
kötött szövetség jegyében álló hit legbelső mag
járól (ha ugyan van ilyen): ez csak akkor lenne
lehetséges, ha azt feltételeznénk, hogya népek
körében az ész által felismert gondolattartalmak
és I kinyilatkoztatása az analógia minden formá
ját nélkülözve, merő paradoxonként szemben
állnak egymással, azaz ha a kinyilatkoztatás és
az ész viszonyát illetően olyan álláspontot kép
viselünk, amelyet a bibliai szövegek a legkevés
bé sem igazolnak, hanem egyértelműen hamis
nak lepleznek le, mondja a tanulmány szerzője.

Ha a keresztény etika nincs szabályrendszer
ként kidolgozva a bibliai textusban - nem pőre

parancs, hanem jelentésgazdag olvasmány -,
továbbá az emberi egzisztencia történeimisége
folytán a gyakorlati keresztény etika nem más,
mint - immár kétezer éves tapasztalat szomo
rúságával megfogalmazva - az egyébként sem
világos és egyértelmű szabályok alkalmazása
soha nem világos és a legkevésbé sem egyértel
mű szituációkra, akkor az etika mindkét irány
ban, azaz a bibliai szöveg és a tényleges élet
itt-és-mcst-jának irányában az értelmezés és a
megértés művészete: herméneutika. Következés
képpen minden keresztény élet: életmű. (Vigyá
zat! - élet, nem remek.)

Az ember eltöpreng, vajon mi haszna van a
kereszténység erkölcsi tanításáról tárgyaló
újabb tanulmánykötetnek? Talán ez: az olvasás
állapotában tartani az ember etikai létét. Mert
az olvasás állapota - színvonalas és bölcseleti
értékű szöveg esetén - a gondolkodás állapota.
A valódi gondolkodás pedig megszólításból fa
kad, megszólító kérdésre igyekszik választ
adni. Es mi más a kereszténység alapeszméje.
mint a megszólítás, melyre a válasz: a hitvalló
észben fogant emberi élet mint etikai olvasat!
tl.Harmattan, Budapest, 2002)

GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ

JAROSLAV DURYCH: ISTEN
SZIVÁRVÁNYA

A 20. század történelmi tapasztalatai ihlették
ezt a kisregényt, amely mégsem históriai ese
ményeket rögzít, hanem az esendő ember lehe
tőségeire, bűnbánatára és vezeklésére irányítja
az olvasó figyeimét.

A múlt század a cseh történelem fordulatos és
viharos időszaka volt. A Monarchia széthullása,
a köztársaság létrejötte és a második világháború
kimenetele előtérbe helyezte a cseh és a német
nemzetiség egymás mellett élésének tragikus
kérdéseit, a gyűlölködés és a kölcsönös bosszúál
lás megannyi bűnét, amelyet a hatalom zsarnok-
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sága csak súlyosbított. Ezt a történelmi helyzetet
- Durych kisregényének tanúsága szerint 
csak a vezeklő emberi magatartás oldhatja fel:
csak a bűnbánatra való készség vezethet el a
megváltáshoz.

A regény története Csehország határvidékén
játszódik, ahatárzár megszűnéseután, amikor a
környéket újra betelepítik. Erre a puszta vidékre
érkezik az idősödő cseh férfi, akit elborzaszt az
ott talált temetetlen holtak és az oszlásnak indult
testek látványa. Valamilyen ifjúkori ábránd, a
boldogság sejtelme vezérelte ide, lényegében a
paradicsomot kereste itt, de őrködő kígyót és
pusztaságot, e/veszett paradicsomot talált. Ide,
erre a kopár vidékre érkezik a regény másik sze
replője, a szerencsétlen német nő is, akinek tragi
kus sorsa fokozatosan tárul fel az olvasó előtt.

Bűntudata hozta ide, ahol mélységesen megaláz
ták, megszégyenítették, és ahol anyja érte halt
meg. Azóta kihasználva, megnyomorítva élt, és
most gyermeke halála után a vezeklés vágya
hozta, hajdani szenvedései színterére. Lelkiisme
ret-furdalás gyötri, mert ő nem tudott meghalni,
nem tudta vállalni azt, amit anyja és egyik társ
nője, hanem hordania kellett gyalázatát.

