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LUKÁCS LÁSZLÓ Arcaink
Arcomon keresztül látom a világot, az embereket. Arcok néznek
rám mindenfelől. Arcunkon keresztül látjuk egymást, beszélünk
egymással. Arcok között élünk: mosoly ül rajtuk vagy bánat, figye
lem vagy közöny, öröm vagy fáradtság, nyugalom vagy szorongás.

Ha csak a fiziológiás felszínt nézzük, osztályozhatjuk őket szé
pészeti szempontok alapján: vonásaik, térelrendezésük harmóniá
ja, bőrbevonatuk fínomsága szerint - kozmetikusok és kozmeti
kumok sokat javíthatnak-szebbíthetnek ezen, hadd csalhasson a
látszat. A valóság ennél összetettebb. Szebb a mosolygós arc, mint
a haragos, a figyelmes, mint a bamba, egyformán riasztó lehet vi
szont az arcra kiverődő szorongás és a magabiztos gőg is.

Az arcok azonban nem kirakati kellékek. Még a tévé képer
nyőjén megjelenők sem kényszerítenek állásfoglalásra. Azok hat
nak ránk igazán (és ez fordítva is igaz), amelyekkel (akikkel?)
szemtől-szembe találkozunk. A kimondott szavakon túl, azoknál
többet, talán éppen azokkal ellentéteset üzen ünk egymásnak. (A
kommunikáció szintje alatt, a metakommunikáció szintjén.) A
mélyben küldött közlés lehet pozitív: megerősítő, bátorító, együtt
érzést, tetszést, helyeslést kifejező. Lehet azonban negatív is: jelez
het megvetést vagy közönyt, elutasítást vagy éppen hadüzenetet.

Arcunkban, arcok között élünk egy életen át. S ahogy az évek
múlásával a sorsunk alakul, úgy formálódik az arcunk is. For
málja a biológiai-kronológiai idő, de formálja benső világunk is.
Átlapozzuk egy ismert személyiség képes életrajzát, és végignéz
zük a róla készült fényképeket. Melyik arc az igazi? A gyerme
ké, a fiatal felnőtté, az idősödőé? Melyik fejezi ki hitelesebben a
személyiségét, benső világát?

Egymás mellé teszem Rembrandtnak, lIa lélek festőjének" ön
arcképeit: azt, amelyiken leányos, tiszta tekintettel, ártatlan nai
vitással mereng belé a (számára még) nem-ismert jövőbe; ame
lyiken hetyke daccal fordul szembe velünk és a világgal; azt,
amelyiken teltebbé, higgadtabbá válnak a vonásai; aztán azokat,
amelyeken egyre több a bánat; amelyek egyre megtörtebbek, de
egyre szeIídebbek; egyre ráncosabbak, de egyre áttetszőbbek. EI
homályosuló szemei lassan lecsukódnak, mégis egyre mélyebbre,
egyre távolabbra látnak, messze túl a szemmel láthatón.

Milyen az én arcom? Kettős a kérdés. Milyen reggeltől estig,
arctól arcig váltakozóan? S hogyan változott életem során: mivé
lett mára, hogyan tükröződik benne a sorsom, az énem? Remb
randt tékozló fiújához hasonlóan szeretném belérejteni arcomat
az Atya szeretetméhébe, hogy az Ő irgalmasságában egészen sa
játommá, mert istenivé váljék.
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'Lukácsy Sándor:
Prédikáció mint

irodalom.
Tiszatáj, 1996. ápr.

Diákmelléklet, 3.

A családi háttér

Fridvalszky Mátyás
Egy ferences prédikátor a 19. század közepén

Lukácsy Sándor szerint "két magyar kultúra van, kétféle iroda
lom: világi és egyházi. Élő és (úgy-ahogy) ismert az egyik,
megszakadt és elfeledett a másik". Ő ennek az utóbbinak a feltárá
sára tett jelentős kezdeményezéseket. A magyar prédikációs iroda
lomból antológiát állított össze a 19. század elejéig. "Az utolsó sze
melvény 1821-ből való, abból az időből, amikorra az egyházi beszéd
már elszakadt ősi hagyományától, erejét vesztette vagy átalakult."]

Azon kívül, hogya miséken prédikációt, homiliát hallgatok,
prédikációval mint irodalommal egyedül Pázmány Péternél ta
lálkoztam. A többi terra incognita volt számomra is egészen ad
dig, amíg egy rokonom, Fridvalszky Mátyás életét nem kezdtem
tanulmányozni. 1799-ben született Jászberényben és 1861-ben
halt meg Szegeden. Ferences volt, a keresztségben kapott nevén
Imre. A ferences rendben pedig prédikátor, pontosabban
concionator, mert nem latinul szólt, hanem a hívek anyanyelvén,
magyarul. S a kutatás közben sikerült megtalálni beszéd-kézira
tainak egy részét, amelyeket 1828 és 1860 között írt, és persze
mondott. E beszédekbőllevonható néhány olyan következtetés,
ami kiegészíti a Lukácsy Sándor által megállapítottakat. De ha
ladjunk sorjában.

Fridvalszky Mátyásról röviden annyit kell itt elmondani, hogy
nagyapja Frivaldszky György volt, aki kisgyerekként került
szűcsinasnak egy jászberényi rokonához mindkettőjük szülöfalu
jából, a felvidéki Frivald községből (ma Rajecká Lesná). A kisne
mesi család e Zsolnától 30 kilométerrel délre fekvő faluról 
amely egyúttal közismert Mária-kegyhely - vette nevét és pre
dikátumát. Akik az Alföldön ezt nem tudták, de német nyelvtu
dásban holmi iparosoknál jóval magasabb szinten álltak, jóindu
latúan korrigálták az "értelmetlen" - de az ónémetben értelmes
- Fri-t Fried-re, Így lett Frivaldszky György szűcsinasból Jász
berényben Fridvalszky György szűcsmester. Hajlandósága és
megbízhatósága miatt sekrestyés is lett. Hogy öt fia közül me
lyiknek mennyire tudta átadni szülőfalujából hozott lelkületét,
nem tudjuk, mindenestre egyik unokája a gimnázium elvégzése
után húszévesen Mátyás néven - anyai nagyapja nevén - belé
pett a jászberényi ferencesekhez. A családi légkörhöz feltétlenül
hozzájárult még az a körülmény is, hogy az édesanyja, Ozo
róczky Teréz annak az Ozoróczky családnak volt a tagja,
amelyből több pap és szerzetes került ki. Kilenc testvére érte
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(M. Theresiopolis, 1828,
Szolnok, 1835), Csong

rád megyei levéltár
(Szeged), XII. 4. Vegyes

iratok, 75. doboz.

meg a felnőttkort. A legidősebb pap volt, a legkisebbiket pedig,
a vak Annát, amikor Teréz férjhez ment, magához vette.

A szerzetesi életút állomásai a ferences rend irataiból áll
össze. Egyfelől a magyar rendtartomány évente rendházanként
felvett, s a rendtagok funkcióit is feltüntető névsorából (Liber
tabularis), valamint az egyes rendházak latin nyelvű krónikáiból
(Historia Domus). Miután Gyöngyösön elvégezte a hároméves te
ológiát, Egerben szentelik pappá 1824. október 21-én. Eleinte
plébániákra küldik kisegíteni, majd az egri plébános mellett fog
lalkozik a fiatalokkal. 1827-ben Szabadkán is a fiatalokkal foglal
kozik, emellett magyarnyelvű hitszónok-jelölt. 1828 tavaszán itt
tartja első nagyböjti szentbeszéd-sorozatát. 1828 nyarán már
Gyöngyösön a plébános segítője, koncionátor. 1834-től Szolnokon
házfőnök-helyettes, népnyelvi és latin szónok. 1837 őszétől már
Nagyszőlősön házfőnök. Egerben 1839-től nagyböjti hitszónok,
1842-től Szécsényben vikárius, aktuális és nagyböjti szónok.
1844-ben visszatér Egerbe, de 1844 augusztusától Gyöngyösre
helyezik házfőnök-helyettesnek. 1847-50 közt Füleken házfőnök

és plébános, ugyanitt van vele unokatestvére üzoróczky Péter is.
1851-57 kőzt Vácott kétszer három évig házfőnök, a váci püspök
gyóntatója. Emellett ő tartja minden évben a nagyböjti szentbe
szédeket is. Itt eléggé mozgalmas életet él, többfelé jár a rendház
ügyében, Bécsben is, a Vácott nagybirtokos Coburg hercegnél
alamizsnáért a rendház tatarozására. 1858-ban Szegedre helyezik
koncionátornak. Úgy látszik, egészsége megromlik, mert az első
évben nincs nyoma semmi tevékenységének. 1859-ban itt-ott ki
segít. Később felmentik a szentbeszédek mondása alól. 1860-ban
hosszabb időt tölt Zentán, kanonok-rokonánál. Szegeden halt
meg, 1861. október I-én.i

Tekintve, hogy egész életpályáját az egyházi szónoklás fémje
lezte, magától értetődően vetődött fel számomra szentbe
széd-szövegeinek felkutatása. Ebben azonban nehézséget jelen
tett, hogya Ferences Levéltárban őriznek ugyan szép számmal
18. és 19. századbeli szentbeszédeket, ezeken azonban az író
neve sosem szerepel, legfeljebb hely és évszám. A vázolt életrajz
nyomán azonban megkíséreltem olyan helyeken és időpontok

ban elhangzott, s azonos kézzel leírt beszédeket találni, amelyek
Fridvalszky Mátyás adataival összevágtak, ám sikertelenül. Ek
kor Fáy Zoltán, a rend könyvtárosa azt javasolta, hogy a szegedi
rendház iratait vizsgáljam át, ahol élete utolsó idejét töltötte, s
ahová bizonyára magával vitte szentbeszédeinek kéziratait. Itt
valóban találtam néhány szentbeszédet a rend vegyes iratai kö
zött lévő magyar szentbeszéd-gyűjteményben, amelyben' a
Hetvenedvasárnaptól Úrnapjáig terjedő időszak vasárnapjaira
való szentbeszédek vannak összegyűjtvé. Bár szerzői név egyi
ken itt sem szerepel, csak év és helyszín, éppen ezekből lehetett
kiválasztani az egyforma írással írtakat? Amikor összehasonIí-
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Szentbeszédei

A szentbeszédek
formai, tartalmi

jellegzetességei

tottam a beszédek írását annak a kéznek az írásával, amely a
váci Historia Domust írta abban az időben, amikor a Liber
Tabularis szerint ez Fridvalszky Mátyás feladata volt, bebizonyo
sodott, hogy e szentbeszédeket valóban ő írta.

Legkorábbiak az 1828-ban Szabadkán tartott szentbeszédei, a
többi beszéd 1831-ből Gyöngyösről, 1835-ből Szolnokról,
1859-1860-ban Szegedről való. Hogy Szegeden már beteg lehe
tett, abból is látszik, hogy egyik beszéde, 1859 Hatvanadvasár
napjára szóról szóra azonos egy 31 év előttivel. Az 1860
Hetvenedvasárnapra írott szentbeszéde pedig befejezetlen ma
radt. Lehet, hogya többi, nem általa írt beszédet is ő gyűjtötte

össze. A gyűjtemény minden darabja ugyanis 1860 előtti, sőt,

vannak köztük a 18. századból is, s még annak elejéről is.
Érdemes néhány dologra felfigyelni. Mindenekelőtt a név te

lenségre. Ez bizonyos mértékig együtt jár a szerzetesi szellem
mel, a lelki dolgokra is vonatkozó szegénységgel, ami miatt a
szerzők nem tekintik saját tulajdonuknak alkotásaikat. Más
szempontból nézve ez azt is jelenti, hogyalkotásuk létrejöttében
nagyobb szerepet tulajdonítanak egy közös hagyománynak, mint
saját maguknak. A ferenceseknél a Lukácsy Sándor által említett
ősi hagyomány tehát 1860-ig létezett. Egy további szempontból a
névtelenség azzal is együtt jár, hogy egy szónok elmondhatta
egy rendtársának a beszédét is. Fridvalszky szegedi tartózkodása
idején ezt bizonyára meg is tette, hiszen látnivaló, hogy beteg és
szónokilag is válságban volt.

Ami beszédeinek szerkezetét illeti, mindegyik egyforma. Az
arra a napra rendelt Evangélium egy mondatán alapult. Ennek
felolvasása után következett egy hosszabb bevezetés, majd két
(egy esetben négy) pontból álló tárgyalás, végül a befejezés. E
tagolás nemcsak a kéziratban jelenik meg, de a bevezetés után
hallgatóinak is bejelentette, hogy mely pontokból áll a beszéd fő

része, s azt is, amikor az egyik pontról áttért a másikra.
A beszédek egyszerűek, de tartalmasak, mentesek minden

mesterkéltségtől.Hatnak az érzelemre is, ha logikusan felépítet
tek is. Lukácsy Sándor megállapítása szerint lIa katolikus beszéd
erkö1cstanítás". Már amiatt is, hogy - úgy látszik - a prédiká
ciós évad a Nagyböjt volt, amelynek tartalma a bűnbánat, így a
beszédek is erre intettek. A Nagyböjtöt megelőző három vasár
nap (Hetvened-, Hatvanad-, Ötvenedvasárnap) az egyház szem
léletének megfelelően szintén ilyen prédikációs vasárnap lett,
sőt, mint látnivaló, az összes vasárnap, egészen Úrnapjáig. A je
lek szerint az év többi részében vasárnap prédikáció nem is volt,
csak az ünnepeken. Ezek az ünnepeken mondott beszédei azon
ban nem maradtak fent, nem tette el őket. Annyira alkalmiak le
hettek, hogy nem számított jövőbeli felhasználásukra.

A beszédek célja tehát a hívek megtérésre való buzdítása.
Ezekből az is kiderül, hogy ebben az általunk olykor visszaáhí-
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Szentírásból vett
példák

FRIDVALSZKY MÁTYÁS

Nagyböjt harmadik
vasárnapjára.

Gyöngyös, 1831

tott "keresztény világban" hiába volt nagyszámú templomjáró,
hiába voltak telve a templomok, igen kevesen áldoztak, gyóntak.
S amikor el is mentek gyónni - kötelezettségből -, sok volt
köztük a gyónásnak csak látszatát keltő "néma gyónó," mint
Fridvalszky azokat nevezi, akik a súlyosabb dolgokat elhallgat
ják, s így érvénytelenül gyónnak.

A beszédek teljesen a Szentírásra épülnek, hiányzanak belőlük

a hétköznapi életből vett példázatok, s az antikvitás idézése is.
Amikor exemplumokra van szüksége - például akkor, amikor
azt akarja igazolni, hogya gazdagság az embernek kárára van, a
balszerencse pedig hasznos a lélek számára - ószövetségi esete
ket hoz elő hosszú sorban ennek igazolására (Mennybemenetel
nyolcadába eső vasárnapon mondott beszéd, Szolnok, 1835).

Talán legmélyebb a legutolsó, töredékben maradt beszéde
1860 Hetvenedvasárnapjára. A beszéd így kezdődik: "Nagy szó!
Rettenetes mondás! pedig Üdvözítőnk szájából jött: »Sokan van
nak a hivatalosak, de kevesen a választottak.« Valóban úgy lát
szik, első tekintetre, hogy Urunk soha semmit sem mondott en
nél rettentőbbet: mert kicsoda az, aki meg ne borzadjon ennek
hallására ... n Itt szinte tapintható a betegséggel kűzdö és a jövő

vel félve szembenéző ember. Fridvalszky másfél évvel később

már be is fejezte földi pályafutását.
Mutatványként bemutom egy szentbeszédét. A címét én ad

tam, Lukácsy Sándor gyakorlatától bátorítva. A helyesírását mo
dernizáltam, ám a szólásmódját megtartottam.

