokra, párnázott ajtók mö
gött, hivatalos kanapén zajlik az üzekedés - és a fizető "kun
csaft" mindig inkognitóban!

A keresztről kétezer éve lecsorgott vér az egész Földet áthatot
ta. Az enyhület a szikkadt rögöket termékennyé lazította. De min
den bosszúból, gyűlöletből kiontott vércsepp az égre kiált vissza.
Nem szimbolikusan! Akinek füle van, hallja a jajszót, éjjel-nappal.

Az irodalom is áhítozik a melegítő, frissítő, keringő, mindig
megújító vérre. Kivérzett az irodalom teste. Halvány, csenevész.
Vagy szeszektől felpuffadt lilásvörös. A kereszténység infúziója kí
vánatos; a kereszténység szeretet. Nem a külsőségek teszik. Az a
mű, amelyik dagályos, téziseket ismétel, agresszív parancsot ad,
éneklő dallammal frázisokat lődöz a légbe, s az, amelyik esztéti
kai, egyedi megformáltságnak, varázsos nyelvi erőnek híjával van
- pusztán tematikája miatt még nem keresztény; csupán - saj
nálatosan - gyengécske munka. S még a vegytiszta materializ
musnál is károsabb, ál-misztikus, hipp-hopp sikerrel kecsegtető,

híg bestsellerek is elöntenek...
Pedig nekünk, magyaroknak Isten kegyelméből van az iroda

lomban értékes, hiteles keresztény hagyományunk. Szinte röstel
lern leírni, oly sokszor leírtam már: itt élt a 20. század második
felének borzalmai között, szinte egyidőben Hamvas Béla, Kodolá
nyi János, Várkonyi Nándor. A költő Pilinszky és Weöres. Rónay
György és Sík Sándor. A Krisztusból oly sokat megsejtő Papp Ká
roly. A szellemi iskolát teremtő Török Sándor. S még előttük Ba
bits Mihály. Kitörölhetetlenek; de az irodalomtörténet igazi jelentő

ségüket, némelyikük elsődleges fontosságát nem fogta fel. Nem
beszélek a Jolytatókról, az élőkről... Nem nevezem meg őket, bán
tana, ha valakit kihagynék. Sajnos, két kezemen meg tudnám
számlálni, ahol a szándék és képesség egymást izmosító szövet
ségben találkozik. De nem a mennyiség dönt. Itt aztán nem. De
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legalább keressük egymást. Esendőségünkben is kapaszkodjunk
össze. Mert tapasztalható: ami Pilátus színe előtt történt, ma is
megtörténik (anélkül, hogy még saruját megoldani se méltó ma
gunkat Krisztushoz memém hasonlítani vagy gonosztevőnek bé
lyegezném a másik felet); külön-külön kevesen kiáltanak Barra
bást, olvasó és olykor művész is egyenként a Küldöttre szavaz 
mégis, az összhangzatban Barrabás, Barrabás! lesz, eufórikus sü
völtés halja át az irodalmi palotateret. Az "ízlésformálók" nem
csak szorgalmasak, de dörzsöltek is. Mintha Barrabással szemben
- de még mellette sem állhatna senki. A "helyzetképek" - egy
két sugárzó kivételtől eltekintve - ötven-száz évre előre sugal
maznak; egyetemi oktatásban, lexikonokban, átfogó tanul
mányokban. Világjelenség, nálunk még föl is habosítva.

"Nem tudják, mit cselekszenek?" Vagy nagyon is tudják? Talán
határozottabb, gondosabb artikuláció kívántatik? Vagy il félretolt
szegletkő kitüntetett sorsa ez? Törvény az "Imitatio Christi" útján?

A hal válaszol
Válasz-próbák egy körkérdésre

Ha a haltól azt kérdezik, milyen szerepe van életében a víznek,
legszívesebben megfordítaná a kérdést, mert könnyebb listázni, mi
lyen szerepe nincs. A katolikusság, a katolicizmusban való létezés
közeg-szerű dolog nekem. Mivel nem kaptam vallásos nevelést, a
hit, amellyel születésem után .Iefröcsköltek". tizennyolc éves késéssel
kezdett működnibennem, s ilyenformán saját választásom. (Illetve, ha
már itt tartunk, nem én választottam, hanem engem választott ki Va
laki, s ez a tudat mindig is, gyakorló katolikussá válásom előtt is meg
rendített.) öntudatlanul vonzódtam a hithez, annak nyomelemei 01
vasmányaimból, Tolsztoj, Dosztojevszkij, Dickens, Walter Scott és a
magyar népi írók regényeiből kerültek tudatomba. Groteszk mozzanat
például, hogy a Miatyánk latin szövegét [arry Übü királyából tanultam
meg (semmi racionális okom nem volt pedig, hogy bebiflázzam), ahol
az széttördelve, s nem különösebben pozitív értelemben idéztetik.
Nem kellett tehát lázadnom a hit ellen, inkább a hittellázadtam
fel a gyerekkori hitetlenség ellen, melybe belenövekedtem.

Hogy a benne-élés mit jelent? Például nem hívő embemek kín
szenvedés velem turistáskodni, mert (jóllehet egy-egy kerthelyiség
vagy söröző sem marad ki a sorból), az útvonal templomtól
templomig vezet. És olyankor alámerülök, s aki a templom előtt

vagy a padban vár rám, a körmét rághalja unaimában. Az ilyen
vegyespáros persze nekem is szenvedés, mert udvarias ember és
társasági alkat lévén nem szívesen kényszerítek körömrágásra
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másokat. A párizsi Notre-Dame, ahol a műemléknézők vásári zsi
vaja ellenére egy gyertyasor előtt valaki dünnyögve zsolozsmá
zott, a brüsszeli Église du Sablon, ahová ottlétem idején minden
munkanapom után aláereszkedtem a Királyi Könyvtárból, az
avignoni Pápák Palotája melletti templom, a rilai kolostor, a hel
sinki ortodox székesegyház, vagyis az atmoszférikus szent helyek,
amelyekre eljutottam, minden másnál mélyebben belém itták ma
gukat. De nemcsak ilyen kirándulá-jelleggel fontos számomra a
katolicizmus: a zsámbéki esti misén, ahol a világon semmi artisz
tikus vagy rendhagyó attrakció nincs, miközben ministrálok, min
dig megszáll a jóérzés, hogy ez így lesz minden szombat és va
sárnap este, amíg csak bírom és tehetem, mert ez alételemem.
Megállapodottság ez, de a mindig-újra-indulás napi küzdelmeit
nem spórolja meg magának az ember, hisz a pilinszky-i hozzáál
lás értelmében mindig csak "szeretnék" keresztény lenni, mégha
azzá is lettem egyszer s mindenkorra.

Hitbuzgalmi irodalom és szépirodalom mára végérvényesen
kettévált, korunk irodalma úgy mutatja meg "tanítását", tanulsá
gait, hogy elrejti azokat. Az író-költő leveri a cövekeket, kijelöli a
viszonyítási pontokat, a térkép megrajzolása viszont a közönségre
vár. Legutóbbi verseskötetem címe éppen azért Elképzelhető, mert
az olvasónak kell továbbképzelnie, továbbszőnie mindazt, amit
leírtam. Igaz, utolsó előtti kötetem az Öt seb címet viseli, ám ben
ne, amint azt utólag észrevettem, egyetlen egyszer sem szerepel
leírva Isten neve. Nincs viszont egyetlen olyan verse sem, amely
ne Istenről szólna, Nem titkolózás vagy gyávaság ez, hanem sze
mérem, rejtőzködés. Ami fontos az embernek, azt nem üvölti ki a
piactéren. Mindez nem jelenti, hogy a mai versnek érthetetlenül
talányosnak kell lennie, de gyakorlati útbaigazítást, szájbarágós
jótanácsot hiába keresne benne bárki. Talán nem az az igazi jóba
rát, aki tűzzel-vassal ránk kényszeríti, belénk veri saját akaratát,
hanem aki mesél egy történetet, dünnyög egy dalt vagy egy alta
tót, hogy megérezzük közelségét, és erőt merítsünk belőle.

Weöres Sándor Rongyszőnyegénekegyik ismert darabja, a "Ha
vihar jő a magasbóL" kezdetű, régi kedvenceim egyike volt,
mert valami kozmikus otthonosság lakozott végtelenül egyszerű,

ritmikus dalformájában. Nemrég hallottam egy régi rádióinterjút,
melyben Weöres a rá jellemző gyermeki csúfondárossággal elme
sélte, hogy az utolsó két sorban ("De a cinke, ha leröppen, / kü
szöbünkön vacsorázik") a "cinke" szó helyett eredetileg "angyal"
szerepelt, csak aztán mint klerikális tartalmú motívumot, a cenzú
ra lecseréltette valami ártatlanabbra. Akármi legyek viszont, ha
öntudatlanul nem azt a cinke mögé bújtatott angyalt éreztem meg
a szövegben... Ilyesmit rejt ma (is) a jó irodalom: valami megfog
hatatlant, ami szövegszerűenesetleg nem jelenik meg, de titokban
ott van, kisugárzik, és átrendezi a művet, annak jelentését.

Az egyházi körök és a (főként humán) értelmiség az esetek
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többségében sajnos egyfajta hermetikus külön-zártságban létez
nek, egymásra tekintésüket pedig nemritkán (hol jogos, hol ke
vésbé jogos) idegenkedés jellemzi. A művészeti élet jelesei olykor
igen nehezen fedezik fel korunk Egyházában azt a merész szelle
met, amellyel egykor Michelangelók, El Grecók gyúlékony, for
rongó munkásságát pártfogolta, s így arra a következtetésre jut
nak, hogy egyfajta zártkörű klubról van szó, mely anakroniszti
kussá vált, szellemi tartaimát elveszítette. Ha kivételek akadnak
is, szomorú látszat ez, mert a szakmailag igényes írástudó szigo
rú mércéjével valóban nehezen tud mit kezdeni a kegyességi iro
dalom és képzőművészet termékeinek bizonyos százalékával.