A két vezekelni vágyó ember találkozásában
sejlik föl a kegyelem. A férfi fiatalkori ábránd
képét fedezi fel a nöben, egyre jobban vonzódik
hozzá, de a nő föltárja előtte pokoljárását, és mi
nél többet gyón meg korábbi életéből, a férfi an
nál kevésbé mer szerelemmel közeledni hozzá.
Mégis ő vezeti el a nőt a feloldódáshoz. gyónta
tóként ő a kegyelem hírnöke. Kettejük viszonya
végül a szeretetben és megértésben kapcsolódik
össze végérvényesen, lelkük egén ekkor rajzoló
dik ki az isteni szivárvány.

Jelképek köré épül ez a kisregény. A címadó
szivárvány, az elveszett paradicsom pusztasága,
a bűn kígyója, a templom szentelt földjében elte
metett halott mind a megváltás égboltját feszítik
ki a valóságos táj fölé, bennük a bűnbánat szük
ségszerűsége és az isteni kegyelem végtelensége
mutatkozik meg. (Kalligram, Pozsony, 2002)

MONA KRISZTINA

V. BÁLINT ÉVA: KÖVEK ÉS KAVICSOK

A beszélgetés a kérdező és a válaszoló egymás
nak történő megnyílása, kölcsönös szóértésre
való törekvése. Ennek a folyamatnak sajátos vál
faját teremtheti meg az interjú, feltéve, hogy a
válaszokat adó készen áll az őszinte megnyi
latkozásra. Napjainkban e kapcsolatot - sajnos
- számtalan mellékkörülmény zavarja meg: a
célzatos kérdésekre adott kibúvó feleletek, a min-



dent átható politikai felhangok. vagy egyszeruen
az, hogy ros~z kérdésre nehéz jó választ adni.

V. Bálint Eva kitűnően kérdez, s a megszólal
tatottak válaszai legtöbbször a kövek súlyát idé
zik, azzal a titokzatos többlettel, amelyet a kövek
némasága rejt. A mondanivalót kavicsok. a kér
dező lírai kommentárjai, önmagyarázatai egészí
tik ki. Elmondhatjuk azonban, hogy néha e futó
följegyzések súlyosabbak, inkább engednek be
pillantást az emberi lényegbe, mint a válaszolók
vallomásai. Talán azok a párbeszédek a legérde
kesebbek, amelyek során a kérdező is megnyilat
kozik, vagy sejthetjük, milyen érzések rejlenek
udvarias mondatai mögött. Ebben a kötetben az
egyik interjút Teller Edével készítette V. Bálint
Eva, s a szöveg váratlanul felizzik: az ironikus
tudóst ironikus kérdező vallatja.

Az interjú-sorozatban ott rejlik a mozgalmas
századvég: a Kádár-korszak végének lendülete
és tétovasága, a balkáni háború baljós fenyege
!ése, a Nyugat alkonyának szomorú sejtelme.
Irók, tudósok, művészek szólalnak meg, s a be
szélgetés során legtöbbször emberségük lényege
is feltárul. S közben egy furcsa ellentét is nyil
vánvalóvá válik: a tragikus korszak ellenhatása
ként vagy kiegészítőjekénta gondolkodásban és
a művészi kifejezésmódban megjelent a játékos
ság, talányosság, amelyet posztmodernnek is
szoktak nevezni, s amely lényege szerint kétke
dés, a szerves építkezés lehetőségének megkér
dőjelezése. Annál tanulságosabb olyanokkal
szembesülni, akik hisznek az értékek megőrizhe

tőségében, s annak az egységes Világképnek
utolsó mohikánjai, amely a múlt évszázad első