A néma gyónók
"Ördögöt űz vala Jézus és az néma vala." (Lk 11,14)

Alkalmatlan bizonyára és siralmas fogyatkozás az emberben a né
maság. Nyilván ismertetik ezt azok, kiket Isten azzal meglátoga
tott, midőn másoktól megszólítatván felelni nem tudnak, keserves
könnyhullajtásokkal áztatják orcájokat és a néma barmok módjára
ordítván az egek felé emelik siralmas szemeiket. De ezen kívül is
könnyen észrevehetjük a némáknak szerencsétlen sorsokat, ha
megtekintjük környülállásokat, mert ki nem tudja, mely nehéz az
embernek csak egy-két nap is, főképpen az emberek között állha
tatosan hallgatásban lenni és ami szívén vagyon, legalább jóakarói
előtt ki nem mondani? Ami ha úgy vagyon, mennyivel nehezebb
örök hallgatásban lenni, szívünk titkát soha senkinek ki nem
beszélleni, szót szólani sem tudni? Már ha ehhez hozzátésszük azt,
hogy az ilyen megkötözött nyelvű emberek - lelkeket kivevén 
hasonlóbbak a szóllani nem tudó barmokhoz hogysem az embe-
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rekhez, ha ehhez hozzátesszük azt, hogy még nyomorúságoknak
közönséges orvosságátul is - t. i. a panaszolkodástul - örökre
megfosztatnak, mely nagy nyomorúságnak kell ismérnünk a né
maságot. Gondolhatjátok ebből, mely keserves állapotja volt lé
gyen a mai evangéliomi némának, minek előtte nyelvének kötele
fel nem oldoztatott; gondolhatjátok miképpen sírt, kesergett, si
ránkozott, gondolhatjátok bújában keserűségében gyakorta mi
ként ordított. De oh kimondhatatlan nagy szerencse találtatott: or
vosa érkezett, gyógyítója, doktora és ugyan nem akárki, hanem
önnön maga az ember, ki testbe öltözött Isten, a Krisztus Jézus, aki
is kiűzte belőle a néma ördögöt, ki annak nyelvét megkötötte. Kk
[kedves keresztény testvéreim] tagadhatatlan, hogya lelki néma
ság a testi némaságnál noha talán nem érzékenyebb, mindazonál
tal sokkal keservesebb és veszedelmesebb, tagadhatatlan az is,
hogy az emberek közőtt a testi némaságnál sokkal közönségesebb.
Mert oh hány apa, anya, gazda, gazdasszony, tiszt, tanácselöljáró
vagyon, aki midőn fel kellene nyitni száját és vagy a gonoszt fed
deni, vagy az ártatlant védelmezni, vagy a tudatlant oktatni, vagy
az okosbat a jó tanácsért megszóllítani, meg sem mozdítja nyelvét,
egyet sem szól és hallgat! Mind ezek valóságos némák lelkiképpen
és a sok vétkek, károk, veszedelmek miatt, melyek némaságokból
származnak, méltán siránkozhatnak a prófétával mondván: "Jaj
nekem, hogy hallgattam." De nincs most szándékom ezekről töb
bet szólIani, mert más siralmasabb némák tűnnek szemembe e je
len való böjti időben, a néma gyónókat értem Kk, mert oh mely
nagy számmal vagynak ezek, bizonyára húsz-harminc gyónók kö
zött alig találtatik tíz-tizenkettő, sőt talán öt-hat, aki néma nem
volna, aki mindent, vagy amint kellene, kimondana. Méltán kíván
hatunk, óhajthatunk tehát ezeknek is orvost, méltán kérhetjük sze
relmes Megváltónkat, hogy felnyissa szájokat, feloldozza nyelvek
nek kötelét; ki is tudom bizonyára, hogy örömest meghallgatja ké
résünket, csak magok az illyen lelki némák akadékot ne tegyenek
és vélünk együtt ezen kegyelemért könyörögjenek. Azonban, hogy
ezt cselekedjék, meg kell előbb ismérni némaságokat és azután
gyakorolni a közönséges orvosságokat. Én azért evégre ma nyil
ván kifejezem előttetek, kik legyenek ezek a lelki némák és egy
szersmind mindenik rendbeli némáknak mindjárt utánna vetem
az orvosságot. Figyelmezzetek!

1) Többnyire azt vélitek, gondolom, hogya néma gyónókon
csak azok értetődnek, kik a gyónásban valamely nagy vétket
tudva és egészen elhallgatnak, elrejtenek. De tudnotok kell azt,
hogy ezeken kívül meg két-három rendbeli gyónók is találtat
nak, kik a néma gyónók közé számláltatnak. Ilyenek a többi kö
zött azok, kik ámbár másutt többet is beszéllenek hogysem kel
lene, és felebarátjoknak fogyatkozásit minden környül álló dol
gokkal ki tudják beszélni, ámbár nem kellene: mindazonáltal a
gyóntató atya eleibe járulván egészen megnémulnak, és ha csak
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a lelki atyátul nem kérdeztetnek, egyet sem tudnak szóllani. Ha
csak ugyan attól nem segíttetnek, tulajdon vétküket annak rende
szerint meg nem tudják vallani. Hogy ezek méltán számláltatnak
a néma gyónók közé, oly nyilvánságos, hogy semmi erősítést

nem kíván. De vallyon mi az oka a némaságoknak? Majd csak
nem mindenkor a készületlenség. Tudniillik nem gondolkodnak
előre vétkeikről, nem vizsgálják meg jól lelkiesméreteket, hanem
alig mondanak el egy-két miatyánkot, legottan a gyóntatószék
hez járulnak és ott is nemhogy helyrehoznák elkövetett fogyat
kozásaikat, nemhogy elgondolnák szívek keserűségében az ő go
noszságokat. Már hogy ezek némaságokból kigyógyuljanak, jobb
orvosságot nem mondhatok nekik, mintha azt mondom, hogy
félretévén minden egyéb gondolatot és gondot, először is nagy
alázatossággal és buzgósággal kérjék a Szentléleknek hathatós
kegyelmét, hogyelméjek megvilágosodjon és lássák minden
fogyatkozásikat és szívek meginduljon és természet felett való
okokból illendőképpen megbánják ugyanazokat; azután pedig az
Anyaszentegyház parancsolati ellen rendről rendre menvén a
parancsolatokon és felszámolván ha nagy a vétek, melyet azok
ellen elkövettek, hányszor és minémű környülállással követték el
azok ellen a gonoszságot. Nem új rendelése ez az Istennek a
penitentiatartásnak dolgában, mert ezt az orvosságot ezen rend
belieknek némasága ellen már akkor rendelte s adta ki az Isten,
midőn Ezekiel prófétának és abban minden megtérni kívánó em
bernek imígyen szóllott: .Lukaszd által a falat oh ember,
mennybe, és lássad az utállatosságot" - mely intéssel nem
egyebet akart értésünkre adni az Isten, hanem hogy minekelőtte

az Istennel számot vessünk, előbb szóljunk magunkban, tekint
sük meg szívünknek minden rejtekit és szorgalmatossan gondol
juk el, mit vétettünk az Isten ellen. És vajha élnének ezen orvos
sággal az emberek, nem történnének a gyónásban annyi szent
ségtörések, amint gyakorta történnek ennek fogyatkozása miatt.

2) Másodszor a néma gyónók közé számlálandók azok is, kik
amaz evangyéliomi farizeust követvén a vétkek helyett jóságos
cselekedeteiket beszélik elől a gyóntató székben, vagy ha mon
danak is valamely vétket, annak szennyét másokra kenik. Midőn
példának okáért káromkodásokat a cselédeknek, esküvéseket a
hitetlen embereknek, fajtalan cselekedeteket a rossz személyek
nek, a jóra való restségeket a gonosz léleknek tulajdonítják. Ezek
is nemkülönben mint az első rendbeliek, méltán mondatnak né
máknak, mert ámbár nem hallgatnak teljességgel a gyóntató
székben mint amazok, nem azt gyónják meg mindazonáltal,
amit kellene, vagy legalább nem úgy mint kellene, nem külön
ben mint amazok. Mitől légyen ezeknek némasága, nem szükség
sokáig gondolkodnunk, hogy megtudjuk, mert tudjuk, hogy
mind jócselekedetünknek. egyebek előtt való emlegetése, mind
gonosz cselekedetünknek mások rosszaságával, gyalázásával
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való mentegetése a kevélységből származik. Mivel tehát ezek
rész szerint jóságos cselekedeteket emlegetik, rész szerint gonosz
cselekedeteket mások gyalázásával mentegetik, nyilvánvaló do
log, hogy leírt némaságok a kevélységből származik. Az már te
hát a kérdés, valyon mivel orvosolhatjuk meg némaságokat
avagy is miként űzzük ki belőlök a kevély ördögöt, ki okozza
ezen némaságokat, melyről is ha gondolkodunk, legottan
eszünkbe jut ama feljebb említett farizeusnak szerencsétlen esete:
Mindjárt eszünkbe jut, hogy midőn ez bizonyossá tétetett jósá
gos cselekedetiről, magát a templomban dicsírte, az Istentől

megvettetett. Midőn amaz alázatos és szívében megtörődött,

mellét verő publikánust kárhoztatta, önnön maga az Istentől ret
tenetes szentenciát vett, és a tőle megvetett publikánus után té
tetett. Így jár minden bizonnyal, valaki magát a gyónásban
dicsíri, így jár, valaki gonosz cselekedetit mások gonoszságával,
gyalázásával mentegeti, de nem is lehet különben, mert régen el
vagyon végezve és a Szentírásban is fel vagyon jegyezve, hogy
aki magát felmagasztalja, megaláztatik. Ezt a büntetést, ezt a
megaláztatást, ezt a megvetést forgassák tehát eszekben ezek a
második rendbeli némák és ha teljességgel nem gyógyulhatatla
nok, meggyógyulnak.

3) Harmadszor néma nevet érdemelnek azok a gyónók is, kik
bűnöket kimondják ugyan, de oly homályos szókkal, hogya lel
kiatya vagy meg nem értheti, vagy bizonyára voltánál kisebbnek
érti. De talán nem is igen találtatnak ilyenek, vajha ne találtatná
nak! De úgy tetszik igenis sokan találtatnak. Kitetszik ez abból
amit közönségesen látunk és tudunk: Mert ugyanis ki tagadhat
ja, hogy teli van a világ megrögzött gonoszokkal, mert oh mely
sok részeges, oh mely sok parázna vagy fajtalan életű, oh mely
sok hamis vagy hiába való esküvő, oh mely sok káromkodó, át
kozódó, rágalmazó, tisztátalan beszédű, oh mely sok tolvaj, kár
tevő, igazságtalan, húzó-vonó, uzoráskodó találtatik a világon!
Már bizonyos, hogy ezeket feloldozni nem szabad, ha egyne
hányszor megintetvén, s az intésre jobbulásokat igirvén valóság
gal és tettében meg nem jobbulnak. Azonban mit látunk? Mit ta
pasztalunk? Azt, hogy több gyónások után is csak azok marad
nak, akik voltak és mégis többnyire feloldoztatnak, vagyis a
lelkiatyáktól a feloldozásra - ámbár különben legyen a dolog
- méltóknak tartatnak. Vajjon mitől vagyon ez a veszedelmes és
kárhozatos törvényrontás és siralomra méltó tapasztalás? Néha
megtörténik, hogya gyóntató atyáknak kárhozatos tudatlanságá
ból vagy irgalmatlan irgalmasságától származik, de bizonyára
többnyire attól viseltetik, hogya gyónók nem mondják ki jól szí
veknek titkát, nem mondják ki jól, hogy már azelőtt is gyóntak
efféle nagy vétkeket, nem mondják ki jól, hogya gonosz szokást
kiirtani, rossz társaságot elhagyni, a bűnre vivő alkalmatosságot
elkerülni a lelki atyától kirendelt orvossággal élni nem iparkod-
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tak, hanem mindenképp simítják, fedezik, palástolják a gonosz
ságban megrögzött akaratjokat és úgy tétetik magokat, mintha
ártatlan bárányok volnának, mintha a gonoszságban még tanu
latlanok és nem megátalkodottak volnának, és így a lelki atyákat
megcsalván kiveszik tőlök a feloldozást, de nagy szentségtörés
sel; mivel hogy az ilyen oldozás nem hogy mentene a kín túl, ha
nem még mélyebben belekeveri.

Mikor az ilyen szemfényvesztőknekgyóntató atyjokat a gyón
tatószékben szemlélem, úgy tetszik, mintha amaz ágyban fekvő

és fiainak áldást adni készülő, meghomályosodott szemű Izsák
pátriárkát szemlélném. Szerette ez nagyobbik fiát Ézsaut, és azt
holta után örökösivé akarta tenni. Azonban az anyjok inkább
szerette Jákobot, Ézsaunak testvérét, az atyai áldást és örökséget
ennek adatni ~ívánta. Mit cselekszik tehát, hogy ezt véghez vi
gye? Jákobot Ezsau ruháiba öltözteti és mivel Ezsau kezén-nya
kán igen szőrös volt, Jákob pedig sima, hogy ezen különbség ál
tal az atya reá ne esmérne, birkabőrrel szépen betakarja kezét,
nyakát, és így küldi Izsák eleibe, hogy az Ézsaunak szánt áldást
elvenné. Meg is nyeré amit kívána, mert Izsák szemei hiányossá
&a miatt nem látván, és Jákobot a szőrös kézről ~s nyakról
Ezsaunak gondolván reá adta Jákobra az atyai áldást. Igy cselek
szenek ezek a szemfényvesztők is a gyóntató atyával, hogya fel
oldozást tőle kicsalhassák: Ami távol vagyon tőlök, úgymint a jó
szándék, azt mesterségesen mutogatják, ami pedig megrögzött
bennek, a gonosz akarat, azt nagy csalárdsággal eltitkolják, elhall
gatják. Hova lehet ennél kárhozatosabb némaság! Bizonyos, hogy
ezzel nyűgöt, nem oldozást; átkot, nem áldást hoznak fejekre.

De lássuk már orvosságokat. Ezeknek némaságokat okozza
főképpen a hamis és esztelen vélekedés, melytől viseltetvén azt
itílik, hogy ha a véteknek minden száma, neme, környülálló dol
ga ki nem mondatik is, a gyónásban meg is bocsájtatik, ha a bű

nösnek nincs is igaz és erős szándéka, hogy magát megjobbítsa,
meg fel lesz oldozva, ha az absolutio, vagyis a feloldozó formu
la s szentencia reá mondatik. Hogy tehát megorvosolhassék né
maságok, szükség, hogy ezt a hamis és kárhozatos vélekedést le
tegyék és higgyék el, amilyen a gyónás, olyan a feloldozás.
Azaz, ha a gyónás hiányos, hiányos a feloldozás is. Hiányos pe
dig a gyónás mindannyiszor, amennyiszer a bűnös ki nem
mondja a bűnnek - ha halálos - nemét, számát és minden
egyéb súlyosabb környülállását, aminémű az ilyen halálos vétek
be való többször tudva, készakarva való visszaesés és megrög
zött szokás, ha ennek tökéletesen ellene nem mond, minden mó
don ellene nem törekszik.

4) Negyedszer és utolszor a néma gyónók közé valók azok is,
akik a gyónáshoz járulván a bocsánandó vétket szorgalmatosan
előlszámálják,de a nagyokat elhallgatják, követvén ezekben a fa
rizeusokat, kik a szúnyogoktól irtóztak - amint Krisztus Urunk
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szemekre veti -, de a tevéket minden irtózás nélküllenyelik. És
oh mely sokan vannak ezek is! Mert hányan vannak, kik nagy
szorgalmatossággal megvallják, hogy valamely aprólékos hazug
ságokat mondottak, hogya szentmise alatt bujdosó elmével vol
tak, hogya cselédek közt egy kevéssé felháborodtak, hogy hirte
lenségből ebleIkével, ebtől szakadttal szitkozódtak - de hogy
gyermekeiknek, cselédjeiknek káromkodásaikkal, parázna be
szédjeikkel, szomszédjaik megkárosításaikkal gonosz példát ad
tak, semmit nem gondolnak. Hogy ünnepnapokon tobzódnak,
hogy felebarátjaikkal haragot tartanak, hogy fajtalan, botránkoz
tató szókra, hamis esküvésekre fakadnak, ha nem kérdeztetnek,
csak könnyen elhallgatják! Hányan vannak, kik meggyónják,
hogyaregveli, etveli imádságot néha feledékenységből elmúlat
ták, az Istennek nevét hiába mondták, a gyónást, áldozást nem
igaz nagy buzgósággal gyakorolták -, de hogy átkozódtak, pör
lekedtek, rágalmaztak, eszekbe sem jut, hogy megvallják! Há
nyan vannak, kik megmondják, hogy valami kevéssel többet it
tak vagy ettek, hogy hiába való gondolatokban tartózkodtak,
hogy valami csekélységben felebarátjoknak kárt tettek, de hogy
sorsok felett cifrálkodtak, hogy mértéktelen vendégségeket tar
tottak, hogy másokat megrészegítettek, megitattak, hogy az
adósság megfizetéséről keveset gondoltak, pénzért hamis bi
zonyságot mondottak, a buja gondolatoknak helyt adtak, buja és
illetlen tréfákkal másokat megbotránkoztattak - megvallani
csak könnyen elmulatják, hányan elmulatják, hányan vannak
mondám ilyenek! Bizonyos pedig, hogy mindezek a feljebb emlí
tett negyedik rendbeli némákhoz számláltatnak.