Félreértés ne essék, a művészetpártolás nyilvánvalóan másodia
gos funkció: ha a liturgia cselekrnénye-ünnepe megvalósul, az Egy
ház már betöltötte küldetését. Mégis, az embemek szöget ü thet a fe
jébe, miért tudott Jézus, tudtak az egyházatyák s a hitszónokok, val
lásos gondolkodók két évezreden át mindig a kor legmagasabb mű

vészi színvonalán megnyilatkozni, s miért tartották ezt fontosnak.
Tapasztalatom szerint a hívők többsége (elsősorban formai in

dokok alapján) idegenkedik a legtöbb rendhagyó művészeti meg
nyilvánulástól. Nem feltétel nélküli modernség-imádatot várnék,
csak annak csendes nyugtázását, hogy a művészet területén is le
zajlottak bizonyos változások. Ha hajlandóak vagyunk villanybo
rotvát és automata mosógépet használni, s ez nem sérti meggyő
ződésünket, jóllehet Jézus korában s a keresztény évszázadok
alatt egyik se létezett még, akkor a kortárs művészetre is tekint
hetnénk elfogulatlanabbul.

A katolicizmusra, kereszténységre fogékony szellemi emberek,
alkotók egyfajta diaszpórában élnek ma Magyarországon. Irány
zat, irányzék nincs, inkább csak műhelyek, személyes kapcsola
tok. Nagy meglepetéssel fedezem fel olykor a rokon érzékenysé
get ott, ahol erre nem is számítottam.

A sajtóban és értelmiségi körökben mind itthon, mind tőlünk

nyugatabbra időnként tapasztalhatunk keresztény-ellenességet. ám
az intelligencia értelmesebb, politikai érdekek által nem távvezé
relt, nem militáns részének egyszerűen megvan a maga meggyő

ződése, életvitele, melyet nagy dobra verni, másokra erőltetni nem
akar, melyek miatt értékes munka- és pályatársaival összeveszni
nem kíván. Én ezek közé az entellektüelek közé sorolom magam,
s igazán meg tud indítani, ha valaki, akinek nemigen van köze a
valláshoz, szinte áhítattal tartja tiszteletben ezt a szférát. Hiszen 
gondoljunk csak bele -, ami bennünket éltet, a szentségek, az át
változtatás, az Ige tisztelete kívülről nézve mind-mind meglehető

sen gyanús, botrányos és ésszerűtlen dolgok. Ami szomorúbb: a
vallástalanok és vallásosak közötti értelmiségi párbeszédnek vala
hogy nincs igazán hangneme, tónusa. Túlságosan mérgezett talán
hozzá a nyelvünk, túlságosan elcsépeltnek tűnnek a kereszténység
olyan "terminus technicusai", mint mondjuk az egyszerűség, a
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szív vagy a lélek. Pedig olyanok ezek, mint a kőművesnek a ho
mok vagy a cement, nélkülük képtelenség nemcsak "vakolni", de
összetartani is a hitet - szólni sem igen lehet róla.

Legtüzesebb és legélvezetesebb hitvitámat egy körmendi autodi
dakta fiatalemberrel folytattam, aki bár szakmájára nézve benzinku
tas volt, "kívülálló" létére töviről hegyire ismerte Nietzsche összes
munkáit, és a filozófus feltétlen híve volt. Egyikünk se térítette meg
a másikát, de ritka jót beszélgettünk, olyan szabadon, ahogy igen
okos értelmiségiekkel eddig sosem tudtam még eszmét cserélni.

A magánmitológiák korát éljük, legtöbben egyszemélyes hit
világot alakítanak ki a rendelkezésükre álló vallási elemekből. A
New Age-dömping természetesen éppúgy hat az irodalmárokra,
mint bárki másra, s a más vallások iránti őszinte és jogos kíván
csiság is könnyen válik egyfajta szellemi ínyenckedéssé. A vallás
bőség zavarában persze sokszor fellazul a személyes felelősség

fogalma, s a metafizikai éhséget gyorséttermi, előrágott fogások
oliják ki. Sokakat jellemez az a kettősség, amelyet egy kortárs klasz
szikus belga költőnő, Liliane Wouters fogalmazott meg így: "Isten
ördög ösztökélnek / Néma vagyok, mint a hal, / Melyik vezet, me
lyik éltet? / Engem mindkettő ural." De hát melyikünk mondhatja
el magáról, hogy még nem érezte véknyán a Sátán sarkantyúját? Az
én személyes választásom ugyanakkor - minthogy a langyosok ki
köpetnek, így harmadik út nincs - a tökéletes szeretet abszurdumá
nak követése a tökéletes szeretetlenség abszurduma ellenében.

Korunk irodalmával kapcsolatban mindig Szent Ferenc magatar
tása jut eszembe: ő úton-útfélen minden papirost felszedett (akkor
még nem voltak reklámújságok, szórólapok, úgyhogy kicsivel
könnyebb dolga volt), és cellája sarkában elraktározott. Mikor a test
vérek megrótták, minek gyűjti a szemetet, azt felelte, hogy minden
ilyen papíron legalább egyszer le van írva Isten neve, vagy ha még
sem, akkor legalább annak valamelyik betűje, s ez feltétlen tiszteletet
érdemel. Ugyanígy meg vagyok győződve arról, hogy a jó irodalom
- még ha ma szabadabban, némelyek számára esetleg megbotrán
koztatóan beszél is - tartalmaz egy-egy szikrányit az isteni Jóból,
hisz minden, ami szép, Egyvalakitől ered, rá vezethető vissza.

A változó változatlan
Az ember egészen korán ráébredhetett, hogy aztán az erény is el
nyeri büntetését és bizony a bűn nemegyszer büntetlenül, sőt meg
dicsőülve marad. A Példabeszédekben is felbukkanó ígéret, misze
rint a tökéletesek maradnak meg végül a földön (is), a jelen ellent
mondásokban fürdő idejéig nem nagyon akar teljesülni. Marad a
legtitkosabb, már-már szégyellhető,mert sajnos bűnnek számító só-
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haj: Uram, teremtettél egy tökéletes világot, de hát miért adtad oda
másoknak is. Az aluljáróban, a villamoson, a pénztár előtti sorok
ban, tumultusokban, különösen a sietők, a szorongatottak ütköznek
folyton másokba. És a népvándorok, végig az üres időkben is. Hát
még mi lesz, amikor tízmilliárd ember népesíti be a Földet? Az
eredeti szándék: egy édeni élet egyre távolodó lehetőség a logikus
végiggondolás szempontjából. A feltétlen hit pedig tágabb dimen
ziókban lakik, mint a véges és múló egyszeri élet. Aki megengedte
a szenvedést is, az igazságtalanság tenyészetét, nem kívánta min
denki felismerését, csak minden egyes lény fohászát. Ez a bizalom
a teremtés kezdete óta folyton válságba sodródik, ám soha sem
általánosan, teljesen és véglegesen, Mert a keményebb kötésű lelkek
minden korban és állapotban el tudják választania személyes sor
sot a világétól. Számukra nem egyéni esély, hanem elvi szükséglet
kérdése, hogy ha nem is tudnak mindig és folytonosan harcbaszáll
ni a gonosszal, de ellenállni, ellentmondani lehet. Ez a személyes
vallási meggyőződésnél is tágabb erkölcsi hagyomány minden
nagy emberi kultúrában ott munkált. A mi korunkban is, me ly az
ökumenét már nem bűnös árulásként, titkos és titkolt elhajlásként,
holmi kísértésnek való engedésként éli meg, ezzel mintegy le is
fegyverezvén félig önmagát, harckészségét és igenis: világraszóló,
életrevaló, minél teljesebb és tágabb kiképzését. A 21. század ke
resztény embere a múlt értékeinek égő csipkebokraival környezve
él. Pillanatokra sem feledkezhet meg Ábrahám próbatételéről,mi
közben minden szisztémáját utódjának, Izsáknak biztonságára han
golja, szánja. Az ember mint a természet része, bebizonyosodott: a
legnagyobb túlélő. Mint kéretlen, vagy éppen hogy ideállított példa
és csoda: az értelem lábon járó "szobra", annak a "kozmikus sugár
zásnak" van kitéve, mely éppen a feltett és általunk itt körüljárt
kérdésnek a lehető legvilágosabb megválaszolása: a keresztény ha
gyományon kívül minden más értékes vallási tradíció jelen van lég
terében. És ez nem (pusztán) lelkiismereti kérdés. Ezért termé
szetes, ahogy jegyzi, jelzi, ábrázolja, tudatosítja ezt a magyar iroda
lom is. Mint minden egyéb a magyarok s az európaiak, egyáltalán
a jelenkoriak életében. És ez nem kezd ki, nem támad, nem sorvaszt
el semmit, ez nem valamiféle (jelzőnként árnyalható) új "jégkor
szak". Ez maga a folyamat. Melytől remélhető, hogy a Teremtő

szándéka és terve az emberek társadalomnak nevezett sokadalmá
ban, a humanoszférában végül hiánytalanul megvalósul. Mivel eb
ben is hiszek megingathatatlanul, hogyne hatna ez is munkámra,
gondolkodásomra, írásaimra.
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1.) A kereszténység, azon belül a katolicizmus mint kulturális, illet
ve szociokulturális tényező a mai magyar kultúrában szinte min
denütt jelen van. Kevés olyan művet, olyan alkotói észjárást tudok,
amelyben ne lehetne kimutatni keresztény mintát, eredetet, hivat
kozási alapot, vagy legalább valamilyen (akár elutasító vagy ellen
séges) viszonyt a kereszténységhez. Sőt, az úgynevezett világnéze
tileg közömbös személyiségek sem tekinthetnek el attól, hogy van
kereszténység és vannak hívő keresztények köztünk. hogy az or
szágnak keresztény múltja van stb. S a tudomásulvétel óhatatlanul
hatást is jelent. Ugyanez mondható el a blaszfémiáról is. Nagyon
steril, nagyon zárvány jellegű az a mű, az a gondolkodásmód, amely
nek a kereszténységhez semmilyen módon nincs köze.

Természetesen nem lehet eltekinteni attól, hogy a magyar kul
turális hagyománynak egy igen nagy része nem katolikus, hanem
protestáns gyökerű; de hát a protestantizmusnak is megvan a ma
ga viszonya a katolicizmushoz (egykor és most), sőt katolikus
eredete is megvan. A protestáns íróknak is megvan vagy lehet a
maguk viszonya az európai, azon belül a magyar középkorhoz,
vagy a katolicizmus akár mint kirívó másság is meghatározó él
mény lehet számukra. (Csak egy példa, sok száz helyett: jusson
eszünkbe Ady bús és kopott, öreg Istene, aki rorátéra harangozott.)