felében még erősen hatott, állandó küzdelmet
folytatva a technicizálódó világ lármájával. "Vi
lágunk afféle kapcsolótábla lett, fölerősített em
beri hangokkal - mondta Yehudi Menuhin-,
elárasztanak, megfojtanak bennünket, az urbani
zálódott ember egyre jobban elszakad a termé
szet hangjaitól." Nyitott szemmel és füllel
járt-kelt a világban - így jellemzi Kocsis Zoltán
FischerAnnie-t, Ezt a nyitottságot és készséget V.
Bálint Eva majd' mindegyik riportalanya említi. S
mert sikerül igazán jelentékeny, mélyen érző és
gondolkodó embereket megszólaltatnia, az olva
só is úgy érzi, ezt a tulajdonságát neki sem sza
bad elveszítenie. Még akkor sem, ha manapság
tényleg a jólét, az anyagiak állnak gondolkodá
sunk kőzéppontjában,mint Teller Ede fogalmaz.

De hisz épp azért fontosak és orientálóak e
beszélgetések, mert e meggyőződésnek ponto
san az ellenkezőjét sugallják! Bizonyos alapérté
keket szép lassan elveszítünk életünkből, vagy
kényelemből elhagyjuk őket. "A világ mindig
válságos" - figyelmeztet Németh G. Béla. A
válságokat azonban mindig túlélhetjük, ha lé-
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tünk legfontosabb adottságait nem hagyjuk
cserben. (Fi/um Kiadó, Budapest, 2000)

RÓNAY LÁSZLÓ

IVAN ILLICH: A SZÖVEG
SZŐLŐSKERTJÉBEN

Ivan Illich a Gutenberg-galaxis védelmében írta
meg "ábécétörténeti" munkáját, mely írásai kő

zül elsőként férhető hozzá magyar nyelven. A
szerző Bécsben szűletett, 1926-ban. A római
Gergely Egyetem is tanult, míg 1951-ben tudo
mányos fokozatot szerzett Salzburgban. Az öt
venes évek első felében lelkészként dolgozott
New York-ban, majd 1956 után Puerto Rico ka
tolikus egyetemének helyettes rektora lett. Az
évek során azonban egyre inkább eltávolodott
az egyháztól, és 1969-ben elhagyta papi hivatását.
Azóta több mint tíz, tematikusan igen sokféle ta
nulmánykötete jelent meg, melyek mindegyiké
ben korunk problémáinak "orvosságát" kutatja,

Jelen írása Szent Viktor-i Hugó Didascali
conját kommentálja, bemutatva egyfajta mo
nasztikus olvasási gyakorlat skolasztikus fordu
latát - és ezt párhuzamba állítja korunk poszt
modern átalakulásával. Szerinte a mai értelem
ben tudományosnak nevezhető gondolkodás a
12. század változásai nyomán született meg, és
nem is sejthetjük, mivé lesz majd a tudomány
az újabb krízis nyomán. Ezért a könyvbeli olva
sás védelmére buzdít: "a mára egész más fel
adatokat ellátó oktatási rendszeren kívül egy
szer még létrejön valami olvasóház-féle, olyas
mi, mint a zsidó súl, az iszlám medresze vagy a
kolostor, ahol az a néhány ember, akiben feltá
mad az olvasáson alapuló élet utáni vágy, meg
lelheti a szükséges útmutatást, a csöndet és a
szabályozott életet élő társak egyetértését".
Hugó a könyvet - a megtestesült Ige metaforá
jaként - ontológiai gyógyírnak tartotta: Illich
szerint ez lehet majdan egy megújult, az embe
riséget szolgáló tudomány vezéreszméje.

Illich kommentárja mindezek mellett átfogó
képet nyújt a lectio divina olvasási technikájáról.
Nagy értéke a magyar kiadásnak az is, hogy
lábjegyzeteiben bőven közöl szemelvényeket
Szent Viktor-i Hugó írásaiból. Ugyanakkor kis
sé ironikus, hogya "Gutenberg tér" című soro
zat ezen kötetének hangsúlyos állítása szerint a
Gutenberg-galaxis már háromszáz évvel Guten
berg előtt megszületett, és a könyvnyomtatás
elterjedése már nem jelentett döntő fordulatot a
mai értelemben vett "könyvbeliség" történeté
ben. (Gond-Cura Alapítvány - Palatinus Kiadó,
Budapest, 2001)
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