Ezekben ezt a kárhozatos némaságot a kárhozatos tudatlan
ság okozza, mely miatt azt gondolják, hogy az említett vétkek
vagy teljességgel nem vétkek, vagy ha vétkek is, nem nagy vét
kek. Ezeknek orvossága tehát az, hogyaprédikációkra, tanítá
sokra szorgalmatosan eljárjanak, hogy minden vétket tökéletesen
kitanuljanak és a gyónás alkamatosságával megvalljanak. De en
nek az utolsó némaságnak gyakorta szégyen és félelem is az
oka, melyet a gonosz lélek, aki azelőtt a vétekre bíztatta a bű

nöst, azután ugyanazon bűnösben szerez és indít, melytől visel
tetvén magokban imigyen gondolkodnak és szepegnek a bűnö

sök: Jaj miként mondhassam ki fertelmes cselekedetimet? Jaj mit
mond, mit ítél felőlem a gyóntató atya, ha ezt kimondom; eddig
szentnek vélt, de bezzeg meglátja, ki vagyok, ha neki minden
vétkeimet megvallom. Jaj talán szégyenletemben mindjárt meg
halok, hátha még fel sem oldoz! Hátha úgy lepirongat, hogya
gyóntatószékből a nagy szégyen miatt ki sem tudok menni?
Nem, nem mondom ki bűnömet, inkább pokolra szánom maga
mat. Az ilyen gondolkodás osztán annyira megnémít némely
eket, hogy három-négy esztendők alatt sem vehetik rá magokat,
hogy kivallják gonoszságokat és így esztendőről esztendőre sza-
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porítják a szentségtörést, melyet mindannyiszor elkövetnek,
mennyiszer olly állapotban gyónnak vagy áldoznak. Már hogy
ezek meggyógyuljanak, tudják meg, hogya vétket meggyónni
nem szégyen, ámbár szégyen cselekedni; tudják meg, hogy a
gyóntató atya előtt semmi újságot nem mondanak, mert vagy hal
lott már aféle vétket, vagy bizonyára olvasott, mivelhogy minek
előtte minden véteknek nemét, állapotját, különbségét azvégre írt
könyvekből ki nem tanulja, meg nem engedtetik neki, hogy a
gyóntatást gyakorolja. Tudják meg, hogya gyóntató atya előtt be
csületükben semmi kárt nem vallanak, mert annak az illyen meg
gyónt vétkeket eszekből ki kell vetni, ha eszekbe jutnak. De te
gyük bár, hogy az illyen véteknek meggyónásából valami orca pi
rulást szenved, nem méltó-e inkább azt elszenvedni, hogysem a
lelkiesmeretnek furdalásit szüntelen érezni, vagy az utolsó
itíletkor az egész világ előtt gyalázatot vallani. Ami pedig a félel
met illeti, hogy azt meggyőzzék, vegyék észre, hogya lelkiatya
orvos, aki nem veszteket, hanem egészségeket keresi; azért, ha
mond is valamit, nem gyűlölségbó1, hanem szeretetből mondja,
ha a feloldozást elhalasztja, nem vesztekre, hanem idvességekre
halasztja. - Ezeket megértvén vizsgálja meg ki-ki, ha nincs-e
ezeknek a némáknak valamelyik neme közül, és ha közöttök érzi
magát, éljen ez elől adott orvosságokkal és meggyógyul.

Amen.
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ATÉKOZLÓ FiÚ

A tékozló fiú
parabolája
Ha megvizsgáljuk a magyar nyelvű biblikus irodalmat, akkor fel
tűnően kevés tanulmányt találunk a parabol ákr ól,I ezért is dicsére
tes, hogy a Vigilia parabola különszámot kezdemén yezett. Ezt
megelőzően "Példabeszédek" címmel tartottunk Szegeden egy
konferenciát 1997-be n.2 Szinte visszhangtalan volt a témában je
lentős iskolateremtő Joachim Jeremiás Jézus példázatai című kön y
vének magyar ford ít ása' Legutóbb pedig Mártonffy Marcell jelen 
tett meg figyelemre méltó poétika- teológiai összefog laló t a para
bol ákr ól," Jóllehet k özismert. hogy igen sok mai neves bibliaku ta
tót izga tnak a parabo lák értelmezésének kérdései - hogy csak né
hány teológust sorolju nk fel: Tarjá nyi Béla, Fabiny TIbor, Su lyok
Elemér -, de szép számmal akadnak irodalmárok is, akiknek ér
deklődését felkeltette ez a sajátos retorikai formula : Balassa Pé ter,
Szörényi László, Szegedy-Maszák Mihály és mások. A magyar
biblikus irodalmat a Magyarországon mé ltánytalanul kevésbé is
mert és m éltat ott kitűnő református 'exegé ta, Kozm a Zsolt örven
deztette meg a legnagyobb összefog lalóval a t ém ában .' Az evan
géliumi parabolák sok teológus és iroda lmá r érdeklődését ke ltet
ték fel szer te a világon, talán ez az oka anna k, hogy az in terneten
mi ntegy 163 OOO cikk fog lalkozik a tém ával. Mindezek időszerűvé

teszik, hogy végre magyarul is foglalkozzunk vele.

A műfaj és kutatása

'Benyik György: A Ma
gyarországi Biblikus iro

dalom a kezdetektől

1997-ig. Szeged, 2000.
2Benyik György (szerk.):

Példabeszédek.
Jatepress, Szeged, 1998.
3J. Jeremiás: Jézuspél
dázatai. Ismeretlen fordí-

tó, átdolgozta Ablonczy
László és Dr. Szathmáry

Sándor. Református
Sajtóosztály,

Bár a műfaj keleti, sokáig a hason lat on és az Európában ha sznála
tos, jobbá ra allegorikus tanít ó történeteken keresztül igyekeztek
megérteni. Ennek l egfőbb oka az volt, hogy a keresztén y atyák
nemcsak allegorikusan magyarázták a pa rabol át, de allegóriaként
kezelték is. Joachim Jeremiásnak azonba n feltűnt, hogya görög
szöveg mögött ezekben a történetekben szokatlanul erősen feltű

nik Jézus szemita anyanyelve (i. m . 7.), sőt leg több esetben a para
bolákban találh ató képeket Jézus a maga korának falusi életéből

vette. Bár szoros rokonságot mu tatnak a "mesalim" típusú elbe
szélésekkel, amelyek a Jézus előtt élt rabbik beszédeiben igen
gyakran megtalálh atók. Csa k ké t rabbira u talunk itt: rabbi HilIél
(Kr, e. 20) és rabbi [ohannan be n Zakkai (Kr, u . 80) igen gyakran
használja az effajta találós elbeszéléseket. Már A. [ ülicher és C. H.
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Budapest, 1990.
4Mártonffy Marcell: Az

újszövetségi példázatok
irodalma. Poétika és te
ológia. Akadémia Kiadó,

Budapest, 2001.

A héber .másál"

5Kozma Zsolt:
Jézus példázatai.

Az Iránytű Alapítvány,
Kolozsvár, 2002.

A parabolák
értelmezése a

befogadó közeg felől

Dodd sokat fáradozott azon, hogya parabolák értelmezését meg
szabadítsa az ókeresztény irodalomban rárakódott allegorikus ér
telmezésektől. De mindketten arra a következtetésre jutottak,
hogy akkor küzdenek a leghatásosabban a parabolák minden rész
letre kiterjedt pontosító értelmezése ellen, ha csak egy általánosító
gondolatot ragadnak ki belőle.

A probléma abból adódik, hogy a héber "másál" az inter
testamentális korban mindenféle példázatot jelentett. Ide tarto
zott a hasonlat, a mese, a közmondás, de a rejtvény is, vagy eb
ben a műfajban fogalmazták meg számtalanszor a költött alakok
mondandóját, rejtettek el példaképeket vagy szimbólumokat.
Ezért talán a legtalálóbb megfogalmazás Jézus paraboláira, "má
sál"-jaira, hogy azok rejtélyes tanító történetek, amelynek mon
danivalóját a szöveg meghallgatása után a hallgatónak kell ki
bontania. Jó úton járt a probléma megoldásában T. Cardoux,
amikor a példázatokat visszahelyezte Jézus eredeti környezetébe.
A történeti háttér kutatása közben azonban megfeledkeztek a te
ológiai tartalom elemzéséről. Erre a szempontra C. H. Dodd hív
ta fel a figyelmet, amikor a mennyországról szóló példázatokat
kezdte értelmezni.

Jézusnak az Evangéliumokban olvasható példázatai azonban
nehéz helyzet elé állítják az olvasót, mivel a szerkesztés követ
keztében más szituációban adja elő az evangélista aparabolát,
mint azt Jézus eredetileg elmondta. Pedig a parabolákat gyakor
ta értelmezte az a szituáció is, amelyben elhangzottak. Aki most
olvassa az Evangéliumokat, már kevesebb információt kap arról
a szituációról, amelyben Jézus elmondta, mint arról az intenció
ról, amelybe az evangélista értelmezni akarta a parabolákat.

Jézus parabolái súlyos eszkatológikus témákról és konfliktu
sokról szóltak. Senki sem gondolhatja, hogy általános erkölcsi ta
nításokat tartalmazó beszédekért valakit keresztre feszítettek vol
na. Jézus példázatai eszkatológikus konfliktusokról beszéltek és
ellentéteket támasztottak a hallgatóság körében.

Amikor most értelmezzük Jézus példázatait, akkor legtöbb
esetben statikus valóságokhoz hasonlítjuk őket. Isten Országa
olyan, mint a háló, kovász stb. Pedig ha jól megnézzük, a ha
sonlat alapja a háló működése és a kovász hatásmechanizmusá
nak a leírása, vagyis mindig dinamikus valósághoz hasonlítja Jé
zus az Isten Országát. "Ha a példázatok eredeti hangzását akar
juk visszanyerni, egy dolog világossá válik: Jézus példázatai arra
késztetik a hallgatóit, hogy állást foglaljon a személye és külde
tése kérdésében" (Jeremiás: i. m. 163.). Ez azt jelenti, hogya pa
rabolák megértését a befogadó közeg felől érdemes megközelíte
ni. Ekkor tárul csak fel Jézus példázatainak hallatlan gazdagsága
és motiváló ereje.

A parabolákról igen sokat írtak német egzegéták: R. Bult
mann, G. Staehlin, H. Schmidt és J. Jeremiás. A német egzegé-
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Német egzegéták
a parabolákról

tákra jellemző transzcendentál filozófiai, egyrészt hegeliánus,
másrészt egzisztencialista megközelítések miatt a tanulmányok
nyelvezete filozofikus. Ezen az újabb irodalomelméleti szakkife
jezésekkel és okfejtésekkel megterhelt tanulmányok sem sokat
változtatnak. Furcsa módon Jézus parabolái sokkal könnyebb ol
vasmányok, mint a róluk írt tanulmányok. Fokozottan igaz ez
Wolfgang Beiler és W. Schmitthals kitűnő tanulmányaira, me
lyek a szegedi parabola-konferencia anyagát tartalmazó kötetben
találhatók. Igazán egyszerűen és olvasmányosan J. Gnilka és B.
Schwank írt erről a témáról. A legtöbb előtanulmányt Christoph
Kaehler egyszerűségről és komplexitásról írott tanulmányának
olvasása igényli. Igen helytálló, ahogyan J. Gnilka értékeli [ü
licher parabola-értelmezéseit: "példabeszéd-felfogásával Jülicher
Arisztotelész befolyása alatt áll, ebből az következik, hogy a jé
zusi példázatot az argumentatív beszéd kategóriájához sorolva
demonstrációs anyaggá értelmezte át" O, m. 22.).

Példabeszédek az Evangéliumokban

A példabeszédek az Evangéliumban sokféleképpen csoportosít
hatók. Tulajdonképpeni példabeszédeknek a következőket te
kinthetjük:

Parabola címe

Játszó gyerekek
Növekvő vetés
Mustármag
A kovász
Rejtett kincs
Igazgyöngy
A háló
Elveszett bárány
Elveszett drachma
A tékozló fiú
A szolgák
Az ajtónálló
A tolvaj
A megbízott szolga
Torony
Háború
Fügefa

Máté

11,16-19

3,31-32
13,33
13,44
13,45-46
13,47-50
18,12-14

24,42
24,43-44
24,45-51

24,32-33

Márk

4,26-29
4,30-32

13,33-37

13,28-29

Lukács

7,31-35

13,18-19
13,20-21

15,1-7
15,8-10
15,11-32
17,7-10
12,35-38
12,39-40
12,42-46
14,28-30
14,31-33
21,29-31

Hiperbolák Néhány példabeszéd közös eleme a túlzás, ezért ezt Kozma Zsolt
nyomán hiperbolának nevezzük, és az alábbiakban soroljuk fel:
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Parabola címe Máté Márk Lukács

Tolakodó barát
A magvető

Búza és konkoly
Adós szolga
Szőlőmunkások

A két testvér
Gonosz szőlőmunkások

A nagy vacsora
A terméketlen fügefa
A zárt ajtó
A hamis intéző

Az istentelen bíró
A tíz szűz

A talentumokról

13,3-23 4,3-20
13,24-30.36-43
18,21-35
20,1-16
21,28-32
21,33-45 12,1-11
22,1-14

25,1-13
25,14-30

11,5-8
8,4-15

20,9-18
14,15-24
13,6-9
13,24-30
16,1-8
18,1-8

19,11-27

Képszeru tanítást
tartalmazó parabolák

Néhány parabola elbeszélése igen közel áll a realitáshoz, ugyanak
kor igen képszerű tanítást is tartalmaz:

Parabola címe Máté Márk Lukács

Az irgalmas szamaritánus
A boldog gazdag
A főhelyek a lakomán
A dúsgazdag és szegény Lázár
A farizeus és a vámos

10,25-35
12,16-21
14,7-14
16,19-31
18,9-14

A parabolák
szövegkörnyezete

Mint látjuk, a 37 példázat igen változatos formában szerepel az
Evangéliumokban. Márk 6 parabolát, Máté 23-at ismer, és ebből 5
közös Márkkal és 9 közös Lukáccsal. Lukács rekord mennyiségű,

29 parabolát ismer, ebből 15 egyedi, 5 közös Márkkal és 9 közös
Mátéval. Az evangélisták teljesen eltérő módon emlékeznek Jé
zus igehirdetésének erre a rétegére, hol több Evangélium közös
anyagaként, hol csak egyetlen Evangéliumban, legtöbbször Luká
cséban találkozhatunk Jézus igehirdetésének ezzel a sajátos formá
jával. Feltűnő, hogy János evangéliumában nem találhatunk pél
dabeszédeket, viszont annál több képes beszéd fordul elő János
szövegében.

Terjedelmi vonatkozásban a parabolák a hosszú történeltől a
rövid mondásig igen változatos formában találhatók a szinopti
kusoknál, és ez a sajátosság megnehezíti a kategorizálásukat is.
Máté evangéliuma 13. fejezetében egy csokor parabolát találha
tunk, igen gyér, vagy mindenféle utalás nélkül arra, hogy mi
lyen szituációban mondta el őket Jézus. De még a több Evangé
liumban előforduló példázatok szövegkörnyezete is igen eltér
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6E. linnemann:
Gleichnisse Iesus.

Göttingen, 1961,43.

egymástól, ezenkívül a külőnbőzö Evangéliumokban a hallgató
ság és a földrajzi környezet is megváltozik, sőt a hasonló elbe
szélésekben jelentős hangsúlyeltolódást figyelhetünk meg. Szá
mos példázat szövege vezethető vissza a Q forrásra, ami azt jel
zi, hogy a parabolák Jézus igehirdetésének ősi rétegéből szár
maznak. Linnemann helyesen állapítja meg, hogya példázatokat
az eredeti közegükben kell megérteni. 6 Még az a kérdés is fel
vethető, hogy vajon kortól független örök igazságok közvetítöi
akartak-e lenni ezek a szövegek, vagy sem. Vagy csak egy ép
pen fölvetődött problémát akart találóan megvilágítani? Éppen
ezért nagyon kell vigyáznunk a tanításuk általánosításával. Ugy
vélem, ezzel a problémával találkoztak már az evangélisták is,
amikor az Evangéliumban elhelyezett parabolát a hívek élethely
zetének megfelelően újraértelmezték.

A tékozoló fiú példázata (Lk 15,11-32)

7G. Ghidelli: Luca.
Ed. Paoline, Roma,

1978, 323.

A szerkezet

BJ. Wellhausen: Das
Evangelium Lucae

übersezt und erk/aert.
Berlin, 1904,85.

Többen már a névadással is vitatkoznak, ugyanis ez a cím csak a
parabola első részére van tekintettel, mintha a tékozló fiú lenne
ennek a történetnek a főszereplője? Akadnak, akik a "két fiú törté
nete" címet adnák a parabolának, mintha kettőjük párharca lenne
a történet mondandója. Végül többen azt javasolják, hogya kö
nyörületes apa nevet adjuk a parabolának, mert ő ennek a törté
netnek az igazi főszereplője és kulcsfigurája.