E tekintetben nem látok lényeges különbséget a magyar kultú
ra zsidó gyökereit illetően sem. A tizenkilencedik századi asszimi
láció következtében nem alakult ki külön magyarországi zsidó
irodalom és művészet (illetve az a kulturális szegmentum, amely
- főleg Budapesten - kialakult, nem vallási hanem társadalmi
meghatározottságú volt), az egyes alkotók pedig nehézség nélkül
kapcsolhatók a keresztény művelődésszerkezetkülönböző csomó
pontjaihoz, felekezeti hovatartozástól, vallási meggyőződéstől
függetlenül. Kiss József balladáiban kimutatható a protestantizált
beállítódás, Füst Milán műveiben pedig, különösen drámáiban, a
katolikus hatás folyamatos jelenléte. Lehet ezt veszteségnek, a
magyar zsidó kulturális elit kollektívemlékezetvesztésének is te
kinteni (szerintem nem elsősorban az, de ebbe ne menjünk bele);
tény azonban, hogy Magyarországon a zsidó írók és művészek

már száz évvel ezelőtt is jóval inkább magyar nemzeti, illetve ke
resztény szemszögből nézték önmagukat és világukat, mint zsidó
szemszögből. Mondhatnám azt is, hogy nagyrészt a nézőpontvál

tás tette őket írókká és művészekké. Most pedig nagy levegőt ve
szek, mielőtt leírom azt a szót, hogy: posztmodern. Nem bonyo
lódnék bele annak kifejtésébe. hogy az micsoda. Talán elég annyi,
hogy szerintem nem az egyes művek vagy irányzatok vagy szer-
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zők posztmodernek, hanem mindenekelőtt a korszak, amelyben
élünk, és annak struktúrái - beleértve a kultúra szerkezetét, és
azt a valamit, ami a művelődés helyébe lép, illetve már lépett.

Ha szűkebb értelemben vesszük, a posztmodern nem zár ki sem
mit, így nem zárja ki a kereszténységet, a keresztény értékeket, a ha
gyomány újratérképezését sem. Itt az a döntő kérdés, hogya keresz
ténység, azon belül a katolicizmus szociokulturális minta marad-e,
afféle nagy múltú, többé-kevésbé hiánytalan keret, amelyen belül
azonban lelkileg nem történik semmi különös, vagy társadalmilag is
hatékony választ kínál a korszak kihívásaira. Ám ezt már sokan el
mondták, s ez a kérdés, bár érinti a kultúrát, messze túlmutat. rajta.

2.) Ami a rám tett hatást illeti, ez munkám természetéből adó
dóan többféle. Kissé leegyszerűsítve, de a lényegre mutatva: más
a viszonyom a kereszténységhez műfordítóként, s megint más
íróként. Elsősorban írónak, azon belül regényírónak tartom maga
mat, leginkább erre tettem fel az életemet, de szellemi értelemben
valószínűleg megfulladnék, ha nem tudnék más alkotói észjárá
sokkal műfordítóként szembesülni. Mármost az általam fordított
fontosabb művek láthatárán a kereszténység problematikája na
gyon erősen jelen van; ha másképp nem, hát az úgynevezett "ke
resztény világ" megosztottságaként. Ezt már húsz évvel ezelőtt,

egyetemi hallgató koromban észrevettem, Luther asztali beszélge
téseinek fordításakor. Luther elképesztő gorombaságokat mond a
pápára és a pápaságra, de a világ, amelynek életanyagát közvetí
tik az asztali beszélgetések, még nem a frontális szembenállás, nem
az Unió és a Liga világa. Ugyanígy Goethe színpadi ördögének fel
világosult-einikus aforizmái, illetve fordításuk a kilencvenes évek
elején, szintén kikényszerítették a katolicizmushoz tartozó tünemé
nyekben való elmélyedést. Csakhogy a műfordítás, megítélésem sze
rint, nem keresztény foglalkozás (függetlenül attól, hogy maga a for
dító keresztény-e vagy sem). Értelmezés, nem pedig elsajátítás. A
műfordító párbeszédet folytat a fordítandó művel, szétszedi és
összerakja, nem pedig megtér hozzá. Azért beszélek erről ilyen so
kat, mert a kereszténységhez, különösen a katolicizmushoz való
viszonyom is műfordítói jellegű. Az elmúlt húsz-huszonöt évben
aránylag (mondjuk így: kívülállóhoz képest) széleskörű idevágó is
meretekre tettem szert; a Biblia bizonyos rétegei éppúgy fontosak
számomra, mint Szent Jeromos vagy Ágoston egy-egy traktátusa,
mint az archaikus népi imádságok, mint Eckhart mester, Cusanus,
Angelus Silesius vagy Simone Weil és Pilinszky.

A szóban forgó hagyományt tudom értelmezni, tudom csodál
ni és szeretni, más hagyományokkal (az antik-pogány, az őtesta

mentumi és a szétszóratás utáni zsidó, a kora újkori szkeptikus
humanista, a későbbi újkori aufklérista hagyománnyal) együtt a
magaménak is tudom tekinteni, de magamat elhelyezni nem tu
dom benne. S ez már nem műfordítói, hanem szépírói működé
sem egyik fontos jellegzetessége.
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Nehezemre esik jellemezni saját munkáimat. Annyit talán el
mondhatok, hogy kulturálisan át vannak szőve a keresztény hagyo
mány elemeivel. Ha idegen szemmelolvasnám őket, talán az tűnne

fel, hogy e könyvek írói világa egyfajta légüres tér a keresztény
Gondviselés és a pogány fátumok között, amelyben a még pogá
nyabb véletlen garázdálkodik. Biztosra venném, az élet-rajz ismerete
nélkül is, hogy az ilyen könyvek szerzője nem keresztény író.
Ugyanakkor - venném észre talán, ha olvasó volnék - a szerző

mégis olyan dolgokra kérdez rá, amelyek más módon, más össze
függésben keresztény írók és gondolkodók számára is alapkérdések.

3.) Ami pedig az utolsó kérdést illeti, arra félig-meddig már
válaszoltam is. Szerintem nem az a lényeges, hogy milyen nem
keresztény hagyomány van még jelen, hanem az, hogy ezek meny
nyire integrálhatók, mennyire tudnak egymáshoz kapcsolódni. Ha
egy-egyegzotikusnak tűnő hagyomány, a buddhizmustól a kelta
regékig, felbukkan a magyar kultúrában, az többnyire nehézség
nélkül megtalálja helyét a fennálló művelődésszerkezetben,annak
többnyire a peremén. Ezzel ellentétes irányú folyamat, hogy a
műveltség hagyományos elemei egzotikussá válnak, s a periférián
találkozik Vergilius a szamurájok legújabb kalandjaival, Jób köny
ve a dél-amerikai indiánok mágikus szertartásaival. Ezekkel
szemben két olyan tényező van, amely, különösen a mi tájainkon,
destruktív hatású. Az egyik a felvilágosodás örökségéből kifejlő

dött csoportideológiák, nacionalizmusok, különösen ezek agresz
szív, biologista-vérmítoszos változatai. A másik a posztmodern
létállapottal együttjáró töredezettség; az oksági, erkölcsi, érzelmi
összefüggések riasztó felszámolódása.

A kereszténység egyszer már megmentette a világ kulturális
örökségét a teljes feledéstől. A kívülálló szemével úgy látom, hogya
harmadik évezred elején küldetése, egyszersmind megújulásának
egyik esélye, hogy ezzel ismét megpróbálkozzék - akkor is, ha e
próbálkozás a művészet autonómiája miatt kudarcra van ítélve.

A földhözragadt
materializmus kora
A három kérdésből csupán a középsőre tudok felkészülten vála
szolni. Az első és a harmadik esetében laikusként, csupán tapasz
talataimra hagyatkozhatom, nem vagyok e tudományos igényű

kérdések szakembere.
1.) Ismert, hogy az elmúlt kétszáz esztendőben az európai kul

túra főáramából mindinkább kiszorul a keresztény (katolikus) ha-
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gyomány. De ez csak akkor igaz, ha a kultúraformálók szándékait
tekintjük. A megvalósulás, hál' Istennek, lassabb és tökéletlenebb,
mint azt a kiszorító szándékú ideológiák (materializmus, ateiz
mus) meghirdetőinek, divatba illetve politikai hatalomra segítői

nek buzgalma és a nyilvánosság központjaiban elfoglalt hadál
lásai sejtetik.

Mégis: pontosan ez a folyamat szolgálja a jézusi kinyilatkozta
tás megvalósulását és azt, hogy az egyház, az "üldözött egyház"
ismét eredendő feladatát teljesítse: Jézussal egy test legyen. Hi
szen "nem különb a tanítvány mesterénél, sem a szolga uránál.
Elégedjék meg a tanítvány, ha olyan lesz, mint mestere, és a szol
ga, ha olyan lesz, mint ura."

2.) Szeretném, ha a kereszténység teljesen áthatná a munkámat,
a gondolkodásomat, az írásaimat. Kevés dolog van, amit ennél
jobban szeretnék. De mivel világi ember vagyok - mindkét szót
egyformán kell hangsúlyoznom -, így törekvéseim és az elért
eredmények is töredékesek, tökéletlenek, elégtelenek. Eddigi
munkáimmal ebből a szempontból még kevésbé lehetek elégedett,
mint egyébként.

Hozzájárul ehhez természetesen az is, hogy mintegy huszonöt
éven át nem gyakoroltam a vallásomat, sőt hosszú időre még a
hitemet is elvesztettem, és egyféle, a politikai környezet diktátu
mával szembe szálló, "csakazértis" erkölcsi alapállás helyettesítet
te gondolkodásomban a keresztény (katolikus) meggyőződést.

Tudom, hogy a hit megléte vagy nem léte kegyelem kérdése is,
mégsem akarom felmenteni magamat: a szellemi világdivatokhoz
való szenvedélyes alkalmazkodásvágy esetemben is intellektuális
kényelemszeretetet, gondolkodói felületességet eredményezett.
Tulajdonképpen nézhetném mindezt úgy is, mint a tanulópénz
megfizetésének - elég hosszúra nyúlt - időszakát: meg kellett
emésztenem azt, amit "korunk műveltségeként" - modernitás
ként -, a mindenkori fiatalság útját járva, nagy erőfeszítések

árán megismerni igyekeztem.
Az eredmény szempontjából azonban mindegy. Csak az őszin

teségre való törekvés ad valamelyes érdekességet és értéket an
nak, amit eddig megírtam.