A történet két jól elkülöníthető részből áll: a 11-24 versben a
tékozló fiú a főszereplő, a másodikban, a 25-32 versben a na
gyobbik, a hűséges fiú kerül előtérbe. J. Wellhausen felvetette
annak a lehetőségét, hogy esetleg a második rész nem is tarto
zott az eredeti parabolához," érveit azonban a magyarázók több
sége nem tartotta meggyőzőnek, még akkor sem, ha H. Klein
feltételezése szerint ezt Lukács közössége fűzte az előző részhez.
Az lehetséges, hogy Jézus maga tovább mesélte a történetet egy
más helyszínen. Bármelyik megoldásra magyarázat lenne az, ha
stilisztikai változás lenne a két szakasz között. De bár Ed.
Schweitzer azt állítja, hogy az első részben több szemitizmus
van, mint a második részben, sajnos állítását éppen J. Jeremiás
cáfolta, aki arameizmusokat mutatott ki a második részben is..
Arról nem is beszélve, hogya történet eleve két fiúval indul,
ami már az elején feltételezi, hogy valamikor a másik fiúnak is
fontos szerepe lesz a történetben. Azt nem tudom megítélni,
hogy igaza van-e Bolyki Jánosnak, miszerint a második részért
született meg az első, bár feltűnő, hogya magyarázók szíveseb
ben foglalkoznak az első fiú élethelyzetének magyarázatával,
mint a másodikéval. Inkább azt kell feltételeznünk, hogy két
egyforma fontosságú szakasszal állunk szembe.
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Lukács 15,11-24

A tékozló fiú kikéri örökségét.
A tékozló fiú hazatér.
A tékozló fiút befogadják.

Jézus mondás zárja a szakaszt.

Lukács 15,25-32

Idősebb fiú távol van.
Idősebb fiú nem akar hazatérni.
Az apa őt is be akarja fogadni,
kérleli.
Jézus mondás zárja a konfliktust.

Az értelmezés szintjei

Az eszkatologikus
értelmezés

Ez a szerkezet inkább az iker-parabolakra emlékeztet, mintsem a
kiegészítésre. Nincs igaza J. Schmidnek, amikor azt állítja, hogy
semmit sem veszítenénk a mondanivalóból, ha a parabola befeje
ződne a 24. versben. Igaz, ebben az esetben egyszerűbb lenne a
történet, legalábbis a mi logikánk szerint.

A továbbiakban alapvetőerr meghatározza az elemzésünket,
hogy milyen szinten értelmezzük a történet konfliktusát. Lehet
séges, hogy az apa és a fiú vitáját egy magánjogi konfliktusnak
fogjuk fel. Egy egyszerű családi konfliktusnak, amelyben a szem
telen kisebbik fiú úgy tekint az apjára, mintha már meghalt vol
na, mert az örökségét különben nem vehette volna ki. Ez esetben
a fő vétke az, hogy még életében halottnak tekintette az apját.

De az is lehet, hogy jogilag úgy érvelünk, az örökségét csak
bérbe vette, ez esetben az apjának továbbra is megmaradt a tu
lajdonjoga, csak a távollét miatt ezt nem tudta érvényesíteni.
Ilyen megközelítésben a fiú vétke a hűtlen vagyonkezelés lesz.
Ugyanaz, mint a hűtlen intéző esetében.

De a történetet lehetséges más szinten is olvasni, mégpedig a
nemzeti hovatartozás szintjén. Mint azt Kozma Zsolt megállapít
ja, felfogható Izrael és a diaszpóra kapcsolatának összefüggésé
ben. Ezen szemlélet szerint ugyanis, aki leválik a jeruzsálemi és
a palesztinai közösségről és elmegy a pogányok közé, az már
önmagában tisztátalanná válik. Ez esetben a történet ifjú hősé

nek a vétke az aposztázia lenne, vagyis elszakadás a szent nép
től. A pogányok között élő diaszpóra zsidóságban számszerűen

többen éltek, mint a palesztinai közösségben, de mégis az utób
bit tartották szentnek. A diaszpórában a Szentírást görögül 01
vasták, és nem minden törvényt tartottak meg. Az idegen asszo
nyokkal való érintkezés pedig egyértelműen szakítást jelentett a
vallási "qahal" -lal. Ez esetben a parabola a palesztinai zsidók és
a diaszpóra konfliktusát fogalmazná meg.

De az is lehet, hogy eszkatologikusan értelmezzük a történe
tet. Lukács evangéliumában, úgy vélem, már mindenképpen így
értelmezték. Ez esetben azt a vitát akarta megvilágítani a szerző,

amely a palesztinai zsidók és a diaszpóra zsidók szentségéről, il
letve a végítéleten kapott besorolásukról szól. Vagyis a fő kér
dés, kit ítél el Jahve, a diaszpórát-e, vagy az önmagukat hűséges
maradéknak tekintő palesztinai zsidókat. Ez esetben a parabolá
ban elhangzó ítélet nem a farizeusok, de nem is a palesztinai
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Az elveszett és
megtalált téma

Lukácsnál

A parabola lukácsi
értelme

zsidók szájíze szerint történik. Az atya másként tekint a két kü
lönbőzö zsidó csoportra, mint ők egymásra.

Lukács evangéliumának 15. fejezetében mindegyik parabola a
farizeusokat szólítja meg, és sajátos szemléletük ellen irányul.
Csupa elveszett dologról van szó. Az elveszett bárány (15,3-7),
valamint az elveszett drachma (15,8-10), úgy tűnik, a lukácsi
szerkesztésben csak előkészíti a tékozló fiú és az irgalmas atya
történetét. Az alapkonfliktus, hogy Jézus vámosokkal és bűnö

sökkel érintkezik, és ezt az írástudók és farizeusok helytelenítik
(l5,l-2). Az értelmezők számára a legnagyobb problémát az
okozza, hogy egyik történetben sincs semmiféle földrajzi utalás,
sem az elveszett báránynál, sem a drachmánál, sem a tékozló fi
únál. Vagyis feltételezhetjük, hogy Lukács mindhárom történetet
egyszerűen besorolta az úti beszámolók, útközben történt elbe
szélések és események közé. Azt is tudjuk, hogy ez az úti beszá
moló megszakad, mert Jézus két különböző évben zarándokolt
Jeruzsálembe, amit csak János evangéliuma különített el élesen,
Lukács nem jelezte, hogy melyik esemény mikor történt. Emiatt
szerkesztett sorrendnek tekinthetjük a példabeszéd-sorozatot,
amelyet az evangélista szándéka határozott meg. Vagyis lehet
séges, hogy ezeknek a paraboláknak Jézus szóbeli igehirdetés
ében más volt a ,,5itz im Leben" -jűk, de most ebben a konflik
tusba helyezte őket Lukács.

Nem tarthatjuk valószínűnek, hogy Lukács családjogi örökö
södési ügyek megoldása számára akart modellértékű történetet
adni. Ez túlságosan kisszerű lenne. De még Jézus szándékának
sem felel meg, hiszen az ilyen jellegű konfliktusok kezelését el
utasította. Ismerős a történet Lk 12,13-ban: "Mester szólj a test
véremnek, ossza meg velem az örökséget. De ő elutasította: Em
ber, ki tett engem bíróvá, vagy végrehajtóvá köztetek". Ha Jézus
elutasította, hogy mint más rabbi, vitás családjogi kérdéseket
döntsön el, nehezen képzelhető el, hogy egy példázatában ilyen
témával foglalkozna. A diaszpóra zsidóság és a palesztinai konf
liktusa élő kérdés volt Jézus és Lukács idejében is. De azt is ne
hezen tudnánk elképzelni, hogy akár Jézust, akár Lukácsot ez a
konfliktus komolyan érdekelte volna. A zsidók és a pogányok
elsősége viszont Lukács mesterének, Pálnak az egyik fő dilem
mája volt. Lukács tehát ebből a szempontból szívesen elevenítet
te föl az idevágó, vagy erre a konfliktusra is értelmezhető Jézus
hagyományt. Az ő közösségét feltehetően sokat foglalkoztatta
az, hogy kik lesznek az elsők az üdvösségben, a zsidók-e, vagy
a pogányok. Sőt az is foglalkoztatta őket, hogy azok az istenfé
lők, "theofil"-ok, akik a prozelitizmus helyett az egyházat vá
lasztották, vajon eltékozoltak minden mennyei örökséget? Vagy
a görög nyelvű zsidók, amikor Pál egyházának tagjai lettek és
együtt étkeztek a nem kóser pogányokkal, minden örökséget el
veszítettek? A palesztinai egyháznak, akiknek tagjai még Pál
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missziója idején is megtartották a törvényt és Jézus tanítását, va
jon elsőbbsége lesz a pogányokkal szemben? Mi üdvözít: a tör
vény vagy a hit az irgalmas Atyában? Ezek a kérdések Lukács
olvasóinak állandó kérdései lehettek. Úgy vélem, ezekre vála
szolt a példázat. Ezeknek a kérdéseknek a páli értelmezése ellen
viszont az Evangélium írásának idején is a farizeusok ágáltak
leginkább. Ilyen értelemben a farizeusoknak szóló példázatban
Lukács és egyháza megláthatta az örök érvényű tanítást.

A példázat műfajának lényege, hogy az olvasóban kérdéseket
támaszt és nem engedi, hogy az sablonos válaszokat adjon. Ezt
a funkcióját a tékozló fiú példázata tökéletesen betölti. Mára a
tékozló fiú többértelmű parabolává lett, és a valóban elhibázott
címadás ellenére megőrizte a történet mindegyik magyarázója és
feldolgozója a nehezen magyarázható, de egészen egyedi módon
viselkedő atya vezető szerepét. Akik morális értelemben értelme
zik, azok számára az egyházról leszakadt bűnösök, illetve a
megtérők lesznek a tékozló fiúk. Az apa szerepét pedig úgy ma
gyarázzák, hogy ekkora szeretetre és megbocsátásra csak Isten
képes, még egy földi apa sem. A két fiú értelmezése igen válto
zó, de a kulcsfigura, az apa azonosítása mindig ugyanaz. Mintha
a zsoltár visszhangoznék: "Amilyen könyörülő az atya fiaihoz,
olyan könyörületes az Úr az őt félőkhöz" 003,13).

Csak a nagyobbik, a jobbik fiúval nem akarja senki magát
azonosítani. Sőt elítéléséről, belső konfliktusáról és annak megol
dásáról keveset beszélnek a magyarázók. A hagyományos értel
mezés szerint a második, az úgynevezett "hűséges fiú" azonos
lenne a farizeusokkal, legalábbis Ambrus így érti." Ez a hagyo
mány folytatódik K. H. Rengstorfnál is.io Ortensio da Spinetoli
igazából nem foglal állást ebben a kérdésben, csak sejtetni enge
di, hogy a második fiú azonos a farizeusokkal." Azt azonban ki
emeli, hogy ez esetben úgy véli a második fiú, hogyamorális
rendet érte sérelem a tékozló fiú visszafogadásával, mert a
rosszakat jutalmazzák és a jókkal közömbösek maradnak. A má
sodik fiú érvelése igen hasonlít a Fil 3,6-ban található farizeus
Pál érveléséhez. Ám Pál, amit korábban előnynek tartott, azt a
megtérése után már nem tartja annak." Az igazán érdekes kér
dés az, hogy Lukács közösségében kik képviselték a farizeusi
magatartást. A zsidók, a zsidó keresztények, a konzervatívok?
Talán azonosíthatók Pál ellentáborával a második fiú véleményét
képviselők? Meglepő, ahogyan az értelmezök könnyen megtalál
ják a tékozló fiú azonosítását a későbbi keresztény közösségben,
de vonakodnak azonosítani az idősebb fiút a későbbi keresztény
közösség valamely tagjával vagy csoportjával. N. Geldenhuys,
amerikai egzegéta szintén a farizeusokkal azonosítja a második
fiút, de rövid kitekintésében rákérdez a két fiú értelmezésének
mai lehetőségeire is: "Fontos kérdés mindegyikünk számára, hogy
mi is éppen egy »távoli országban«, vagyis a bűnben vagyunk,
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amelyben a végső romlás vár ránk, vagy már visszatértünk az
igazi megtérés által, és az öröm kegyeimén keresztül megkaptuk
a teljes jogú fiúságot, mint időleges és örök részünket? Vagy mi
is olyanok vagyunk, mint az idősebb fiú, látszólag kegyes és tisz
teletreméltó, belsőleg viszont üres és az Istentől elidegenedett?"13
Találóan fogalmaz Varga Zsigmond, amikor a második fiút, illet
ve a farizeusok magatartását értelmezi a mai egyház felől: "Ezt a
lelkületet veti szemére Jézus a farizeusok táborának és minden
idők birtokon belüli szabvány-kegyeseínek.v " Ugyanis lehet,
hogy éppen ezen tanulmány művelt keresztény olvasója lesz az,
aki nem tud megbékélni az eretnekekkel, a mai fiatalokkal, a "li
berálisokkal", és még a gondolattól is föl van háborodva, hogy
egyszer majd velük kell osztoznia a helyeken az Isten Országá
ban. Amíg bensőleg nem értettük meg a mennyei Atya szereteté
nek és irgalmának motívumait, addig ez a történet nem hagy bé
kén bennünket. Mindkét fiú példájával állandóan kísért a jóra.

l1{JézusJ így folytatta: "Egy embernek volt két fia. 12A fiatalabbik egyszer így szólt
apjához: Apám, addki nekem az örökség rám eső részét. Erre szétosztotta köztük vagyo
nát. 13Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenéi, és elment egy távoli or
szágba. Ott léha életet élve eltékozolta vagyonát. 14Amikor már mindenét elpazarolta,
az országban nagy éhínség támadt, s nélkülözni kezdett. 15Erre elmeni és elszegődött
egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára a sertéseket őrizni. 160rültvolna, ha éhsé
gét azzal az eledellel csillapíthatta volna, amit a sertések ettek, de még abból sem adtak
neki. 17Ekkor magába szállt: Apám ház,ában a sok napszámos bővelkedik kenyérben 
mondta-, én meg éhen halok itt. 18Utra kelek, hazamegyek apámhoz és megvallom:
Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened. 19Arra, hogyfiadnak nevezz, már nem vagyok
méltó, csak béreseid közé fogadj be.

2°Csakugyan útra kelt és visszatért apjához. Apja messziró1 meglátta és megesett
rajta a szíve. Eléje sietett, a nyakába borult és megcsókolta. 21Erre a fiú megszólalt:
Apám vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra, hogy fiadnak nevezz, már nem va
gyok méltó. 22Az apa odaszólt a szolgáknak: Hozzátok hamar a legdrágább ruhát és
adjátok rá. Az ujjára húzzatok gyűrűt és a lábára sarut. 23Vezessétek elő a hízlalt
borjút és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, 24hisz fiam halott volt és életre kelt, elve
szett és megkerült. Erre vigadozni kezdtek.

25Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazaiérőben közeledett a házhoz,
meghallotta a zeneszót és a táncot. 265zólt az egyik szolgának és megkérdezte, mi
történt. 27Megjött az öcséd, és apád levágta a hízlalt borjút, hogy egészségben elöke
rüli - felelte. 28Erre az megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért az apa kijött
és kérlelte. 29De ő szemére vetette apidnok: Látod, én annyi éve szolgálok neked és
egyszer sem szegtem meg parancsodat. Es nekem még egy gödölyét sem adtál soha,
hogy egyet mulathassak a barátaimmal. 30Most meg, hogy ez a fiad megjött, aki va
gyonodat rossz nÓKre pazarolta, hízlalt borjút vágattál le neki. 31Az mondta neki:
Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. 325 illett vigadnunk és örül
nünk, mert ez az öcséd halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült."

(Lk 15,11-32)
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fiA bűnbánat

tehát élet"
A tékozló fiú parabolája az egyházatyák
tanitáséban'

Dives in Misericordia kezdetű, az irgalom témájának szentelt en cik
likajában/ II. János Pál pápa a mai ember világát a következőkép

pen jellemzi: "Úgy tűnik, korunk emberének lelkülete szembefor
dul az irgalmas Istennel, talán jobban, mint korábban. S azt is
megpróbálja, hogy az emberi szívből kiirtsa és az életbó1 kiiktassa
az irgalmasság gondolatát is." (DM 7) A pápa emlékeztet arra, hogy
egyes teológusok szerint Isten tökéletességei és tulajdonságai között
az irgalmasság a legnagyobb (DM 75), majd hangsúlyozza: "Az em
ber annyira közeledik Isten irgalmas szeretetéhez, amennyire saját
szívében irgalmassá formálódik a felebaráti szeretet." (DM 82) Az
irgalom tehát az ember élete szempontjából döntő fontosságú kér
dés. Ezt hirdeti a pápa, akinek egyedülálló tanító, enciklika-író
életművében ezért különleges hely illeti meg második körlevelét.
Az enciklikában pedig a pápa az irgalom témájának feltárásában
mintegy középpontba helyezi és hosszan elemzi a tékozló fiú
evangéliumi példázatát (DM 31-41), amelyben - mint írja - az
isteni irgalmasság lényege szinte tapinthatóan fejeződik ki.

A tanítás a keresztény hagyomány egészén alapul. Maga a
példázat (Lk 15,11-32), amely az egyik legismertebb és legtöbbet
emlegetett evangéliumi parabola." természetesen már az ókeresz
tény korban, az egyházatyák munkásságában is gyakran felme
rül. Az alábbiakban az egyházatyáknak erről szóló néhány jel
legzetes megnyilvánulását tekintjük át.

A tékozló fiú parabolája két - szorosan összetartozó - témát
tartalmaz: a bűnbánat, valamint a bűnbocsánat kérdését. Itt kell
megjegyeznünk, hogy az egész kérdéskörnek a magyar iroda
lomban páratlan teológia történeti feldolgozását nyújtotta Pro
hászka Ottokár, aki 1894-ben jelentette meg A keresztény bűnbánat

és bűnbocsánat című monográfiáját, amelynek témáját így jelle
mezte: "A keresztény bűnbánat és bűnbocsánat folytonos élet
és gyakorlat, a kereszténység legmelegebb s legbensőségesebb

élete.:"
Saját korukról az egyházatyák mint felelős gondolkodók és

pásztorok a fent idézettekhez hasonlóan vélekedtek. Intelmeik
szerint sem a bánat, sem a bocsánat nincs jelen kellőképpen az
emberek lelkében. Beszédeikben és írásaikban a körülményeknek
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Cyprianus

és harcaiknak megfelelően hol az egyiket, hol a másikat hangsú
lyozzák erőteljesebben.

Tertullianus (160-220), a latin keresztény irodalom úttörője kü
lön munkában értekezik a bűnbánatról. Ő azoknak a nagy
észak-afrikai íróknak a sorát nyitja meg (Cyprianus, Arnobius,
Lactantius, Ágoston), akik megtértként mind foglalkoznak ezzel
a kérdéssel. ("Nem születsz kereszténynek, csak azzá leszel" 
tanította egyúttal mélyebb értelemben Tertullianus''). Tertullianus
A bűnbánatról című műve a keresztség felvételére készülő

katekumenek számára írt korai alkotás, amelyben a vonakodókat
ösztönzi nagy retorikai erővel a bűnvallomásra. Művében

Tertullianus fő törekvése, hogy olvasóját rávegye a bűnbánatra:

"A bűnbánatnak egyszer vesse alá magát az ember és örökké
folytassa, mert mindenki adósaként tekint az Úrra." (VI. 1.) Rá
mutat, hogy az ember természettől fogva ismeri a bűnbánatot (I.
1.), han~súlyozza, hogy ahol nincs félelem, ott nincs javulás sem
(II. 2.). Irásában részletesen foglalkozik a bűnökkel, a megbocsá
tással, a kegyelem segítségével a bűnbánatban. Keserűen állapít
ja meg, hogy sokan bánat nélkül akarnak bocsánatot nyerni:
"Micsoda képtelenség, mennyire elferdült dolog, bűnbánatot

nem tartani, és mégis elfogadni a bűnbocsánatot, azaz az árát
meg nem fizetni, a bérért azonban tartani a markot!" (VI. 4.)

Tertullianus az ember javait illetően érzékelteti, hogy nagyobb
dolog valamit visszakapni, mint megkapni. (VII. 12.) Ezután tér
rá - az elveszett drachma és az elveszett bárány után- a
tékozló fiú példázatára, amelyet így magyaráz: "Nem hallgatha
tok arról az oly szelíd apáról sem, aki tékozló fiát visszahívja, és
a nyomorgás után a bűnbánót szívesen fogadja, levágva az előre

hízlalt borjút, s örömét lakomával ékesíti. Hát hogyne! Mert meg
találta fiát, akit elveszített, drágábbnak tartotta, mint nyereségét."

"Kit kell értenünk ezen az apán? - teszi fel ezután a kérdést
Tertullianus. - Istent nevezetesen, nincs más olyan atya, senki
se annyira kegyes. Ő tehát visszafogad téged, fiát, bár eltékozol
tad adományát, noha mezítelenül tértél vissza, mert elpártolá
sodból megtértél, megtérésed fölött jobban is örvendezik, mint
más józansága, mértékletessége fölött." (VIII. 6-8.) Ezzel érzékel
teti, hogya fiúban mindenki ismerjen magára, s tartson bűnbá

natot, mert Isten, amikor megaláz, felemel, amikor vádol, fel
ment, amikor kárhoztat, feloldoz (IX. 6.). Ezzel pedig az egész
példázat az ember újjászületésének irányába mutat.

Cyprianus (200-258), Karthágó vértanú püspöke A bukot/akról
című, az egyházüldözések következményeit tárgyaló művében a
kor nehézségeire figyelmeztet: "A bajnak új fajtája ütötte fel a fe
jét C..) Száműzték a szívből a bűnbánatot.?" Utalni szeretnénk
arra, hogy ezt két évszázaddal megelőzően Seneca (t65), a római
sztoikus filozófus, aki a keresztény gondolkodók előtt is nagy
becsben áll, általános erkölcsbölcseleti kérdésként fogalmazza
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meg: "Miért nem vallja be senki a hibáit? (. ..) Hibáinkat bevalla
ni: az egészség jele."7

Az egyházatyák egyöntetűen az ember bűnös voltára hívják
fel a figyelmet, hiszen szem előtt tartják János apostol szavait:
"Ha azt állítju k, hogy nincs bűnünk, saját magunkat vezetjük
félre, és nincs meg bennünk az igazság." (JJn 1,8)8 Cyprianus az
irgalmasságról elmélkedve és éppen Jánosra hivatkozva szorosan
együtt tárgyalja a bűnös ember, a bűnbánat és a bűnbocsánat

kérdését: "Ismerjük fel tehát, szeretett testvéreim, az isteni meg
bocsátás üdvös ajándékát, és amikor letisztítjuk és eltávolítjuk
bűneinket mi, akik nem kerülhetjük el a lelkiismeret sérüléseit,
gyógyszerrel kezeljük sebeinket! Senki ne tetszelegjen tiszta és
szeplőtelen lelkiismeretében, ártatlanságára hivatkozva ne kép
zelje, hogy sebeire nincs szüksége orvosságra, mert meg van
írva: Ki dicsekszik azzal, hogy tiszta a szíve, ki dicsekszik azzal,
hogy mentes a bűntől? (Péld 20,9) János is ezt állítja levelében
(. .. ) Ha pedig senki nem lehet mentes a bűntől, aki pedig bűnte

lennek mondja magát, az vagy gőgös, vagy ostoba."?
A bűntelen ember képzetének problémáját a remeték még ra

dikálisabban fogalmazzák meg. Remete Szent Antal (260-365) sze
rint: "Vedd el a kísértéseket, és senki sem fog üdvözülni.v'" Egy
másik kijelenti: "Jobban szeretem a bűnös embert, ha tudja,
hogy vétkezett, azt bánja, és azért vezekel, mint az olxan em
bert, aki nem követett el bűnt, és igaznak hiszi magát." I

A bűn tudniillik, illetve ennek megfelelő belátása különös mó
don lehetőséget nyújt az erény gyakorlására. Itt először ismét
vissza kell térnünk Senecára, mert szavai egy irányba mutatnak
mind a fentiekkel, vagyis Tertullianus és a remeték eszméivel,
mind pedig Lactantius alább következő nézeteivel, illetve magá
val az evangéliumi parabolával. Seneca A nagylelkűségró1 című

írásában ezeket mondja: "Mindnyájan vétkezünk: egyikünk na
gyobbat, másikunk kisebbet, egyikünk szántszándékkal, mási
kunk talán véletlenségből vagy mások hitványsága miatt sodró
dik bele. És nemcsak vétkezünk, hanem vétkezni is fogunk egé
szen életünk végéig. Még ha valaki olyan tökéletesen kiirtotta is
lelkéből a bűnt, hogy semmi sem tudja őt többé megzavarni
vagy tévútra vezetni, a bűntelenséghez akkor is bűnökön keresz
tül jutott el. Jó-e hát nekünk az, ha hibáinkkal, tévedéseinkkel
szemben könyörtelenek az istenek? Hogyha a kegyes és igazsá
gos istenek sem büntetik rögtön villámokkal a hatalmasok vét
keit, mennyivel illendőbb, hogy egy ember, még ha a többieknél
hatalmasabb is, szelíd lélekkel gyakorolja uralmat." (I. 6-7.)

"Megbocsátani annyi, mint nem büntetni meg azt, akit meg
kellett volna büntetni. A bocsánat a megérdemelt büntetés elen
gedése. A nagylelkűség annyiban múlja ezt felül, hogy akiknek
megkegyelmez, azokról kijelenti, hogy semmi más büntetést
nem is érdemeltek volna. Több ez, mint a bocsánat, és tökélete-
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sebb is." "A bölcs sok büntetést elenged, sok nem egészséges, de
gyógyítható életet meghagy. Úgy tesz, mint a jó földműves, aki
nemcsak az egyenes és sudár fára visel gondot, hanem a valami
ok miatt ferdén nőtt fákat is támasztékokkal segíti felegyenesed
ni." (II. 7.)12

Lactantius (250-317), aki az ókeresztény antropológiai gondol
kodás egyik legjelesebb alakja, Isten haragja című művében szin
tén az ember vétkes természetét, a türelem nevelő célzatát s az
erényessé válás lehetőségét fogalmazza meg. "Mert nincs olyan
ember, aki ne vétkeznék C..) Ha Isten nem irgalmazna, bizony
nagyon is kevesen élnének. Ez az oka annak, hogy igen-igen tü
relmes, és megfékezi haragját. Mivel tökéletes benne az erény,
türelmének is tökéletesnek kell lennie, mert ez maga is erény.
Mily sokan váltak később igazzá a bűnösök közül, a rosszak kő

zül jóvá, a féktelenek közül mértéktartóvá! Mily sokan voltak
kora ifjúságukban paráznák, és mindenki elítélte őket, később

mégis dicséretet érdemeltek. Ez bizony nem következhetne be,
ha minden bűnt tüstént követné a büntetés. (20) Éppen ezért
nem büntet egyetlen bűnöst sem azonnal, hogy az embernek al
kalma legyen ahhoz, hogy észhez térjen és megjavuljon." (21)13

Cyprianus Abukottakról című, már említett munkájában egy to
vábbi ismert jelenségről is szót ejt: ez a valódi, megátalkodott,
bűnbánatra és bocsánatkérésre képtelen bűnösök esete: "Azt
gondolják - írja -, hogy béke az, amit álnok szavakkal áruként
kínálnak C..) Miért nevezik jótéteménynek a jogsértést? Hogyan
színlelhetik az egységet azok, akiknek könnyhullatással kellene
kérlelni az Urat, a gyászos bűnbánati időt azonban megszakít
ják?,,14 A továbbiakban pedig Cyprianus azt taglalja, hogy előbb

kérniük kellene az ilyen embereknek az irgalmasságot, hogy
azután meg is kaphassák.

Az áldatlan kor, a tévtanok ideje s a szembenállás feletti szo
morúság vezeti a nagy kappadókiai egyházatya, Nüsszai Szent
Gergely (335-394) gondolatait is, amikor felszentelése évforduló
jára írt beszédét az Istenségről Evagriosz ellen megfogalmazza, s
ebben a tékozló fiú példáját is felhasználja: "Valaha a miénk volt
a szeretet, hajdani atyai örökségünk, tanítványai által kincsként
bízta ránk az Úr C..) Ezt az örökséget ez az üdvtelen nemzedék
azonban nem őrizte meg (. ..) Mi a szeretetet kolduljuk, ellensé
geink meg javainkban pompáznak C..) Láttam a bűnösök béké
jét, akik összefognak, mi meg elszakadunk egymástól. Ők üd
vözlik egymást, mi meg még harcostársainkat is elutasítjuk.
Meglopta vagyonunkat a lelkek tolvaja (... ) Én meg ezt mon
dom: hogyan viselhetném el könnyek nélkül a testvérek elidege
nítését? Hogyan hagyhatja veszni az atyai birtokot a fiatal test
vér? Talán más valaki az, akire az evangélium is céloz (Lk
15,11-32), s noha koros test rejti az ifjonc lelket, milyen messzi
vidékre ment, elszökött a hittől! Hogy tűnik el, és miután elfe-
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lezte az atyai vagyont, hogy kótyavetyéli el azáltal, hogya fen
séges tanokat az alantas és sáros eszmékbe rántja le, gazdagsá
gát eretnek kéjnőkkel pocsékolja el!,,15

Szent Ágoston (354-430) püspököt, az egyik legnagyobb egy
házatyát a hagyománya kegyelem tanítómesterének (Doctor
Gratiae) nevezi. Életművének egyik meghatározó témája a kegye
lem, a bűnbánat és bűnbocsánat kérdése, amely főleg idősebb

korában, a szabadságot hangsúlyozó pelagianizmussal folytatott
harcában bontakozik ki, de természetesen élete más szakaszai
ban is jelen van. Az alábbiakban egy ifjabb kori és egy időskori

művében vesszük szemügyre, miképpen értelmezi Szent Ágos
ton a tékozló fiú példázatát. Azt látjuk, hogy ezen keresztül
Szent Ágoston egész emberfelfogását ábrázolja: az ember eltávo
lodását, majd visszatérését önmagához és Istenhez.

A Teremtés kiJ'nyvéró1 a manicheusok ellen című exegétikai mun
kájában a tékozló fiú történetére is találunk utalást. E művében

Szent Ágoston a bűnbeesés és a kiűzetés történetét értelmezi. Az
Írás ezt mondja: "De nem fogja kinyújtani kezét, hogy az élet fá
járól is vegyen, egyék és örökké éljen!" (Ter 3,22) Ezt a helyet
magyarázva Szent Ágoston éppenséggel megállapítja: "Látható
tehát, hogy azért űzte ki Isten az embert a jelen élet viszontagsá
gai közé, hogy egyszer majd kinyújtsa a kezét az élet fája felé,
és örökké éljen." A büntetést értelmezve hozzáfűzi: "A bűneset

után zárva van a bölcsességhez vezető bejárat, mígnem Isten ir
galmából a meghatározott időben életre kel az, aki meghalt, és
megtalálják azt, aki elveszett.r" Ugyanitt kijelenti, hogy vélemé
nye szerint a paradicsom a boldog életet jelenti, kissé késöbb pe
dig kimondja: "A tudás teljessége, vagyis a szeretet által jutunk
el az élet fájához." (II. 23. 36.)

A példázatot Szent Ágoston időskori főművében, Az lsten váro
sáról című hatalmas történetteológiai tablójában is megtaláljuk." A
nagy mű, amely a mennyei város és a földi város kettősségét és
harcát követi nyomon a világban, a történelemben és az ember
ben, Szent Ágoston egész világnézetét magában foglalja, s nagy
távlataival alkalmat nyújt arra, hogy alkotója az őt foglalkoztató
legtöbb kérdésről kifejtse véleményét. A mű XI. könyvében Szent
Ágoston arról ír, hogy minden létező teremtmény keresi a helyét
a világ rendjében, a testek nehézkedési erejétől kezdve, amely
maga is egyfajta szeretet, a lélek útjáig. (XI. 28.) Ugyanezt a
gondolatot egyébként már élete delén írt híres Vallomások című

könyvében is jellegzetesen megfogalmazza: "A test súlyával törek
szik a helyére, s a súly nemcsak lefelé igyekszik. Igyekszik a maga
nyugalmi helyére (.oo) A súly műveli bennük, hogy helyüket keres
sék. Nyugtalanok, míg helyüket nem lelik, ám ha megtalálják ren
des helyüket, akkor megnyugszanak. Szeretem a súlyom. Ez ragad
engemet, bárhová igyekszem. Ajándékod lobbant lángra minket, és
fölfelé törekszünk. Lángra kapunk és magasba lobogunk.v "
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Az irgalmasság
példabeszéde

Az Isten városáról című könyv ezután rátér arra az eszmére,
amely szerint az ember Isten képmására teremtetett. Ezzel össze
függésben pedig ezt írja: "Ahogy az ő képmását szemléljük ma
gunkban, miként a fiatalabb fiú az evangéliumban, magunkhoz
térhetünk, fölemelkedhetünk, s atyánkhoz mehetünk, akitől el
pártoltunk bűneink által. Akkor majd nem lesz halálunk, tudá
sunkban nem lesz tévelygésünk, szeretetünkben nem lesz aka
dály előttünk." (XI. 28.) Szent Ágoston szerint végső soron a te
remtés óta a helyét kereső ember, aki a földi várost létesítő ön
szeretet szerint elpártolt Istentől és önmagától, a mennyei várost
létesítő igazi szeretet szerint Istenhez és a maga rendeltetéséhez
visszatalálva mind a tékozló fiú útját járja.