Tehát visszatérvén gyermekségem és első ifjúságom termé
szetes közösségébe, bízom abban, hogy írásaimmal is bele tudok
kapcsolódni áramába.

3.) A keresztény hagyományon kívül milyen más vallási tradí
ció, gondolatrendszer, világnézet van jelen a kortárs magyar iro
dalomban?

Mindenekelőtt a materializmus, méghozzá a legföldhözragad
tabb materializmus jelenléte érhető tetten a kortárs magyar iroda
lom számos alkotásában. A "tudományos világnézet" varázsigéje
hosszú ideje megbabonázta, gondolkodásában alapvetőert megha
tározza és korlátozza a magyar és nem csak a magyar szellemi
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elit legnagyobb részét. Ez az ideológia - amelynek elfogadói és
hitvallói intellektuális felsőbbrendűséget tulajdonítanak - az önál
ló gondolkodásra törekvés és a materializmusban mint "tudományos
világnézetben" való kételkedés teljes hiányát eredményezi. Miköz
ben döntő kérdésekben már a 20. századi tudomány is túllépett
azokon az "igazságokon", amelyekre létrehozói ezt a "tudo
mányos gondolatrendszert" alapozták.

Furcsa ellentmondás: akik vakhittel vallják, terjesztik és elszán
tan védelmezik a materialista-ateista ideológiát, ezt az esetleges,
embergyártotta elméletet, - vélt intellektuális fölényükre alapoz
va - mélyen lenézik és kinevetik a valódi, az Istenbe vetett hitet.

Eger és Argentína
fio··lo··ttMOHÁS líVIA

A kérdés: E hagyomány, vagyis a keresztény (kaiolikus) mennyire hat az
Ön alkotói munkájára, gondolkodására, írásaira? - olyan, mint az a
másik: a Meni-e a könyvek által a világ elébb? Igen, igen, igen, kiáltom
mind a két kérdésre, ám a mennyire - az már eldönthetetlen. Aho
gyan a H, a 2, és az O az iható vízben együtt, így az íróban is
szétválaszthatatlan az alkotói munka, a gondolkodás meg az írás.
Tehát nem tudok válaszolni, pedig szeretnék.

Talán ha mély analízisbe bocsátkoznék? Vagy hosszadalmas
önelemzést végeznék? Esetleg komputerbe táplálnám összes írá
somat és a masina megszámolná a megadott kulcsfogalmakat?
Így aztán felfegyverkezve a szupervizor analitikusom véleményé
vel meg a komputerem adataival, talán mondhatnék valamit.

De így? Amit tehetek: fellapozom a Műhelynaplómat és bekez
déseket puskázok belőle. Olyanokat, amik jeleznek talán holmi
pontatlan feleletféléket.

1.) A Könyvhéten ajándék könyvet kaptam, írója, (Schaffer E.) Si
mone Weil mottóval indít: "Meg kell tanulnunk vágyakozni az után,
ami a miénk." Minthogy Isten az enyém, az utána vágyakozásom
adja a másképp be nem szerezhető lendületet, színt és energiát, és
adja az egyébként oly gyakran ronda élet elviselhetőségét.

2.) Már megint azt olvasom, hogy "a Szentháromság titka
olyan lét titok, aminek megértéséhez emberi agyunk és szelle
münk kicsiny. Ennek okán egyszerűen hinnünk kell e titkot, bár
soha fel nem fogjuk".

No igen. Ezt mondta a hittanárunk is, Tök Lajcsi, bocsánat, ez
volt hittanárunk gúnyneve, tíz évesek voltunk vagy tizenkettő,
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máskülönben szerettük a tiszteletreméltó férfiút, de hát nagyon
kopasz volt és nagyon Lajos. Miközben csillogó fejjel magyarázott
a katedrán, pontosan éreztem, hogy tudom a titkot. Egyszerűen

anyámra és apámra kellett gondolnom, akik néha olyanok voltak,
mint a tej, a méz, a mosoly, a kenyér, máskor a düh, a méreg, a
vihar, a keserű keménység; több személy lakik mindkettőjükben,

így van, valóban több. Kinyílt nekem ez a szent titok. De ezt az
tán el nem mondhattam hittanórán! Egyfelől mert már tudtam a
hét főbűn létezéséről, ezek között első a kevélység, ha nekikezdek
itt okoskodni, mert hogyan is mondhatja egy tízéves, hogy érti,
amit senki meg nem érthet, csakis úgy, hogy a kevélység roppant
bűnében szenved. A hittanár azt mondaná, csacsi gyerek maga
Mohás, ne beszéljen ilyeneket, én meg erre azt, hogy a tízéves Jé
zus is mondott okosakat az idős tudósoknak a templomban, erre
T. L. elvörösödne, azért kérem, ne hasonlítsa magát őhozzá, én
meg azt felelném, de miért ne, hát nem vagyunk-e mind Isten
gyermekei, és különben is azt tetszett mondani, utánozzuk, ő a
mi példaképünk, ha okosat akarok mondani, azzal is utánzom, és
engem meg itt le tetszik csacsizni. Nem mondtam semmit a
hittanórán, most mondom ki először, hogy értem.

3.) "Olykor lelkemre egy bizonyos fajta hülyeség nehezül - én
legalább ezt a nevet adtam neki. Ilyenkor a lélek olyan, mint egy
kis szamár", no, szeretnék én olyan szamár lenni, mint ő, akitől

idéztem, Avilai Szent Teréz, a nagyeszű asszony, felfoghatatlan,
hogy a maga furcsa természetével, sajátos hitbeli élményeivel mi
képp tudta elkerülni az inkvizíciót. Talán épp úgy, hogy többféle
oldala volt nagyeszűségének és egyik lehetett az alkalmazkodók
eszessége. Szegény Ward Mária bezzeg nem tudta kiügyeskedni,
ha szabad ezt a kifejezést használnom, őt bizony többször is be
csukták az inkvizíció börtönébe. Ezerhatszázas évek. Anglia. Ül
dözik a katolikusokat. Egy fiatal, angol hölgy átmenekül Európá
ba. Itt női tanító rendet alapít. Úgy gondolja, a nőknek is több
kell, mint csak az eresz alá állhatni, ha zuhog az eső. Ezzel aztán
alapos karcolást ejt a női-férfi szerepek középkori felfogásán. Még
testesebb a botrány, mikor szakít a klauzurával. Ragaszkodik ah
hoz, hogy ne a helyi főpapság ellenőrizze a rendjét, csak egyedül
Róma. Szó mi szó, keményen lázad a férfi-uralta szokások ellen,
óh, az a kevélység, ezt biz meg nem bocsájtják neki. Intézetét újra
és újra bezárják. A mi Pázmány Péterünk érti a nyakas angol nő

törekvését. 1628-ban meghívja hazánkba, Pozsonyba, az akkori
magyar fővárosba. Még abban az esztendőben megnyitják ho
nunkban az Angolkisasszonyok Intézetét.

Menekült Angliából, mint innen Bodolai Margit. Január havá
ban halt meg, akárcsak Bodolai Margit, aki egri apáca Ward Má
ria rendjében, osztályfőnökünk volt és ha töklajcsiztunk, gyakran
úgy tett, mint aki nem hallja. Megrendített, amikor a kékcédulás
választás után megemlítette, hány szerzetest végeztek ki Oroszor-
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szágban a bolsevista forradalom győzelmekor, és a maga részéről

felkészült a vértanúságra. Pátosz nélkül mondta, kis vállvonoga
tással. Csakhogy nem az az ember volt, akit holmi választási csa
lás és a politika eltéríthet a maga választotta útról. A szétszóratás
után rendi ruháját kis batyuban hátára kötötte, és a már ereszke
dő vasfüggöny alatt átkúszott a határon. Párizsba ment, onnan a
Rend Argentínába küldte, szegénysorsú magyar menekültek gye
rekeit őrizték, amolyan napközi otthont csináltak nekik külvárosi
lakásokban. Ma Platanoson ezer fős gyönyörű intézetük áll.

Mint Ward Máriának saját hazájából menekülnie kellett, hogy
más földön teljesedjen ki szervezői zsenialitása. Van egy közös
áramkör, az az elszakíthatatlan, megtörhetetlen, amit Avilai Teréz
úgy fejez ki: kamarások vagyunk, titkos tanácsosok, szabadon
kell haladni az úton, ráhagyatkozni arra a hatalmas erőre, ami
minden dolgok mögött ott van láthatatlanul, de sodróan, eleve
nen, hát ez az, amiről én nem tudok beszélni, amit három nő

közvetít számomra, Spanyolországból Avilai Teréz, Angliából
Ward Mária, Eger és Argentína fölött repülve Bodolai Margit. Az
irodalom meg csak fecskecsicsergés.

Az irodalom örök
RÓNAVLÁSZLÓ forrásai

Amikor megkaptam a Vigilia kérdéseit, éppen egy két világháború
közötti kisebbségi folyóiratban, az Új Életben keresgéltem. Az 1935.
április 4-i számban két ide is tartozó írásra bukkantam. (Érdekes
ségképp említem, hogy ebben a számban Semetkay József, akinek
Mécs Lászlóval való barátsága közismert, az induló Vigiliát köszön
tötte.) Az egyik Bangha Bélának a Pázmány Péter Társaság irodalmi
estjén elmondott gondolatainak írásos változata. Az irodalom örök
forrásai címmel. Ennek egyetlen gondolatát idézném: "Nem a mie
ink a legnagyobb könyvkiadói és könyvpiaci sikerek, nem a mi
drámáink és misztériumaink uralkodnak ma filmen és színpadon,
nem a mienk a tömegprodukció az irodalmi gyáripar versenyében,
de amint a beethovenek is, ha a művészeti aspirációk legfelsőbb

sztratoszférájába akartak fölszállni, Missa Solemniseket komponál
tak, úgy az irodalmi élet legfelsőbb titánjai. mint Goethe a Faustban
és Madách Az ember tragédiájában, a katolicizmus gondolatvilágá
ban érték és érik el csúcsponjukat." Kicsit visszafogottabban úgy
mondanám, a keresztény hagyomány egyik legfontosabb eleme
volt és marad a művészeteknek. Beágyazódik a művészet gondol
kodásába, jelképrendszere sokféleképp nyilvánul meg, értékei pe-
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dig követésre érdemes módon fejeződnek ki, kortól, áramlatoktól,
irányzatoktól függetlenül, ezek kifejezésmódjához persze alkalmaz
kodva. Nem feltétlenül a témaválasztás teszi keresztény szelleművé

a műalkotást, hiszen a magukat határozottan kereszténynek mondó
alkotók között jónéhány dilettáns akad. A kötődésnek mélyebbnek
kell lennie, a gondolatoknak bensőnkből kell vezérelniük. Jónás hi
ába bődült el Babits versében, kinevették. Nem hiteles, ha valaki
vérben forgó szemmel képviseli a keresztény szellemiséget. A kul
túrában sem! A magyar keresztény hagyomány legnagyobbjait 
hogy egyik kedvencemet, Sík Sándort idézzem - Krisztus "beke
rítette". Nem azért, hogy gügyögjenek vagy harsogjanak, hanem
hogya szeretetről emberi módon szóljanak.