Szent Ágostonnak a bűnbánattal és bűnbocsánattal kapcsola
tos tanításával A Katolikus Egyház Katekizmusa'? lapjain természe
tesen gyakran találkozhatunk. A Katekizmus idézi Ágoston fel
fogását az emberi természetről: "Az ember, amí~ a testet hor
dozza, nem lehet meg könnyebb bűnök nélkül," o támaszkodik
Az Isten városáról alapeszméjére, amel~nek értelmében a bűn

"önszeretet egészen Isten megvetéséig," 1 s felhasználja a hippói
püspök bűnvallomásról tett kijelentését: "A jó cselekedet kezdete
a rossz cselekedet rnegvallása.vf

Itt térhetünk vissza II. János Pál pápa tanítására is, aki a té
kozló fiúról szóló példabeszédet az egyházatyák szellemében
tárja a mai ember elé. Különösen Szent Ágoston szemléletével
rokon az a perspektíva, amelyben a pápa a parabolát értelmezi.
Eszerint a tékozló fiú "valamiképpen minden kor emberét kép
viseli, kezdve azzal, aki elsőként tékozolta el a kegyelem és az
ősi méltóság örökségét. A hasonlat ebben az értelemben nyílik a
legtágabbra. A példabeszéd ugyanis közvetve a szeretet szövet
ségének minden megsértését, a kegyelem minden elvesztését és
az összes vétket érinti." (DM 32)

Az enciklika világosan megfogalmazza, hogy az irgalom tar
talma és lényege miképpen mutatkozik meg a példabeszédben:
"Az igazságosság és a szeretet összekapcsolása, amit mi irgal
masságnak nevezünk, igen finom gonddal bele van szőve az
evangéliumi példa tanításába. Mert napnál világosabb, hogy a
szeretet mindannyiszor irgalmassággá változik, valahányszor át
kell lépnie az igazságosság rögzített szabályát, mely pontos, de
gyakran igen szűk." (DM 36) Méltatva a példázatot, az enciklika
rámutat az atya örömének forrására: "Az atya ugyanis megérti,
hogy valami alapvetően jó kerülte el a pusztulást: tulajdon fiá
nak embersége." (DM 38) Ennek a legfontosabbnak a megőrzését

szolgálja az irgalom, amely ezért visszaadja az elveszett fiú mél
tóságát. "Az, aki az irgalmasságot megtapasztalja, nem megve
téssei találkozik, hanem azt érzi, hogy újra megtalálták és érté
kelik őt." (DM 39) Erre a lelkületre pedig - miként a pápa
hangsúlyozza - korunknak igen nagy szüksége van.
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Rembrandt A tékozló fiú hazatérése című festményén az atya a fejét
öléhez hajtó hazatért fiú vállán nyugtatja mindkét kezét; csak oda
adóbb megfigyelés után vehető észre, hogya két kéz két különböző
kézfejben végződik: egy női és egy férfi kéz vonja védelmezőn és
megbocsátón magához a térdeplő ifjút.2 A Lukács evangéliumban"
szereplő parabola talán a legismertebb, a legtöbbet értelmezett és
hivatkozott jézusi példabeszéd, sokrétűsége kimeríthetetlennek lát
szik. Középpontjában elsődlegesen a megbocsátás áll, de számos
más jelentésréteg is felfedezhető benne. A megbocsátás, mely az
emberi életíforma) szegletköveként adatott, mégsem beteljesített és
egyre kevésbé beteljesítendőkénttűnik az ember számára. Egysze
rűbben fogalmazva: hiányjelenség.4 Úgy tűnik, nehézségekbe ütkö
zik értelmezése, hasonlóan a bűn, a tisztaság, a méltóság, az áldo
zat, a szelídség, a könyörület (és a többi hasonló) fogalmakéhoz.

A megbocsátás és a hozzá tartozó szavak csupán elvont fogal
makként léteznek mindaddig, amíg konkrét itt-és-mostként nem
értelmeződnek egy-egy személyes élettörténetben, vagyis egé
szen addig, amíg meghatározó sorseseménnyé nem válnak. Az
első lépés a megbocsátás iránti kívánság felé a szabadságon ala
puló rendezettség világát sértő cselekedet bűnként történő felis
merése. (Atyám, ... vétkeztem az ég ellen és teellenedt') A következő

a belőle fakadó szenvedés. Ezután válik egyre égetóbbé a vágya
megbocsáttatásra - és érezhetővé Isten vágya a megbocsátásra,
me ly eredendöbb a megbocsáttatni vágyánál. A bűnbeesés drá
mai pillanatát Karátson Gábor úgy írja le, hogy "az ember eltűnt

az Úr Isten látómezejéből. Miközben az ember sem látja már ön
magát: nem azt az embert lá~a már, akinek korábban ismerte
önmagát. Azért szégyenkezik". A bűnös cselekedet következmé
nyeként azóta is ez történik: a bűnt elkövető kiesik Isten látóme
zejéből. Magára marad. Lehull róla a védelem, a világban érzett
otthonosság, amelyet Isten állandóan rá irányuló, őt körülvevő

tekintete, figyelme jelent számára? Isten azonban folyamatosan
kiáltja a "hol vagy?" kérdését, hogy újra láthassa az embert.
Nem mond le róla. Nem kergeti el, visszahívja. Az ember az, aki
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maga sem látván, vakon és némán vagy mértéken túlcsorduló
beszédbe keveredve bolyong addig, míg a megbocsáttatás vágya
fel nem ismerteti vele a telített csöndet, a bűnbánat szavait és az
utat Teremtőjéhez.

"Fölkelek és Atyámhoz megyek."s

7Ennek az érzetnekJje
lenségnek a megfogal

mazása a pszichoanalí-
zis nyelvén - tehát pro

fán kontextusban 
megtalálható C. G. Jung
Emlékek, álmok, gondo

latok című művében

(Európa, Budapest,
1997, ford. Kovács

Vera), amely során leí~a

egy gyilkosságot titokban
elkövető nő esetét, aki

- bár hiába nem derült
ki cselekedete senki

számára, csak Ő maga
tudott róla - a tettet
követően úgy érezte,

hogy a természet, az ál-
latok, az egész kömyező

világ kizárta magából.

8Lk 15,17-20, i. m.

9F. Varillon: lsten alázata
és szenvedése. (Ford.
Szabó Ferenc.) Szent
István Társulat, Buda-

pest, 2002, 131.

A tékozló fiúban meg kell érnie a hazatérés elhatározásának, és a
Fiúnak meg kell érnie erre az elhatározásra: a bocsánatkérésben
neki is alázatot kell gyakorolnia, el és fel kell ismernie gyermek
voltát, függőségét, lehetőségeinek és szabadságának határait; és
ami vélhetően a legfontosabb: minden félelmet, előítéletet el kell
engednie, és a bizalomra kell hagyatkoznia. Arra a bizalomra,
hogy az Atya visszavárja és -fogadja őt. A hazatérés, a történet
második része csupán egyetlen mondattal, az elhatározás monda
tával jelzett. De éppen ebben a szűkszavúságában tűnik beszédes
nek: mennyi és mi minden tőrténthetet)t a hazafelé vezető úton.
Lehet, hogya felismerés és az elhatározás egy villámlásnyi idő, de
az út visszafelé hosszadalmas. Nemcsak a mérhető, külső táv mi
att, hanem főként a mérhetetlen belső távolság miatt, amennyivel
a fiú távol került az Atyától, és amelyet le kellett győznie önmagá
ban. A visszatérés útja a megtisztulás útjává kellíett), hogy váljék.
Az újra gyermekké válás útjává. Nem infantilissé és gyermeteg
természetűvé lesz, hanem újra szabaddá a gyermekségben. "A
gyermeki természettől a gyermeki szabadsághoz halálon és újjá
születésen keresztül vezet az út. Hogy azzá váljunk, amik va
gyunk, vagyis Isten gyermekei, ehhez az kell, hogy az Atya örök
gyermeksége - amit Kegyelemnek nevezünk - kiragadjon ben
nünket az.öregedés determinizmusaiból... A gyermekség... [cjsak
akkor tiszta, ha Ő, akinek gyermeke vagyok, jobban gyermek,
mint én magam vagyok.:" Az Atyához visszavezetőút, a mindent
elengedés és a ráhagyatkozás, a valódi szabadság elnyerésének
útja. Imitatio dei: amiképpen az Atya elengedte a fiút, hagyta, hogy
éljen szabadságával, úgy kell elengednie mindent hazatérvén a fi
únak. Az elengedés nem passzivitás, amiképpen a várakozásban
az Atya is cselekvő marad: nem mond le a fiúról, várja vissza őt,

akkor is, amikor a tékozló fiúnak még sejtelme sincs róla - hiszen
az egyes ember nincs mindig tudatában a bűn igazi természeté
nek. Az Atya nem a többettudás fölényével teszi és tudja mindezt,
hanem a compassio, a már előzetes együttszenvedés/együttérzés
tudásával. Nem a retribúció emberi gondolkodásával várta, mely
a "visszafizetés" számlájára dolgozik, hanem úgy, hogy tudja: "az
együtt-szenvedés: szolgálat. .. A passio... csöndjéből az is nyilván
való, hogya »szíveket és veséket vizsgáló Isten- (Jel 2,23) megvál
tó műve nem a mysterium iniquitatis magyarázatára, hanem leküz
désére irányul. Ennek útja pedig a bűnbánat, melynek során az
ember tulajdon szívében kutatja a gonoszság eredetét, és a hit,
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1ŰMártonffy Macell:
Folyamatos kezdet.

Jelenkor, Pécs,
1999, 71-72.

11F. Varillon: i. m. 137.

12F Varillon: i. m. 137.

mely a végletekig vitt jó gyengeségében és tehetetlenségében fede
zi fel erőforrását (vö. 2Kor 12,9).,,10

A bűnmisztika feltételezése szerint mintha Isten már eleve be
leszámította volna a bűn elkövetését az emberi életbe; mindezt
azért tenné - ha így lenne -, hogy ezzel (is) minél inkább
megteremtse, intenzívebbé tegye a létközelséget maga és az em
ber között. Ezt azonban kérdésessé teszi az, hogy valóban akar
ja-e Isten a szenvedést az ember számára. Valószínűleg nem ar
ról van szó, hogy az ember csak akkor nyerheti el a megbocsá
tást, ha szenved. Nem valószínű, hogy Isten szenvedni akarja
látni az embert, hogy csak akkor adja a megbocsátást, ha ennek
a szenvedés-árát megkérte. Ez nagyon leegyszerűsítő antropo
morf elgondolás és megoldás lenne. Nem azért szenvedéssel teli
ez az út (passio), mert az Atya akarja így; ellenkezőleg: maga az
ember hívja ki és elő a szenvedést, mert nem ismeri (föl), hogy
valójában ő maga ítélkezik maga fölött, mert az emberi ítélkezés,
a vád és az önvád - a másik embertől jövő megítélésnek és ön
maga elítélésének - körforgásába került.

A bocsánat útján az ember a szenvedés csöndjét, másik em
berrel alig vagy meg nem osztható fájdalmát járja meg az Atya
felé, melynek során fokozatosan tűnik el az a kép, amelyen ön
maga ítélkezett maga fölött, és folyamatosan hívódik elő számá
ra az a kép, melyet az Atya alkotott róla. Az evangéliumi törté
net nem szól egy szót sem az útról, amelyet visszafelé tett meg
a tékozló fiú, nem írja le lépéseit, mint ahogy nem beszél Ábra
hám három napos útjáról sem részletesen, és arról sem, hogy
Jób miként kapott vissza háromszorosan mindent. Itt a történe
tek helyet hagynak az egyéni kiegészítések és értelmezések szá
mára: a visszatérés szenvedése - ha megadatik - mindenki
élettörténetébe sajátosan íródik bele.

Isten a szabadságával élő emberrel együtt szenved, mivel Is
ten és ember csak együtt tudja helyreállítani az ember által meg
szakított létközelséget. De ha "Isten nem lenne alázatos, bocsá
nata számunkra gyanús lenne, és mi joggal kérdezhetnénk, hogy
nem lenne-e nagyobb dolog számunkra visszautasítani, mint el
fogadni".'! Isten alázata az együtt-szenvedésben, az együtt-lét
ben, a lét-megosztásban mutatkozik meg. Isten ott van az em
berrel, amikor - mint a tékozló fiú - felismeri, hogy mit tett,
amikor hirtelen másként látja önmagát: elesett, rászoruló, kiszol
gáltatott, hatalmával visszaélő lényként, aki a rábízott ajándékot
elpazarolta. A felismerés pillanataiban rádöbben, hogy "méltat
lanságának tudata olyan, hogy bocsánatra jobban szüksége van,
mint a kenyérre. Önmagával egyedül maradva elundorodik at
tól, ami. De a nála alázatosabb Istennel beszélgetve élete minden
pillanata újjászületés a teremtő Ingyenességre" .12 Mert ez az alá
zat nem más, mint feltétel nélküli, végérvényes, az emberi szere
tetet felülmúló, minden emberi képzeletet meghaladó szeretet.
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Mégis ez az a szeretet, amely képes az embert megmenteni, mi
vel emberi méltóságát ettől a szeretettől kapja. Minden más, ami
kevesebb, lealacsonyítja.

Töréspont

"A befogadás akkor valósul meg, amikor az apa a fiú szavába
vág, s nem neki válaszol, hanem szolgáit utasítja: mintegy a

beszélgetés töréspontjából fakaszt ünnepet.:"

13Mártonffy Marcell:
i. m. 58.

Első pillantásra megütközést kelthet, hogy az Atya nem a Fiához
szól, sőt, tudomást sem vesz fia megszólalásáról. Ha azonban fi
gyelmesebben olvasunk - hallgatunk a szövegre, világosan érzé
kelhetővé válik, hogy az Atya az (önlvád beszédét szakítja meg. Ő
nem megy bele a vád beszédébe, mert nem ítélkezni akar: a fiú ön
maga fölött ítélkezik ("arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak ne
vezz" Lk 15,17-21), amelyen az Atya tapintatosan túllép, mivel el
határolja magát atz ön)vád beszédétó1, amely nem a megbékélést
szolgálná, hanem a bűnösség fenntartását. A(z önrvád beszéde hi
erarchikus beszéd, a feljebbvalóság tudatával szól, nem valódi, ha
nem látszatbeszéd: azt a látszatot kelti, mintha segítene, mintha el
fogadna, mintha könnyíteni akarna. Holott ellenkezőleg: távolsá
got tart, elijeszt és megaláz. Nincs köze a közelséghez, a befoga
dáshoz és az igazi alázathoz. Aki pusztán emberi szempontok sze
rint ítélkezik, a vád beszédét használja, és életet von meg. Az
Atyától mi sem áll távolabb: ő életet ad.

A vád beszéde az idősebb fiút jellemzi, aki a "jó tett helyébe
jót, rossz tett helyébe rosszat várj" gondolatköréből nem képes
kimozdulni, aki nem tud - vagy nem akar tudni - arról, hogy
az Atya képes mindent jóra fordítani. Nem tud a com-passioról,
és nem tud arról sem, hogy az ő élete már attól is ajándék,
hogya nagy szenvedésektől megkíméltetett ("te mindig velem
vagy..."). Nem tud a kisebbik Fiú szenvedéssel teli visszaútjá
ról, nem tud a mélységről, amelyet megjárt, és ami legbelül
megváltoztatta.

Az ünnep itt nem más, mint a vád beszédének megszakítása
és a békesség beszédének "megalapítása", mely megerősítést

nyer akkor, amikor az idősebb testvérnek válaszolva az Atya
megismétli ezt az alapítást: a magát vétek és bűn nélkülinek tar
tó fivér vádoló beszédéből is kivonja magát, és békévé változtat
ja ("aki elveszett megjött, aki meghalt feltámadt. .."). A megbocsátás
aktusának megalapítása így az ismétlésben elindul a hagyomá
nyozódás felé. Az Atya semmit nem kényszerít, csupán mutat,
mintát ad. Megteremti az érintés lehetőségét, újjáteremti a közel
séget.

Hiszen a példabeszéd távoli városa annak a távolságnak a
metaforája, amellyel a bűnt elkövető kerül Istentől. A megbocsá-
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l4VÖ. Nemes Nagy Ag
nes: Térden (Ne, ne ítélj
meg engemet. / suvem

ben mindig térdelek. /
De nem letérdelek,

ne hidd: / föl, föl, föltér·
delek.) ln: Válogatott

versek. Osiris,
Budapest, 2000.

15Nemes Nagy Agnes:
Egy költőhöz.

ln: N. N. A.: A föld
emlékei. Magvető,

Budapest, 1986.

l6K. Rahner: Mit jelent
Jézust szeretni?

(Ford. Gaál András.)
Herder, Breisgau,

1982, 54-55.

17K. Rahner: i. m. 63.

tás pedig újra megteremti a közelséget. Az érintés, amellyel az
apa átöleli fiát Rembrandt festményén, ezt a helyreállított közel
séget teszi érzékelhetővé. Akiben haragvó indulatok, félelem
vagy elutasítás él, az nem tud a másik közelébe menni: "távol
tartja magát, távolságot tart", mondja a köznyelv; a megbocsátás
azonban helyreállítja a közelséget, arra vágyik, hogy lássa, hallja,
hogy érezze, érinthesse a másikat. Nem akar szemrehányást ten
ni, nem akarja előszámlálni és felemlegetni az elkövetetteket.
Egyszeruen megnyugszik az érintésben, amely magához emeli
őt, visszaadja önmagába vetett hitét, eltörli szégyenét és vissza
helyezi a szeretetbe: önmaga és a világ szeretetébe. A letérdelést
fö1térdeléssé alakítja."

" ...a szeretet bonyolult..." - írja Nemes Nagy Ágnes." Igen,
a szeretet egyszerre bonyolult és egyszerű, mert az ember újra
és újra visszahull a feltételek, a végesség, a mindennapiság ha
tárokat állító látszatszeretetébe, és távol kerül a feltétlen, vég
érvényes és határtalan, ítélkezés nélküli szeretettől. A helyre
állítás akkor lehetséges, ha az ember teljes bizalommal - ami
azt jelenti: a jövő és a következmények méricskélése és latol
gatása nélkül - elenged, ráhagyatkozik és átadja magát az
emberi szinten érthetetlen és csupán hiten nyugvó, feltétlen
szeretetnek.

A két különböző szeretet ellenpontozza egymást. A csupán
csak emberi horizontú - az Atyát a látómezőn kívül tartó 
szeretet korlátok közé szorító és behatárolt: " ... az emberi szere
tet általában - bármilyen feltétlen, radikális és végérvényes kí
vánna is lenni - valamiként mégiscsak meghatározza bizonyos
titkos fenntartás. A szerető szorongása, hogy nem felel meg a
szeretett személynek. és a szorongás, hogya szeretett személy
csődöt mondhat szeretetében, pedig ez nélkülözhetetlen a
viszontszeretethez; a fenntartás nélküli szeretet »belső veszélyez
tetettsége«, hiszen semmiképp sem volna szabad annyira feltét
lennek lennie, mint amennyire szeretne" .16 A tékozló fiúnak az
úton el kell (ett) jutnia egy olyan határvonalhoz, ahol a hit felvil
lantja előtte, hogy létezik az emberi szeretet maghaladó, tőle mi
nőségileg különbözö szeretet. Ebben a "feltétlen és páratlan radi
kális szeretetben nem az ember teljesedik ki az emberi valóság
határain belül, hanem az emberi egzisztencia végső soron egye
dül feltétlen és radikális tette megy végbe, amelyben az ember
megadja magát Istennek, és elfogadja az ő örök, ragyogó és
mélységes titkokkal teli felfogha ta tlanságá t" .17 Ennek a radikális
tettnek a megvalósítása a kisebbik fiú hazafelé tartó útja. Le kell
győznie kétségeit és bizonytalanságait, amelyek abból erednek,
hogy csupán az emberi szeretetről vannak tapasztalatai. Meg
kell hallania a belső szót, mely által a gyengeség erejére tud ha
gyatkozni, és amely a feltétel nélküli szeretet felé szólítja. Kűlső

leg, egzisztenciálisan mindent elveszített már, de belül is el kell
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18VÖ. ooo .a Reveláció a
másik ember szeretete:

E. Levinas:
Jegyzetek az értelemről.

(Ford. Bokody Péter.)
Pannonhalmi Szemle,

2001l1Xl3. 5.

Rembrandt:
A tékozló fiú hazatérése

(1668-1669 körül)

hogy jusson a teljes kiüresedéshez, mely a tiszta ráhagyatkozás
és elengedés felé indítja: ebből merítheti a hazatéréshez való bá
torságot és a befogadásba vetett bizalmat.

Az apa magához vonó ölelése, érintése a feltétlen szeretet je
lentését és ünnepét nyeri el a tékozló fiú és minden együtt ün
neplő számára. A másik fiú azonban nincs együtt az ünneplők

kel: ő (még mindig) távol van, hiába él fizikai értelemben közel
- karnyújtásnyira - az Atyához, nem hagyja, hogy érintett le
gyen. A parabola nyitva hagyja az t, hogy mindvégig távol ma
rad-e az ünneptől, vagy sikerül-e neki is végrehajtani a "radiká
lis tettet" : a féltékenység, irigység ellenállását, az értetlenség ke
serűségét és a vád beszédét örvendező szeretetté változtatni,
megértve az Atya vágyódását arra az egyik ember általi kíván
ságra és kérésre, amelyet csak a másik ember önkéntes cseleke
dete által tud megvalósítani.

A radikális tett alapja a Reveláció, a másik ember szeretete'"
- ez teszi lehe tségessé, hogy újra vállamra tegye kezét.
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Családi dráma

Apa és fia
Je~zetek Rembrandt: A tékozló fiú hazatérése című

kepéről

1.
A kései művek ellenállnak az elemzői akaratnak. Erejük nem ve
zethető vissza kielemezhető tartalmakra: ha "kicsontozzuk" őket,

semmitmondó evidenciákhoz jutunk. Rembrandt művészete

amúgy is egyszerre túl nyitott (sokértelmű) és zárt (hallgatag) ah
hoz/ hogy képeit könnyen megszólíthatnánk. Rembrandt kései
művei tehát több okból is nehezen megközelíthetőek az elemző

számára. Légritka levegőjük egyszerűen megfojt minden okossá
got, bölcsességük nem beszédes.

Nem vagyok művészettörténész,nem ismerem elég jól a tör
téneti tényeket. Ezért magára a képre kell hagyatkoznom, mon
dandómat arra alapozva, amit a saját szememmel látok (beleszá
mítva persze azt a hibalehetőséget, ami az Ermitázsban függő,

eredetinek tudott mű és az eltérő minőségű másolatok különbsé
géből fakadhat). Tudom, jó lesz vigyáznom: Rembrandt művé

szete általában, s ez a kép maga is, a látás, és egyáltalán, a meg
ismerés/ a világban való tájékozódás korlátozott és esendő lehe
tőségeire utal. Fény és árnyék rembrandti dinamikája, a kontú
rok nélküli világ tapasztalata mind-mind sugározzák felénk az
üzenetet: világunk tárgyai elomlanak a létezés sötétjében, s csak
időnként ragyognak föl, mint Rilke mozdulatlanul hagyott hasz
nálati tárgyai, valami titkos, külső vagy belső fény hatására.

2.
A tékozló fiú hazatérése családi dráma. Már Jézus elbeszélésében
is az, de különösképp ahogy Rembrandt újra meséli a történetet,
válik igazzá ez a megállapítás. A család olyan mikrovilág, amely
nem is nagyon tartozik a közre. Az angolok szerint minden csa
ládnak van takargatnivalója ("a skeleton in the cupboard"). Egy
személy, akiről nem illik beszélni, a "család fekete báránya"/ aki
nek viselt dolgai ráülnek a család mindennapjaira. Akinek híre a
család egészére vet rossz fényt. Akit ezért mintegy el kell rejteni a
világ szeme elől. Legjobb, ha száműzzük őt a családból, a család
emlékezetéből. Ő a tékozló fiú. Az elveszett bárány, aki valamikor
régen fellázadt, és kikérve részét elhagyta otthonát, majd eltéko
zolta az örökség ráeső részét. Ezzel magamagát rekesztette ki a
család kötelékéből, hisz elkövette a főbűnt a család ellen.
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A hazatérés története

A festmény
kompozíciója

Apa és fia

Jézus elbeszélésében a családdal való szembefordulás az apá
val vállalt konfliktus formájában ölt testet (beszédesen hiányzik
az anya ebből a történetből, pedig azt nem lehet mondani, hogy
Jézus példabeszédeiből általában hiányozna az asszony). Az apa
képviseli a család folytonosságát, identitását, ő a család "arca" a
világ szeme előtt. A fiú a család hagyományainak örököse. Ám a
tékozló fiú nem vállalja föl a számára születése révén rendelt
feladatot, elhagyja családját. Azt hiszi, egyedül is el tud boldo
gulni a világban. Hibázik erkölcsileg, ítéletében téved. Távozásá
val a család meghasonlik, jövője megpecsételődik.

Ám a történet vége a hazatérés. Az idegen földön sok meg
aláztatást és nélkülözést elszenvedett fiú életében eljön a pilla
nat, amikor eszébe jut az otthon melege. S bár tisztában van el
követett tettével, s a távozását követő életét terhelő bűnök súlyá
val is, mégis a hazatérés mellett dönt. Döntése, nyilvánvalóan az
átéltek hatására, most helyesnek bizonyul. Ám a döntés követ
kezményei gyarló emberi ésszel - nemcsak számára, de a csa
lád többi tagja számára sem - könnyen feldolgozhatóak. Ahogy
kiszakadásával az egész családra hoz bajt, most hazatérte is fel
bolydítja a család nyugalmát. Mindenkinek színt kell vallania.
Erről a színvallásról szól Rembrandt képe.

3.
A dráma szereplői: az agg apa, a tékozló fiú és az otthon maradt
idősebb testvér. Ök azok, akiknek szembesülniük kell a hazatérés
"botrányával". Lássuk, hogyan jellemzi őket a festő.

A kép középpontjában (nem mértanilag, de a tekintetek, a
fény és a színek által is kijelölten) az apa és a tékozló fiú együt
tese áll. Mintha összenőttek volna. Az apa kezével (melyről egy
fél könyvtárat írtak már össze) magához szorítja a fiát, a térdep
lő fiú pedig odabújik mellkasához, szinte belefúrja magát a má
sik védőszárnyai (az agg vállára vetett égővörös lepel) alá. Mit
fejez ki az a mozdulatfázis, melyet Rembrandt megörökítésre ki
választott?

Az agg férfi - aki mintha egy lépcsőfokkal lejjebb állna 
görnyedt tartású, mégis kinyújtja a nyakát, vagyis fejét előresze

gezi, felénk mintegy, de inkább fiát óvva, és kissé félre is billen
ti. (A fej oldalra billenésének nemcsak a keresés, a vakság gesz
tusaként lehet értelmet tulajdonítani, hanem mintha ezzel ellen
súlyozná a festő, hogy az apa és a fiú épp ellenkező irányba néz
- ami viszont nyilvánvaló a generációs és korkülönbség érzé
keltetésére szükséges.) A fej abban az irányban billen oldalra,
amerre a tékozló fiú feje néz, azt visszhangozza.

Az apa alakjának kissé elmosódott kontúrja - ha a vállak
ívét a fejjel összekötjük - szép rajzolatú, olyan, mint egy boltív,
mely a fiú fölé borul. Ez az alak szabályosan magába zárja a fiú
fejét, s nemcsak két, de három dimenzióban is - rajta keresztül
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mintha egy kapun lépne át a fiú. Apa és fia testileg is kifejeződő

intim kapcsolatát nemcsak a kezek jelölik, hanem az a széles ár
nyéksáv is, mely a fiú kissé oldalra fordított, és így hátulról, rö
vidülésben mutatott fejét végigköveti, s mely azt az érzetet kelt
heti bennünk, hogy valóban mélyen belefúrja magát apja ruhái
ba, testébe. A térdeplő fiú hátulról és kissé oldalról ábrázolt
alakjának leginkább kiemeit testrésze széles, domború háta és
válla, melyet atyja ráhelyezett kezei jelölnek ki. A fiú alakja is
előrehajlik, a másik irányába, s nemcsak a fejét, de testének az
apa alakjával érintkező részét is széles árnyéksáv határolja.

'Míg az apa sovány, szakállas próféta arcát (melyet egyesek
szerint önarcképéről mintázott a festő) teljes szélességében a
néző elé tárja, a fiú arcából alig láthatunk valamit. Ami mégis
látszik a térdeplő alak arcából, azt valami sejtelmes visszfény
lengi be. valószínűleg az apa piros köpönyegének reflexfényei.
Ezáltal szinte testetlenné, delejesen derengővé válik ez az egyéni
arcvonásaitól megfosztott "fegyencfej".

A két egymás felé, egymásba hajló alak apa és fiú közösségét su
gallja, annak a távolságnak a már-már tökéletes felszámolását, amely
köztük a fiú lázadásával támadt. A "visszafogadás" gesztusa ez.

Az idősebb testvér A történetben szereplő harmadik családtag, az idősebb testvér
tőlük jókora távolságban áll. Sudár alakja egyaránt ellenpontja
görbült testű atyjáénak, vagy térdeplő testvéréének. Ő is vörös
köpenyt visel, és kalapot, mint az atyja, és eltérően öccsétől.

Nem teljes arccal fordul felénk, mint apja, de nem is fordul el
tőlünk, mint fivére: a festő profilból mutatja, vagyis pontosan
fele arcát láttatja velünk. Szakállas, mint az apja, szemben borot
vált arcú testvérével, és haját is ugyanúgy hordja, mint az, szem
ben kopaszra nyírt öccsével. Szemét nyitva tartja, de inkább be
felé néz, mint kifelé. Fontosak még egymásba font kezei, me
lyekkel botjára támaszkodik, de közben mintha tördelné ujjait,
zavarodottságának vagyelégedetlenségének kifejezéseképp.

Mindhárom férfiú mozdulatlan abban a pillanatban, amelyet a
festő ábrázol. Kitartott pillanat ez, apa és fia egymásra találásá
nak pillanata, melyet a harmadik fiú zavartan szemlél, mert úgy
érzi, mintha cserbenhagyták volna.

4.
Az apa vaksága Időzzünk most el egy keveset a kép néhány részleténél. Először is

szólni kell arról a szakirodalomban is bevett feltételezésről, mely
szerint az apa gesztusai (lezárt, vagy félig lezárt szemhéjai, kifino
mult kéztartása, oldalra billentett fejtartása) vakságáról árulkodnak.
Mielőtt e feltételezés esetleges jelentésére térnénk rá, idézzük fel
azt, hogyamegtért fiú arcát nem látjuk. Ha e két tényt egymás mel
lé tesszük, az az érzésünk támadhat, mintha a két fogyatékosság 
vakság és arctalanság - kiegészítené egymást. Mintha a fiú a bűn

bánattal együtt levetkőzte volna magáról mindazt, ami személyes
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Rembrandt radikalitása

A kezek ábrázolása és
szerepük

'Henri J. M. Nouwen:
A tékozló fiú hazatérése.

Egy hazatalálás
története. (Ford.: Balázs

Katalin.) Ursus Libris,
Budapest, 2001.

A kezek hatásának
négy oka

volt benne (arcát, haját és szakállát is elveszítette), az apa pedig a
megbocsátás érdekében lemondana "szeme világáról". Fogyatékos
sága mintha azt jelentené, fontosabb számára elveszettnek hitt gyer
meke a szeme világánál is.

Rembrandt festménye radikális szemléletet tükröz. Ahhoz,
hogy a bűnös visszatérhessen az atyai házhoz, meg kell tagadnia
önmagát, egész addigi életét. Arcát a szeretet vörösével festett
atyai palást fényébe kell mártania. Mindent oda kell adnia, hogy
mindent visszakaphasson. Másfelől az apának a megbocsátáshoz
el kell feledkeznie mindarról, amit a világ jelent. Hiszen a tékoz
ló fiú visszafogadása botrányos a világ szemében. Csak egy szü
lő tudja megérteni indítékait. S ahhoz, hogy meg is tudja valósí
tani, hogy csakugyan meg tudjon bocsátani, az apának meg kell
feledkeznie a külvilágról. Ugyanazt az erkölcsön túli tiszta hitet
követeli meg tőle e gesztus, mint amit Kierkegaard emleget Áb
rahám kapcsán (ez utóbbi, Rembrandt által szintén többször fel
dolgozott téma az apa és fia motívum másik bibliai példája, egy
ben bizonyos fokig a tékozló fiú történetének fordítottja). A fiú
arctalansága és az apa világtalansága egymást kiegészítő feltételei
találkozásuknak. Mindketten megfizetik az árát a találkozásnak
- ennyiben radikális Rembrandt szemlélete.

5.
Nézzük most a kezeket! Hogyan éri el Rembrandt, hogy tekinte
tünk rögtön rájuk találjon, s hogy annyi kifejezőerőt tulajdonít
sunk nekik? Hogy az apa kezei rögtön magukkal ragadják a befo
gadó figyelmét, arról számos beszámoló tanúskodik. Így például a
képpel való spirituális találkozásának egész könyvet szentelő

Henri J. M. Nouwen' is hangsúlyozza, hogy "leginkább a kezek
az idős férfi kezei, amint a fiú vállát érintették" - vonták maguk
ra figyeImét. Hogy pedig szándékolt hatásról van szó, annak bizo
nyítékaként hadd utaljak vissza a tékozló fiú témájának egy koráb
bi rembrandti megfogalmazására. Az 1636-ból való grafikára,
amelyen oldalnézetbőlörökítette meg a művész a két alak együt
tesét, de ahol az aggastyánnak csak egyik keze érinti meg a fiú vál
lát. Ez a kézfej, az aggastyánnak a fiú vállához érintett jobbja, igen
gondos figyelemmel, erős rövidülésben, de éppen csak jelzéssze
rűen, leheletfinoman, egyetlen vonallal van megrajzolva. Más for
mában, de ugyanaz a művészi figyelem ölt testet a kezekkel kap
csolatban mindkét képen.

A festményen a két kéz, csakúgy mint az aggastyán arca, tel
jes egészében látható - nincs se kitakarás, se bármilyen különö
sebb rövidülés. Még csak azt se lehetne mondani, hogy a rán
cok, a gyűröttségük, csontosságuk tenné azokat karakterisztikus
sá. Az apa jobb keze lehetne akár egy fiatalabb emberé is.