Van azonban itt egy nem is apró nehézség. Tudjuk-e pontosan,
mi is valójában a keresztény hagyomány? Ismerjük-e, olvassuk-e
a Szentírást? Vagy hogy egy időszerű kérdést vessek föl: tudják-e
majd a mai fiatalok, ki volt Pázmány Péter? Prohászka? Sík Sán
dor? Honnan tudnák, ha tanulmányaik során a nevüket sem hall
ják! Keresztény Magyarországon Pázmány nem tananyag... Miféle
hagyományteremtés ez?

Egy pillanatra visszatérnék Bangha Béla helyzetértékeléséhez.
Baj volna, hogy nem mi uraljuk a médiumokat vagy a filmipart
és - erről neki nem lehettek tapasztalatai - a televíziót? Nem
kell uralnunk semmit sem! Ettől még az életet, a küzdést, a törek
vést bemutató és ábrázoló alkotásokban érzékelhető a keresztény
szellemiség, az a felismerés, hogy egy "ismeretlen Úrnak vendé
gei" vagyunk, lehetünk. Előbb-utóbb megcsömörlenek az embe
rek a bűntől és a hazugságoktól, s akkor a múltban is keresni
kezdik az Úr nyomait.

1935-ben Claudelt, aki világszerte ismert hitvalló író volt, nem
választotta tagjai közé a Francia Akadémia. (Ez a másik említett
cikk témája.) Megbukott Claude Fartere-rel szemben, aki népsze
rű, szórakoztató író volt. De ki emlékszik rá? Claudelt viszont
úgy tartjuk számon mint az új francia szellem egyik úttörőjét.

André Cide-del, Romain Rolland-nal, Charles Peguy-vel és André
Suarezzel. Közülük négyen keresztény szellemiségű írók voltak,
akik nem kis lelki harcok után lettek azok. A hagyomány újra
meg újra bűvkörébe vonja azt, aki nyitott szívvel tájékozódik a
világban.

Hogy is mondjam? Miként hat rám ez a hagyomány? Keresz
tényként nevelődtem. próbálok keresztény ember módján élni és
dolgozni. Hogy megkapom-e hozzá a kegyelmet, nem én döntöm
el, csak imádkozhatok érte. Kiváló nevelőim készíthettek föl erre
az útra apámtól a piarista tanáraimon át sok-sok hasonló gondol
kodású barátomig. Ez amolyan kegyelmi beavatkozás életembe.
Így aztán nem csoda, hogy tehetségem szerint, amennyire erőm

ből telik, igyekszem feltárni e hagyományt, hogya közgondolko
dás része legyen. Nem hálás, nem kitüntetett feladat, de nagyon
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fontos. Több mint egy évtizede próbálom megírni a múlt század
keresztény kultúrájának és kultúrszemléletének történetét. Né
hány részlete elkészült, például Mécs Lászlóról és Sík Sándorról
írt kismonográfiáim. Írtam egy kötetnyit a múlt század jeles lelki
ségi, kultúrateremtő és nevelő személyiségeiről, senkit sem érde
kelt. Mérhetetlenül udvarias levélben utasította vissza egyik kato
likus kiadónk igazgatója is: a téma nem időszerű. Ez a hagyo
mány mintha bennünket sem érdekelne. Együtt van az anyagom
egy teljes kép megírásához, ha lsten erőt és időt ad, meg is írom.
Majd az unokáim felnőtt korában talán érdekesebb lesz.

Nem tagadom, szerenesém volt. Rónay György fiának lenni 
eleve kijelöli az irányt. Thurzó Gábor mesélt az Életről, s olya
nokkal dolgozhattam együtt - hadd említsem Mihelics Videt,
Kunszery Gyulát, Szigeti Endrét, Sinkó Ferencet, Doromby Ká
rolyt - akik belegyökereztek ebbe a hagyományba, és tevékeny
ségükkel gazdagították is. Vidéki tanárként olyanokkal ismerked
tem meg, kötöttem barátságot, akik magától értetődő termé
szetességgel neveltek és oktattak e hagyomány szellemében.
Mindegyikükből magamban őrzők valamit.

Számomra az oktatás talán többet jelent és ad, mint az írás.
Amennyire tőlem telik, igyekszem ébren tartani a keresztény ha
gyományt, és próbálom képviselni is. Hogy hitelesen-e vagy sem,
azt a tanítványaimtól kellene megkérdezni.

Azt tanultam, ha kritikát vagy kritikusan írok, ne bántsak meg
senkit, keressem az értékeket, mondjak őszinte véleményt, ne a
saját, hanem a mások hasznát keressem. Próbálkozom. Néha sike
rül, néha nem.

Hogy más vallási hagyományok jelen vannak-e a kortárs ma
gyar irodalomban, arról nincs tapasztalatom. Nem olvastam ilyen
könyvet. A liberálisnak mondott világnézet hatása érzékelhető,

persze ha arra gondolunk, hogy például Eötvös József liberális
volt, akkor ez a mai liberalizmus valami nagyon furcsa képződ

mény. A posztmodern évekig uralkodott, mára mintha veszített
volna erejéből. Ezt abból is tapasztalni lehet, hogy némely képvi
selői meglehetősen erőszakos módon védelmezik hadállásait.
Mondanék példát. Komoly állami pályázatokat írtak ki irodalmi
kutatásokra. A már folyó és a kezdődő Babits- és Kosztolányi kri
tikai kiadásokra egyetlen fillért sem szántak a döntnökök, akik
között a posztmodern európai rangú képviselői tekintélyük súlyá
nak arányában voltak jelen. Az ilyesfajta gesztusok azt jelzik,
hogy az ő számukra a hagyományok nem fontosak. Csakhogy a
hagyományokat nem lehet betemetni. Ezt a történelem is igazolja.

A mai magyar kultúra sajátos jellemzője átpolitizáltsága. Ez a
jelenség ugyan nem kötődik szilárd és következetes világnézeti
beállítottsághoz - tisztelet a kivételnek -, de világnézeti jelsza
vakkal rejti aktuálpolitikai céljait. Azért okozhat károkat, mert az
értékszemlélete túlságosan relatív. Ami megfelel az én politikai
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SZÁNT6 T. GÁBOR

1Nemrég elhunyt izraeli
vallásfilozófus, az elmúlt

évtizedek egyik
legismertebb zsidó

gondolkodója.

hovatartozásomnak, az értékes, ami nem, az nemhogy nem, de
nem is lehet az. Ám a politika sosem teremt struktúrát, inkább
nagyon is képlékeny, ezért aztán ezek az emitt és amott preferált
vagy elvetett műalkotások előbb-utóbb a helyükre kerülnek. Egy
adott kor politikai formációjának inkább megfelelt Herczeg Ferenc
- aki nem volt rossz író, sőt... -, mint Móricz Zsigmond. Végül
helyreállt a valós értékrend. Pilinszkyéket irodalompolitikai meg
gondolásokból víz alá nyomták. És? ..

Önmagunktól
önmagunkig
A körkérdésükben említett három témakörből az utolsóként emlí
tett kapcsán próbálom megfogalmazni válaszom, noha nem vagyok
biztos abban, hogy a keresztény hagyományon kívül más vallási
tradíció, gondolatrendszer, világnézet mint vallási tradíció, mint
gondolatrendszer s mint világnézet, koherens módon megjelenik a
kortárs magyar irodalomban, vagy akár egy-egy életműben, amint
hogy abban is kételkednék, hogy a keresztény hagyomány mint
egységes és tételes nézetvilág megjelenne egy-egy író oeuvre-jének
egészében, ám kételyeim más-más jellegűek.

Előbb általános fenntartásaimról.
Ahol és amennyiben a vallásos világnézet a maga teljességében

érvényre jutna irodalmi művekben, a szöveg aligha fejezhetné ki
érvényesen a (poszt)modern kort és e korba született ember sor
sát, létproblémáit. Tételszerű volna, s ily módon talán megfelelne
a vallás téziseinek és elvárásainak, ám az irodaloménak aligha.
Meglehet, leegyszerűsítőnek tűnik álláspontom, de a modem val
lásos irodalom afféle kétfrontos harcban (két fontos harcban) kép
zelhető csak el számomra. (Vajon mikor szabadulnak meg szava
ink történelmileg terhes konnotációiktól? Talán csak akkor, ha a
szolgaság nemzedéke a sivatagban pusztul, a honfoglalők meg nem
is értik, miért nem használtak elődeik bizonyos kifejezéseket.)

A Törvény és a hétköznapok valósága között őrlődő, csetlő

botló ember, ha felismerni véli is a vallás otthonteremtő szerepét
és jelentőségét a létezésben, még korántsem biztos, hogy érték
konfliktusoktól és kompromisszumoktól mentesen képes életébe
illeszteni a vallásos praxist és meggyőződést. Ha e malomkövek
közötti őrlődés, vívódás, kettős kötődés ábrázolása, illetve ha a
vallás inspiráita irodalom, alkalmasint a vallás által okozott élet
problémák feldolgozása elfogadható vallásos irodalomnak, akkor
válaszom igen, létezik vallásos irodalom. Jesajáhu Leibowitz1 sze-
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rint a vallásos zsidó állandó válságban él: képes-e megfeleltetni
életét a Törvényelvárásainak, s ebben a versenyben folytonosan
alulmarad. Igaz, tisztában van azzal, hogy a vallás célja éppen a
tökéletesre törekvés tökéletlensége tudatában - pont ezért van
szüksége rá.

Filozófiai fogalmakat kölcsönözve, a vallás a Sollen, az iroda
lom a Sein világa, a vallásos, vagy a lét alapvető kérdéseit fesze
gető irodalom, a Sollen és a Sein között sodródó, horzsolódó és
morzsolódó, szüntelen válságban lévő emberé, ám az irodalom
válaszai megengedőbbek a vallás normáinál. Az ideális és a reális
közötti különbség, és e két pólus közti valóság tágas játszótere
népesül be az irodalomban, mely éppen azáltal éri el művészi ha
tását, hogy a kudarcot, a bukást, a létbe vetett (száműzött) lény
hontalanságát tükrözi, hiányában mutatva fel a Törvény (vallás,
erkölcs) igazságát, ember és világ harmóniáját, miközben a jó iro
dalom azt sem hallgathatja el, hogy a Törvény sem jelent tör
vényszerű megoldást egyedi emberi problémák mindegyikére, no
ha kétségtelenül menedéket, kapaszkodót, otthont jelenthet a
száműzetésben.

Otthont, nem hazát. Menedéket, nem úticélt. Ideiglenességet,
nem véglegességet. Utat, s nem érkezést. Várakozást, nem a bizo
nyosságot. Megbicsakló s feléledő reményt, de nem a beteljesü
lést. Megváltatlanságot, de hitet a megválthatóságban.

Zsidó irodalomról, a zsidó irodalomból beszélek. Paradoxonok
kal terhes, nehezen összeegyeztethető szférák és életérzések biro
dalmából.

***
Volt néhány évtized a múlt század első felében, amikor úgy tűnt:

lesz, lehet magyar-zsidó irodalom. Volt még benne zsidó szellem, s
volt már benne magyar történet. Birtokában látszott lenni mind
azon nyelvi kifejezőeszközökgazdagságának, melyek sajátossá, ám
a legszélesebb közönség számára is fogyaszthatóvá, élvezhetővé

tették, illetve tehették volna. Noha még másod-harmadrendűfolyó
irat-irodalom volt döntő többségében, irodalom volt: magyar-zsidó
irodalom. Beolvadás lett a sorsa, torkára forrasztotta a szót a vész
korszak, majd a kommunista önkény. Izraelben, az ottani magyar
sajtó hasábjain és kispéldányszámú könyvkiadásában folytatódha
tott szűk körben kevesek törekvése, s olvadt elott is egy nemzedék
alatt az asszimiláció során.

Zsidó irodalomról, mely vallási tradíciót, gondolatrendszert és
világnézetet tükröz, immár szinte egyáltalán nem beszélhetünk a
magyar szellemi életben. Sokféle antikizáló motívum, kínai filozó
fiai hatás mellett, előbb-utóbb bizonyára születik buddhista, kris
nás, vagy más irányultságú/inspirációjú mű is zsidó származású
szerző tollából, mint ahogy többek munkáiban észlelhetők a ke-
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resztény gondolkodás jegyei. Ama törekvésre is látni példát zsidó
származású, keresztény meggyőződésű szerzők részéről, mely a
zsidó és a keresztény hagyomány megszokottnál nyomatékosabb
összeegyeztetését szorgalmazza, a kereszténység zsidósághoz fű

ződő viszonya újragondolását, eredetéhez való autentikus vissza
nyúlását, s kimondva vagy kimondatlanul, az antijudaizmustól
való megtisztítását hangsúlyozza mind irodalmi, mind teoretikusi
szerkesztői munka során, bizonyos kritikai hangvétellel az egyhá
zi körökben uralkodó merevebb, a folytonosságot kevésbé hang
súlyozó beszédmóddal szemben.

Olyan szerzőket azonban, akik hasonló tudatossággal rneríte
nének zsidó forrásból - fájdalom - nemigen ismerek. Nyilván
való társadalomtörténeti okok miatt ez nem is meglepő az elmúlt
két évszázad nagy trendjei és az utóbbi fájdalmas kataklizmái
után, ugyanakkor tagadhatatlan, hogy foltokban, árnyékokban,
emlékekben, magatartásmintákban jelen van a szociokulturális
zsidó tapasztalat, a zsidó létélményekben gyökerező beállítottság,
értékvilág és érzékenység a magyar irodalomban, amint a szel
lemi élet egészében.

Fény helyett visszfény, szellem helyett kultúra, jelenlét helyett
emlékezés, őszinteség helyett rejtőzködés, tudatos gondolkodás
helyett zsigeri reflexek, öntudat helyett neurózis, világnézet he
lyett legfeljebb dacosan vállalt, kényszerű sors.

Zsidó forrásból tudatosan, mélyet meríteni, a mértékadó értel
miségi közvélekedés szerint egyet jelent a szeparációval és a szeg
regációval. Kétségtelen bizonyos beszűkülés, ami nem volna fel
tétlenül elviselhetetlen, ám mélyülő tudás, hasonlóan gondolko
dók szélesedő tábora, valamint neurotikus görcsöktől mentes, és
empátiával megáldott, szélesebb társadalmi környezet híján, ta
gadhatatlanul elszigetelődéshez. meg nem értéshez, gettósodás
hoz vezet. Ezt a konzekvenciát igen kevesen vállalják, annál töb
ben bírálják. Meglátásom szerint sem a magyar társadalom, sem a
keresztény közvélemény, sőt maga a zsidó közösség sincs felkészül
ve egy markáns hangú, zsidó irodalom valódi befogadására. Értet
lenség, ellenérzések. félelmek, jó esetben közöny és a "felekezeti iro
dalom" lesajnáló címkéjével való stigmatizálás a sorsa itt és ma a
vallásos gondolkodást is implikáló zsidó írásosság megjelenésének.

***
A 19-20. századi szekularizáció, asszimiláció, a nácizmus és a kom
munizmus után Közép-Európában a 21. század elején a judaizmus
kevesek vállalt öröksége. Ellenkultúra, utóvédharc, s kevés hittel,
mégis megkockáztatom: talán avantgárd.

Ötven fölött sokak gyermekkori élménye még a zsidó szellemű

családi neveltetés. Ötven alatt kevesen láttak otthon zsidó ünne
pet, még kevesebben zsidó hétköznapokat. Az előbbieknek még
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van mire emlékezni, az utóbbiaknak maguknak kellene "megte
remteni" hagyományaikat. (Itt bukik persze minden: hagyomány
vagy van, vagy nincs; nehezen gyökereztethető.)Az író és a mű

vész gyakorta lázad a család, a társadalmi környezet szokásai,
olykor fojtogatónak érzett béklyói, így a vallási tradíció ellen. A
ma húszas-harmincas éveiben járó zsidó nemzedéknek ezen a tá
jon nem adatott meg, hogy a tradicionális környezet ellen lázad
jon, mert nem volt neki. A hagyomány már apáink előtt elveszett:
a hit elfüstölt Auschwitzban, megfagyott Kolimán. Ami maradt:
titkok, szorongások, megfoghatatlan, s nehezen leküzdhető ha
gyaték, ám mert ez bennünk is él, nem csak szüleinkben, ellene
nehezen lázadhatunk. legfeljebb cipelhetjük. meg szabadulni pró
bálhatunk tőle. A zsidó szóra ma nem Színáj és kőtábla az asszo
ciáció, de gettó és láger. Nincsenek is szabad asszociációink. pe
dig a pszichoanalitikus technika és a rabbinikus szövegmagyará
zat rokonságban állnak. Traumák és elfojtások bénítják az önma
gunkkal és a másokkal folytatott eszmecserét.

Úgy tűnik, a tradíciótól és a közösségtől eltávolodott szülők el
leni lázadás útja sem a Törvény útjára való visszatérés, legfeljebb
az etnikai azonosságtudat. Tudás és cselekvés híján érzés, élet
mód helyett legfeljebb ünnepek, világnézet helyett identitás. A si
vatagban tipródunk. Ráadásul hagyományt "teremteni", ponto
sabban abba visszagyökerezni. egyszersmind íróként viszonyulni
mind a szűkebb környezethez, mind e visszaplántálás folyamatá
hoz meglehetősen kényes művelet, ellentmondásos vállalkozás.

Higgyenek nekem, tapasztalatból tudom.

***
Csábító slusszpoén volna azt mondanom: én vagyok az egyetlen
(az utolsó) zsidó író Magyarországon, de nem volna igaz.

Én az utolsó előtti vagyok. Röhrig Géza egy évvel fiatalabb ná
lam.

Mást nem ismerek rajtunk kívül, aki nem sértődik meg, ha zsi
dó írónak titulálják.

A zsidó származású írók többsége, a definíciós kényszert elhá
rítva, vagy dacosan magyar írónak mondja, vagy író vallású
nak/nemzetiségűnekgondolja magát, elhárítva mindahány nem
szabadon választott csoportközösséget, hagyományt, mely az al
kotás bonyolult lélektani folyamatában talán mégis hatást gyako
rol rá. Máskor a nyelvet misztifikálja mint hovatartozása egyetlen
kritériumát, pedig a nyelvek mögött - bizonyos kivételektől elte
kintve (például vallási tradíció által megszentelt értelmezési ha
gyomány) - egységesnek mondható a fogalmi világ. Az igazi
kérdés az, milyen közvetítő csatornákon, intellektuális ösvénye
ken, tudatos vagy tudattalan szűrőkön és rejtekutakon jutunk el
az élmény feldolgozásától a kifejezés végső aktusáig. A nyelv fon-
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tos eszközünk, melyhez alázatos viszony fűz, ám eszköz, s még
ha tárgyunk is, mint a szövegirodalorn hívei vallják, akkor sem
elég, hogy csupán általa fejtsük meg önmagunkat. A zsidó sem
fosztóképző, mely az egyetemestől rekeszt el, hanem éppen az
egyetemes, kerubokkal és szeráfokkal őrzött dísztermébe vezető,

zegzugos folyosók egyike.
Mert a falon közvetlenül nem lehet átjárni. Önmagunktól ön

magunk kifejezéséig önmagunkon át vezet a legrövidebb út.

A hit,
TANDORI DEZSÖ egzisztencializmusa

Talán nem elsőül, mégis alapvetően jött rá a kitűnő esszéista és
gondolkodó Babarczy Eszter, hogy "irodalmam" mindvégig egzisz
tencialista jegyű volt. Semmiképp sem az "új regény" tárgyaprólék
hűsége, végképp nem a posztmodern "relativizmusa" (durva fogal
mazás) jellemezte. Egzisztencializmusom természetesen már csak
azért is világias mód volt hitjellegű. mert a tételes hit, az ideológia,
az intellektuális mércékkel mérhető helyességszempont beleszólást
engedett volna valódibb hitem, szellemi többfelé-nyitottságom, in
tellektuálisom azért talán valamivel túli, és így újra tárgyi (esemény
szerinti etc., ergo egzisztencialista) jegyben formálódó értékfelfogá
somra (helyességszemléletemre).

Így most se várjon tőlem senki a (keresztény, katolikus) hittel
kapcsolatos általánosabb megfogalmazásokat.

Egész egyszeruen nyilvánvaló, hogy - már ahol és már akik
- a kereszténység aurájában, nagyobb szellemi (és mechanikai!)
terében élünk. Itt Európában, hadd mondjam így. A történelem
menetének példái is nyilvánvalóak. Ami engem érdekel, nem a
kereszténység (a katolicizmus) feltétlen életképessége, hanem
hogy a hit szakterületéről (részben csak!) síkkal-formálva, szöget
bezáró (tompa szöget!) írói felfogás (nem csak a magam szerény
tevékenysége, de ahogy szellemi értékekre tekintek) miként hatá
rozódik meg - ha nem is feltétlenül a gyakorló hit, de - a ke
reszténység elvei által.

Az itt bevezetőben elmondottakra festők művei, velük kapcso
latos reflexiók ihlettek. Nem meglepő módon: Ad Reinhardt,
Mark Rothko (a Balkon folyóirathasábjain bőséggel elemeztem
őket), akiknek abszolutizmust célzó munkássága feltétlenül a hit
jegyében áll, ha itt spiritualizmust értünk a dolgon, Nagyobb Ér
ték és Erő (jaj! e szó) megtestesülése (végül a festményben). Elmé
leti munkásságunk, főleg Reinhardté, a monokróm szupermatiz-
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must egzisztencialista átéléssel valósítja meg; és az ezzel kapcso
latos reflexiók (franciákéi, a mi Susan Sontagunkéi etc.) szintén
azonos hullámhosszon folytatódnak. Az intellektuálison túli érték
réteg, nem is értékréteg, de képzettartomány léte értékréteg, nem
is értékréteg, de képzettartomány léte - egzisztáló, létezésgya
korlatot meghatározó tényező ekképp.

Persze, kényes gondolati aljnövényzet sűrűjébe, netán oszlatag
felhővilágba vezethet ez az ellentétpár, e felfogás: hiszem Istent,
de csak mint képzetet. Mivel erre az "európai" (római, nos igen...)
ember hamar rájöhetett, alakultak a misztikus irányzatok, szinté
zist keresve, később a Zen divatja (vagy átélése) hódított. Ezek
már-már Karinthy Frigyes .Uránía't-paródiájára emlékeztetőmon
datok a részemről, mégis, a tömörség érdekében...

Mert szintetizálni kellett a reáliát a reálián túlival. Nyilvánvaló,
a figurális elképzelések, bizonyos szférában (Isten, mintegy Mó
zesként, nagy szakállal etc.) tarthatatlanok. Ám a Saulus-Paulus
átalakulás, igen, minden egzisztencialista jegyű átalakulás tartal
mazza az Irracionális mozzanatát. Ezt éppen azért nem lehet kö
zelebbről taglalni, mert természetétől fogva nem fogalmi dolog! S
itt a csavar fordul egyet megint, és ismét a hit, az egzisztenciáli
san (részemről semmiképp sem formálisan nem tételesen) megélt
hit fogalmai, gyakorlatai jöhetnek.

Mit is mond Shakespeare? Egy verébfi sem eshetik le a Gond
viselés akarata nélkül. Mint író (az egzisztencialista szó ennek szi
nonimája is itt) természetes mód az irodalom közegében mozog
tam, ám mára végképp tisztázódottnak érzem (hatvankét éves va
gyok), hogy akár a hit, akár a meditáció, akár a "Zen" (engem ez
befolyásolt még, válasz az egyik kérdésre), igen, ismétlem, a csak
valamelyest is spirituális gyakorlatok - szerintem - nem végez
hetők eredetünkhöz (keresztény kultúrközegben felnőtt európai,
amerikai emberek etc.), ennek milyenségéhez híven, ha a Puszta
Absztrakció, a talán kicsit hívságos, személyünket áldó Azonnali
Átlényegülés hitében zajlanak. Nem. Az állandó tevékenykedés,
vagy netán csak a történések (jó értelemben való) eltűrése, meg
szenvedése, a botladozás, ugye, közeledünk Pilinszkyhez, aki
gondolkodásom egyik alapvető meghatározója volt s maradt,
vagyis a mindennapi - gyarló - gyakorlat: csak ez lehet hiteles
meditációs alapunk. Ha valaki, magam igencsak hajlottam volna
az Elvonulásra, és ennek töredék részeit, mindenféle elvonások
kal, ön-elvonással stb. gyakorlom is, ám okvetlenül hívságos len
ne valami .Jielyességi aránymeghatározás", sőt, épp a mai, gépie
sülő európai-amerikai-japán stb. civilizációk torzult szellemi haj
tása ... hogy mily mértékig kell adóznunk a Császárnak, mennyi
ben Istennek. Ez rémkép.

Szellemi indíttatással természetesen a neveltetésem szolgált,
bár csaknem gyerekfejjelletértem a vallásgyakorlás aktívabb útjai
ról. Ellenben ha valaki ily szempontúlag nézi meg (nem is oly tü-
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zetesen) első verseskötetemet (Töredék... ), láthalja talán, mindig
Egyetlen Nagyobb Rendező Elvet, már-már személyiséggé transz
cendálhatót, ilyet képzeltem. Máig foglalkoztat Kant csillagos
ég-meghatározása, természetesen nem marad ki belőle a moder
nista móka sem... De itt még valamit gyorsan.

Az, hogy a - Rimbaud általleszögezett? - "feltétlenül mo
dernnek kell lenni" tételét (na ja, tétel, és pontatlanul idézem is
nyilván) valósította meg egész munkásságom (ha szabad így be
szélnem róla), jelzi: valami Abszolútumban hittem, még ha csak a
Pascaléban, Wittgensteinében stb. is, és ha kezdeti meghatározóim
olyan írók voltak, mint Graham Greene, ahol a nagyon is világian
bukdosó alakok végső soron Istenre vezették vissza nolens-volens
megannyi dolgukat. Így, ha abszolútum-jegy irányít valakit, a
posztmodern kivédéséről van szó. (jóra-rosszra.) Arról, bár tu
dom, elnagyolt elemzés ez, hogy valami mégsem relatív. Arról,
hogy bármi messze-kanyarodás mutatkozik is a tételességtől, a
hagyománytól, a kánontól, a klasszikumtól, magam mindvégig
azt próbáltam, miként vihető a költészet, a próza a pillanatnyilag
legszélsőbbnek képzelhető határig... gondolatban azon is túlra.
"Gondolatban"? Egzisztenciális átélésben. Musil a Tul. nélk. e.
adott misztika-fejezeteit annak kérdésnek szenteli, hogy gondola
tilag, ergo szavakba foglalva, az ilyen átélések csak gyarló rnó
don, mintegy látomások ábrázolásával, képzelegve érzékeltethe
tők. (Nem érzékelődnek, ám jelzést, kódutalást kapunk.) Ami en
gem illet, sosem foglalkoztam látomásokkal. Az élet legapróbb
részleteivel foglalkoztam, innen és túl hittételeken és ideológia
kon. De nem innen és túl a hiten. Vagy hát éppen hogy így, talán.
Innen és túl. A verébfi szép idézet, ám én huszonnegyedik éve
met élemkipottyant "verebekkel". S rég nem oly jegyben, hogy
haláluktól akképp rettegek: mi fájdalom lesz az nekem. A vere
bekkel nem "zöld-elvű" vagyok, nem pantenista, nem purista,
nem ornitológus, nem Szent Ferenc - hanem egzisztencialista,
egy (fokozzuk le ide) világias hit jegyében. De fundamentalis
taként! És a hit - laza - fundamentalizmusa, evidenciája,
alapvetése ugyanúgy benne van ebben, mint más evidenciák:
az egyszer-felvállalásé, persze, ebből fakadó nehézkesség-Iátsza
toké stb.

Így, azt hiszem, ideális irodalmi kölyökkutya-korom volt: Ott
lik nagyregénye a "Non est volentis..." ciklustagolással... Nemes
Nagy Agnes istenvívódásai (hogy nincs kivel szót váltanunk, de
Ö megadja azt a kegyelmet, hogy legalább imádkozunk)... a már
említett Pilinszky (egész művével)... ám Jékely, Weöres, még
Mándy is, de mennyire. A külhoniak: a számunkra nehezebben
átélhető katolicizmus-probléma Angliában, melyet Evelyn Waugh
oly klasszikusan, megrendítően, mégis kódutalásként közvetít
(Utolsó látogatás, Ottlik fordítása) ... eredendően pedig Greene, lásd
The End... (Egy viszony vége), ahol a főalak azzal búcsúzik tőlünk,
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hogy Istent evokálja, mondván: eleget adott, eleget vett el (neki,
tőle) Ö, most már szerelmek, barátságok túlján hagyja örökre
békén.

Nos, ez az istenkép hiteles nekem. Feltétlenül meglévő, nem
perlekedésre való, nem "adományozónak" képzelendő... de leg
rosszabb pillanataink összefogója, letéteményese is. Mondom, ez
az én fundamentalizmusom inkább légies, egzisztencialistán
megfoghatatlan, ám annál inkább: ahogy Shakespeare mondja.
Hogy a művész a légi semmit állandó alakkal, lakhellyel és név
vel ruházza fel.

A hit - egzisztenciálisa, nemcsak tudósilag, szakemberileg
(bocsánat!) - azért alapvető, semmihez nem hasonlítható princí
pium (és diszciplína), mert szó sincs róla, hogy a légi semmit ruház
nánk fel állandó alakkal etc. itt. Hanem ami a magunk megfoghatat
lan légi semmije, az talán lakhelyre és névre és stb. lel benne. Ellen
ben az Átváltozás sem szól - sok egyéb közt - másról. Uaj, ezzel,
hozzá nem értőként, valami rémsége t mondtam volna.)

De - hála! -, ugye, milyen messze járunk ezzel a posztmo
dern mondathitűség képzetkörétől. A hit nekem akkor inkább: a
bekezdés, a tagolódás, a visszacsatoló szervesség. Íróilag szólva.
Azt hiszem.

VASADI PÉTER Válaszaim dióhéjban
1.) Ez a kifejezés, keresztény hagyomány (főként így, hogy katoli
kus) rosszul cseng a kortárs alkotói fülekben, legalábbis jó részük
ben. Csak kevesen értik úgy, hogy olyan krisztusi, vallásos eszme
iségről, pontosabban ihletettségrőlvan benne szó, amely meggyö
keresedett, elterjedt, kifejlődött, hatalmas kultúrát teremtett a
múltban, terem ma is, és lép át a jövőbe. S bizonyos, hogy - bár
állandó viszontagságok közt s változva - megmarad az időben.

A hagyomány szótól még az is megijed a kultúrában, aki pedig
vallja; ha érzékenyen gondolkodik. Miért? Mert minden valamire
való alkotó a jelenidő, s az ő jelenidejének izgalmaiban él s dolgo
zik, ezt így is tartja helyesnek és fontosnak, s előre figyel. Amit
jövőnek mondunk, az vonzza, amit hagyománynak gondol, attól
távolodik. S ez azt jelenti, hogya hagyomány(os)ról csak nagyon
keveseknek van éles, tiszta, átgondolt, valós képük, tudásuk, íté
letük eszmei tekintetben. A hagyományról általában azt hiszik, ré
gi, ma okvetlenül haldokolnia kell, tehát rossz; jó az, ami új. Ez
fölszínes ostobaság. Az igazán jó újnak régi, réginek új. Mi most
a "mai irodalomban, tágabban: a kultúrában" érezhető keresztény
ihletettségről mondunk néhány gondolatot.

Ez az ihletettség jelen van, de a - jó - művek többségében

779



rejtetten, s ha tárgyban, képben, szóban föl lehet ismerni a jeleit,
nem-hagyományosan van jelen mindenféle stílus formai gazdag
ságában. Azt hisszük, nemcsak "a posztmodern nehezen megha
tározható kategória", maga a művészet az. Ha a szerző szándéka
"relativista", vagyis beavatkozik a műbe, ront rajta. De mi van
akkor, amikor az igazság rejtőzik el, s csak utalásokkal jelez?
Mert hozzá illően nem-látványos látványban, azaz hátul, a mély
ben van? S megkockáztatja. hogy akár tévedésnek, elmosódottnak
lássák? Ha hagy másként gondolkodni? Mert távol áll tőle az ér
tékelés és iránymutatás a műben, tehát ha ő maga az, "aki" rela
tivizál? A mű elemi joga, hogy mindenfajta befolyástól szabad le
gyen. A művészetet a kifejezés, az elgondolás teljes szabadsága il
leti meg. A vallásosan ihletett művészetet is, de ez szükségképpen
önkorlátozó, tehát egy nagyobb teljesség kedvéért mond le a kife
jezés szabadságának egyes elemeiről, mint fölöslegesekről; nem
akar velük élni. Ehhez joga van. De ezt a lemondást a tökéletes
ség vágyának kell sürgetnie. s nem valami hanyattejtő. rosszabb
esetben bájolgó hódolatnak.

Talán szerencsésebb volna a keresztény transzcendenciára, a
szakrálisra kérdezni a művészetben, a kultúrában, mert ez elmoz
dít a tematikai holtpontról. A legnagyobb alkotóknak a "temati
ka" viszont sohasem volt holtpont, sőt, éppen a kényes kifejezés
beli, ábrázolásbeli nehézségek megoldása emelte őket túl a sablo
nokon. Egy dolog bizonyos: a vallásos motívumok direkt, natura
lista vagy pláne giccses ábrázolásának vége van, a non-figuratív
ábrázolás kérdéses, de a legszemélyesebb s áttételes ábrázolásnak
számtalan módja lehetséges. (L.: a Haraszty Gyűjtemény képző

művészeti alkotásai, Csepel Galéria, 2001. május)
Ezzel azt is mondtuk, hogya mai irodalom vagy kultúra mint

egy akaratán kívül fejez ki, s láttat szakrális - nevezzük így 
pillanatokat vagy fejleményeket, oly általánosan. hogy ez - az,
hogy kifejezi vagy sem - úgy tetszik, a mű jóság-foka. "Bizo
nyos" szakralitás nélkül nincs jó mű, sőt a mű létre sem jöhet.

2.) Az eddigiekben saját ars poeticánkról is beszéltünk.
3.) A kortárs magyar irodalomban fölfedezhetünk vallásos jelle

gű, rideg, határozottan dogmatikus, elutasító, mi több, kirekesztő

vallásellenességet, vagy a szakrálisnak gyámoltalan elfogadását,
az éles észrevételektől elforduló, megüresedett, lesajnáló, kiszik
kadt formalizmust, a valóság megkerülésére tett, s csak a meg
hökkentésre törekvő kísérleteket, a zen-buddhista eszmekör, a fi
lozófiai világ-egység nyomán szétterjengő bálványimádását, az ál
modozás féktelenségét, a szellemi kötetlenség iskoláit és színlelt
könnyűségét, és "amit akartok"; csak - a létező valósággal ver
senyképes - önálló, létének egyedüli okát önmagában megmuta
tó műalkotásokat ritkán.

780



VÖRÖS ISTVÁN

A halandóság
dicsérete
A posztmodern kor kifejezés annyit tesz, hogy olyan paradigmába
jutottunk, melyben megkérdőjeleződneka modernség egyértelmű

nek és megcáfolhatatlannak vélt elvei. Ahogy a relativitáselmélet
sem aláássa a fizika létét, hanem új alapokra helyezi, megújítja,
ugyanúgy a posztmodern pluralitása is tágítja a kulturális horizon
tot. Számomra a posztmodern nem úgy jellemezhető,"hogy relati
vista, értékeléstől és iránymutatástól tartózkodó szemléletet vall
magáénak". A posztmodern nem a vallásos hit megrendülését adja
hírül. Sokkal inkább a racionalizmus, a haladás-hit, az anyagköz
pontúság, a feltétlen önbizalom megingásának következménye. An
nak felismerése, hogy a másiknak is lehet igaza, még akkor is, ha
nekem is igazam van. Az anyagi világból már csak azt nem ismer
jük, amit egyedül a túlvilág felől nézve ismerhetnénk meg. Manap
ság minél szkeptikusabb az ember, annál inkább szembesül Isten
létének lehetségességével.

A posztmodern a modernség világszemléletének összeomlását
jelenti, ami szükségszerűenmegnyitja a teret a modernség előtti

gondolkodás egyes formáinak. A francia és az orosz forradalmak
után, vagy 1848 és 1956, 1989 után persze Szent Ágostont is kicsit
másképp olvassuk. De a keresztény, illetve a katolikus gondolko
dás számára nem lehet probléma egy olyan korban megtalálnia a
helyét, ahol az ateisták sem biztosak az igazukban. Hiszen reme
kül tudta integrálni a modernség értékeit is.

Irodalom és vallás persze egymástól független dolgok. Függet
lenek létükben, ugyanakkor a vallás, vagy szélesebb értelemben a
létről való gondolkodás nagy hatást tehet az irodalomra, inspirál
hatja művek létrejöttét, jelen lehet a mű tudatalattijában. Viszo
nyuk mégis egyenlő, mert a művészetnek nagyobb a szabadsága.
Egy teológus nem állíthat a hitével ellentétes véleményeket, egy
író azonban a művében igen. Egy író a művében, ami annyit tesz,
hogy elbeszélő. Az elbeszélőnek pedig több embernek kell lennie
egyszerre, az író nem érthet egyet minden mondatával. Relatívis
ta posztmodern elgondolás? Pedig már Dosztojevszkijre is érvé
nyes.

Kultúránkban a keresztény hagyomány nem játszik szerepet,
mert elválaszthatatlanul egylényegű vele. Akkor is ott van, ha
egy szót sem ejtünk róla. Nem kell deklarálnunk a jelenlétét,
ahogy azt se kell bizonygatni, hogy föld van a talpunk alatt. Még
annak is, aki életében nem lép le az aszfaltról.

781



Persze maga a keresztény kultúra is hihetetlenül összetett kép
ződmény, ágai és gyökerei sokfelé ágaznak és sokfelé mutatnak.
És sok hely van a lombjai között is. Másfajta tradíciókból táplál
kozik (zsidó, görög stb.) és különböző tradíciókat táplál. Iroda
lommal, kultúrával való viszonyában azonban fontosabb fönt em
lített fundamentális szerepe. A láthatatlan jelenlét. Aki ír, Istenről

gondolkodik. Sőt, az ő gondolatait próbálja megfejteni, akkor is,
ha nem is gondol rá. Akkor is, ha csak saját magát akarja megér
teni. Magunkat csak Istenen keresztül ismerhetjük meg. Olyan tá
volról önmagunktól, ahol már újra .azonosak leszünk vele.

Aki önmagáról gondolkodik, és megkísérel valóban hiteles és
őszinte képet alkotni, annak szükségszerűen legalább a könyöke
átbukik a létező világon túlra, a transzcendensbe, vagy ha tetszik
a nem létezőbe.

Azzal persze nem tudom, mit lehet kezdeni, aki megtagadja
ezt a szembenézést. Amelyre lehetőséget nyújthat az ima, egy
vers olvasása, de akár egy levél megírása is. Mi van azokkal, akik
nem is olvasnak és levelet sem írnak. Őrájuk a posztmodern kul
túra nem tudja se pozitív se negatív hatását kifejteni. Nem talál
koznak egymással. Ök lennének a lelki szegények, akiket magára
hagy a kultúra? Számíthatnak-e még Isten szeretetére? Számíthat
nak-e még a többiek szeretetére? Képesek-e még maguk szeretni?

Nem hiszem, hogy akad ember, aki leélheti életét katartikus
pillanat nélkül. Hogy senkinek a halála vagy szerelme ne kavarja
föl. Meglehetősen posztmodern szituáció: halandóságunk a garan
cia halhatatlanságunkra.

Hamarosan megjelenik
a Keresztény gondolkodók sorozat

újabb kötete a Vigilia Kiadó gondozásában:

JÓZEF TISCHNER
Hogyan éljünk?

(A keresztény etika alapkérdéseiről)

Októbertől megvásárolható vagy megrendelhető

a Vigilia Kiadóhivatalban:
(1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. III. Ih. II. emelet)

Telefon: 317-7246; Fax 317-7682

782