A hatás kiváltásában elsődleges szerepe van először is annak,
hogyakézfejek háttere, vagyis a fiú háta, a kép legvilágosabb,
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A kezek mint a
cselekvés megjelenítéíi

2Rényi András: A tékozló
tekintet. Kísérlet egy ké

sei Rembrandt-mü
képhermeneutikai meg

közelítésére. Enigma.
14-15. sz. (1998)

95-132. A tenyér ünne
pe címmel in: R. A.:
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A fiú mezítlábassága

legfényesebb felületei közé tartozik. Vagyis eleve maga a háttér
fényereje hívja föl figyelmünket a kezekre (amit csak erősít a háttér
és a kéz elválasztására használt nagyon határozott árnyékolás).

Másrészt kompozícionális, dramaturgiai szerep jut a kezek
nek. Ők közvetítenek az apa és a fiú teste, a (sötétben hagyott)
felső világ és a (most világossá vált) alvilág között. Mintha vala
mifajta erő áramlana a kezeken keresztül az apából a fiúba. Az
apa úgy helyezi rá kézfejeit a fiú vállára, mintha általuk gyógyí
tani akarna valami szemmel nem látható sebet, betegséget.
Mondhatni az idős ember minden ereje kezeibe összpontosul.
Ezáltal a kézfejek az erővonalak középpontjába kerülnek, s egy
ben a kép kompozíciós rendjének középpontjába is. Ha az ábrá
zolt embercsoport erővonalait felrajzolnánk, azok valahol a ke
zek környékén futnának össze.

Harmadrészt egy tényleges cselekvések nélküli pillanatban a
kezek a cselekvések szerepét tudják magukra venni. A mese, a
történet legfontosabb elemeivé válnak. Csak így tudja elkerülni
Rembrandt, hogy kompozíciója mozdulatlan szoborcsoporttá
váljon. A végső nyugalmat árasztó kézfejek telve vannak élettel,
hatni tudással, tehát nyugtukban is "cselekszenek". Rembrandt
általuk válik képessé arra, hogy .a nyugvás állapotát megtöltse
szellemi-pszichikai energiákkal, hogy világa ne dermedt és élet
telen, hanem bár ünnepélyes, mégis nagyon is drámai történések
helyszíne legyen. A kezek atz átszellemült) nyugalmat és a cse
lekvés dinamikáját képesek egyszerre érzékeltetni.

Végül negyedszer: a kezeknek tere, súlya és tapintása van.
Ráfekszenek a fiú hátára, nyomást gyakorolnak rá, érzékelik és
érzékeltetik annak térbeliségét. Általuk fogni képes az apa a fiát,
általuk érzi és érzékeli annak testi-lelki valóját. A tenyér tapintá
sának élményét a megfestés módjával tudja Rembrandt megosz
tani a kép nézőivel. A kézfejek festésmódja biztosítja azt, hogy
térben hatnak: nem szimmetrikusak, az egyik a hát közepére
fekszik, a másik inkább a fiú vállába kapaszkodik. Térbeli elhe
lyezkedésük egymással ellentétes, nemcsak kétdimenzióban fog
lalnak el egymással majdhogynem merőleges helyzetet, de a
mélységben is egymással ellentétes irányúak. A vállon fekvő kéz
mintha előre, a kép síkja felé mutatna, míg a hát közepére fekte
tett kéz mintha inkább befelé, bizonyos fokig a kép háttere felé
tájolódna. Festői eszközökkel tud így hangsúlyt adni a kezeknek
a festő: hangsúlyozza térbeliségüket, szelíd súlyukat, viszonyla
gos nagyságukat, s mindezt annak érdekében, hogya néző szá
mára jelentőssé, jelentésessé tudjanak válni.

6.
Egy másik részletre is érdemes kitérni. Rényi András a képről

nemrég megjelentetett szép és okos tanulmányában'' - melynek
fő újdonsága az idősebb testvér középpontba állítása, és a néző
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A hazatérés metaforája
vagy "rituális"

lábmosás?

Értelmezési
lehetőségek

szemszögével való azonosítása - foglalkozik azzal a valóban fel
tűnő ténnyel, hogya tékozló fiút mezítláb ábrázolja Rembrandt.
"Nyilvánvalóan nem csupán mezítlábasságról, a "nyomorúság"
egyszerű jeléről van itt szó ... a talp markáns frontnézete sokkal in
kább az esetlenség, a megilletődöttség, a gyermeki sebezhetőség

szuggesztív megjelenítője, a néma és egészen kiszolgáltatott test
metonímiája. Simasága, suta kerekdedsége vizuálisan a tékozló
kopaszra borotvált fejével kerül párhuzamba? A talp, ez a roppant
szenzitív és tökéletesen személytelen felület szinte a fiú »arcává
- pontosabban arctalanságának, elvesztett individualitásának és
megtalált gyermekségének -, szívszorító képévé lényegül." E
pontos és gazdag leíráshoz nehéz bármit is hozzátenni. Legfeljebb
még az juthat az ember eszébe, hogy vajon miért csak az egyik láb
ról került le a lábbeli (szemben a két korábbi rézkarccal, ahol lábbe
linek nyoma sincs (s ahol így a mezítlábasság a vándor létmódjára
utalhat). Ha a levett útipapucs és a mezítláb egyszerre jelenik meg a
képen, akkor olyanfajta magyarázatok juthatnak a befogadó eszébe,
mintha a pillanat sietségének egyetlen árulkodó nyoma lenne az,
esetleg a hazaérkezés metaforája. Ha pedig távolabbi asszociációkat
is szeretnénk megmozgatni, akkor a hosszú útról megtértekkel, és
egyáltalán a vendéggel, a mohamedánoknál a .megüsztulással" kap
csolatos keleti "rituális" lábmosás is eszünkbe juthat, amely - a bib
liai zsidóság körében is élő - hagyományt persze Jézus az utolsó va
csorán keresztény hagyománnyá formált. Amikor Jézus a tanítvá
nyok lábát sorra megmossa, ezzel talán leginkább a mindenkivel
szembeni alázatosság keresztényerényére kíván tanítani bennünket.

7.
A részletek után most próbáljuk meg összefoglalni a művel, s azon
elbeszéléssel kapcsolatos benyomásainkat, melyre a mű épül. Ha va
laki megpróbálja fogalmi nyelvre fordítani a tékozló fiú történetének
Rembrandt nevéhez fűződő festői interpretációját, akkor a következő

súlyos, ám egymást sok tekintetben kioltó fogalmak között kell válo
gatnia: önvizsgálat, önvád, bűnbánat, alázat, szelídség, elfogadás,
megbocsátás, feltétel nélküli szeretet, kegyelem. E szavak azonban
túlságosan is súlyosak ahhoz, hogy így egymás mellett állva együtt
értelmezzenek egy képet, egy történetet. Ha meg akarjuk érteni, mi
zajlik a képen, s az miként hat ránk, akkor a túlsúlyos fogalmakat ke
rülve (s ez az óvatosság hasonló, de nem azonos ahhoz, ahogy Rényi
kerülni próbálja elemzésében a "szentimentálisat", a .Jírizálót") két
menekülő útvonalat választhatunk. Vagy a festői technika felé moz
dulhatunk el, s a művész kézjegyeit nyomozhatjuk (ez kiegészülhet az
értelmezés módszertanán való eltűnódéssel), vagy saját tapasztalatain
kat próbálhatjuk meg mozgósítani, s az elemzés céljaira hasznosítani.

A "saját tapasztalat" fogalma persze meglehetősen képlékeny
- semmiképp sem szabad, hogy felhatalmazást jelentsen vala
mifajta önkényes szubjektivizmusra. Az értelmezés művészeté-
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A tékozló fiú mint
emberi élet-metafora

Az apa-fiú viszony

Teológiai perspektíva

nek legnagyobb veszélye, hogy az értelmező elhatalmasodik a
képen. Ám e kockázatot meggyőződésem szerint minden értel
mezőnek vállalnia kell.

8.
Az elemzés során abból indultam ki, hogya tékozló fiú lázadása
és "megtérése" családi dráma. Számomra a Rembrandt-feldolgo
zás az apa-fiú viszony végsőkig érzékeny - s nyilván a gyerme
keit, szeretett feleségét és két asszonyát elveszítő festő magánéleté
ből táplálkozó - diagnózisa. A magam számára e viszonyrend
szer analízise teszi értelmezhetővé a szinte kézzel fogható, mégis
végleg letisztult formában magát megmutató drámát. Rembrandt
parabola-ábrázolásának - mely bár dramatizál, soha nem "meg
játszott" - érdeme leginkább az apával és a fiúval kapcsolatos el
várások összevetése. Annak bátor kijelentése, hogy e két néző

pont, az apa és a fiú szerepe az ember életében összekapcsolódik,
sőt egybetartozik. Hogy voltaképpen életünk egyik legfontosabb,
folyamatosan megoldandó feladata e szemszögek legalábbis vi
szonylagos összebékítése.

A már említett Henri J. M. Nouwen nevű katolikus pap köny
ve szerint életünk legnagyobb felszólítása a következőképp fog
lalható össze: Merj "apává válni"! Hogy mennyire radikális e
követelés. azt akkor tudjuk belátni, ha azt is megfontoljuk, a fiú
apává válva múlik el, de az apa fiában hal meg. Számomra - s
itt most a "számomra" szóra erős hangsúly esik - a mester e
mondat elsőre nehezen belátható igazságát próbálja képi eszkö
zökkel alátámasztani. Az aggastyán kitárt karokkal, szembefor
dulva fogadja fiát, hogy keblére ölelje őt, és minden további kér
dés helyett átölelve, testével oltalmazza. Ám próféta arca, a vak
sághoz közelítő tekintete arra hívja föl figyelmünket: az apának
csakugyan meg kell halnia fiában.

Másfelől viszont a tékozló fiú áldozata (személyiségének feladá
sa) is radikális követelés az emberrel szemben, s ezt a tékozló fiú
arc nélküli arca, tólünk elfordult alakjának tisztán leolvasható sze
génysége és kiszolgáltatottsága tudja kifejezni számunkra.

Az apa feltételezhető vaksága és a tékozló fiú "arctalansága"
egymást egészítik ki, s együttes üzenetük az apa és fia viszony
bennünk rejtőző kettősségére utal. Arra tehát, hogy életfelada
tunk apává válni (s ekkor persze az apaság többé nem biológiai
kategória), az apa ellen lázadó gyermeket mindig újra és újra
vissza kell fogadnunk magunkba. Életfeladatunk életáldozat.

Amikor pedig a tékozló fiú történetének, mint családi drámá
nak az értelmezése elér e ponthoz, már többről van szó, mint
egy ismerős családi történet értelmezéséről. Hiszen a család, s
benne az apa-fiú viszony értelmezése a keresztény teológiában is
alapvető fontosságú. Rembrandt képe, a tékozló fiú hazatérése
hozzájárulás ezen örökzöld teológiai témakör feldolgozásához is.
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A fiúság ikonjai
A Karamazov testvérek tékozlóiról és Pilinszky
tékozló-parafrázisairól

"Úgy érzem, minden igaz mű - kimondatlanul - a tékozló fiú
történetének megismétlése" - vallotta Pilinszky. Meglátásunk sze
rint lírájának egyik lehetséges olvasatát a fiúi beszédmód felőli olva
sat jelentheti. A lírai beszélő alaphelyzete ugyanis ebben a költésze
tében jellegzetesen és visszatérően a fiú beszédhelyzete. Ezen a dis
kurzuson belül kitüntetett helyet szánnak a Pilinszky-költemények
a tékozló fiú parabolájának. Alapvető összefüggés fedezhető fel Pi
linszky művészetében az alkotás aktusa és a fiúi szituációval való
azonosulás között, nevezetesen a hazatérés nosztalgiájának közös
mozzanatában: a fiúként, sőt tékozló fiúként való művészi énközlést
a Pilinszky-életmű egyik legalapvetóbb szemléleti elvének tekintjük.

A tékozló fiú parabolája Pilinszky János költői világképének fog
lalatát adja, s egyúttal bűn és imádság problémájának szintézisét is
képezi. Értelmezésünk szerint ugyanis bűn és imádság kettős ha
tártapasztalata (Ricoeur) Pilinszky költői látásmódjának és Isten
képének fundamentumát jelenti. Mármost Dosztojevszkij-képének
nem egy mozzanata hívja fel a figyelmet arra, hogy Pilinszky orosz
példaképét mindenekelőtt bűn és imádság kettős emblémája felól
olvassa, ami elválaszthatatlan olvasatának evangéliumi jellegétól.

A vizsgált evangéliumi példabeszéd a költői és a vallásos be
szédmód összefonódásának reprezentatív példája. Ricoeur sze
rint "A parabola e?y narratív forma összekapcsolódása egy meta
forikus folyamattal". Pilinszky költői szövegeinek lényegileg me
taforikus jellege és biblikus újjáírásra való hajlamuk olyan be
szédmódot hoz létre, mely megfelelésben áll a - ricoeuri és
frye-i értelemben vett - vallási diskurzussal. Pilinszky lírájának
a nagyorosz regényíróval folytatott dialógusát úgy tekintjük,
mint a metaforikus nyelv dominanciájára épülő dialógust, mely
a vallási beszédmódon keresztül valósul meg.

Dosztojevszkij művészete különösen a - ricoeuri-frye-i érte
lemben vett - vallásos beszédmód mentén gyakorolt igen nagy
hatást Pilinszky költői szemléletmódjára és líranyelvére. Jóllehet
a Pilinszky-kanon szépíró tagjai közül kétségtelenül Dosztojevsz
kij volt a legnagyobb hatással (akár filológiai értelemben is) a
Pilinszky-lírára, jelentősebbnek tűnik a költő részéről egy olyfajta
identifikáció, mely mintegy saját művészi énjének ősképét ismeri
fel a nagyorosz elődben. Nem véletlen ez, tudniillik a költő

"kompasszív" Dosztojevszkij-olvasata messzemenően egybevág
saját lírájának sugalmazó-sejtető lényegével. A Dosztojevszkij-re-
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nincs a számára hely.
Ez nem a szerző gyen

geségét, hanem épp
rendkívüli erejét mutatja.

Ezzel ugyanis olyan új
szerzői pozíciót hódít

meg, amely a
monologikus pozíció fö

lött áll." Mihail
Mihajlovics Bahtyin:

Dosztojevszkij poétikájá
nak problémái. In: A szó

esztétikája. Gondolat,
Budapest, 1976, 48.

3A Beszélgetések egyiké-
ben a költő éppen A

Karamazovokra hivatkoz
va veti fel a morális vi

láglálás elégtelenségének
kérdését, melyet Doszto

jevszkij polifonikus re-
génykompozíciójának

regisztrálásával kapcsol
össze: "Én is egy szem
pár vagyok." ln: Beszél
getések. (Szerk. Halner

Zoltán.) Századvég,
Budapest, 1994,

228-229.
4Ezáltal pedig voltakép

pen az irodalom
modernitáskori helyzetét
előlegzi, s mint tudjuk, a

Dosztojevszkij-próza 
ahogyan többek között

Bahtyin polifónia-elmélete
is rámutat - műfaji-poé

tikai értelemben ugyan
csak mérföldkő az euró

pai regénytörténetben.
sA zenei metaforát

éppen Bahtyin polifó
nia-elméletének

jegyében is jogosult
alkalmazni. Vö.

Bahtyin: i. m.
6Bergyajev Dosztojevsz-

gényekkel folytatott eleven szövegközi párbeszéd mindenekelőtt

bűn és imádság illetve a tékozló-parabola - Dosztojevszkij mű
vészetében is centrális - kérdéskörén belül rajzolódik ki. Pilinsz
ky visszatérően utal arra, hogy Dosztojevszkij az a szerzö, akit
úgy olvas, mint az Evangéliumot, innen is kitüntetettsége a költő

kánonjában. Pilinszky Dosztojevszkij-recepciója eszerint rávilágít
evangéliumi esztétikájának lényegileg nem-esztétikai jellegére is.

Bahtyin Dosztojevszkij-könyvének polifónia/dialógus-elmélete
bizonyos vonatkozásban a tékozló fiú-parabola struktúrájának
lényegi mozzanatával korrelál.i A polifonikusság, másképp a ki
tüntetett nézőpont hiánya nemcsak általában véve sajátja Pilinsz
ky lírai narratíváinak (lásd Apokrij), hanem specifikusan jellemzi
a tékozló fiú történetének narrációját: a példázat"végső jelen
tettje" (Ricoeur) csak úgy juthat érvényre, ha az atya befogadó
aktusa megszünteti a monologikus pozíciót: erre utal az időseb

bik fiú "kioktatása", s főképp a tékozló fiú - monologikus né
zőpontból tekintve - idegen tudatának megértésen is túli befo
gadása. Mármost a Dosztojevszkij-regények e vonatkozásban is
tékozló fiú-parafrázisoknak tekinthetők, s épp ennyiben mutat
koznak alapvető modellnek Pilinszky számára.'

A Karamazov testvéreket, mint ismeretes, Dosztojevszkij nagy
összegző műnek szánta. A grandiózus regény abban a tekintetben
is szintetizáló alkotásnak mutatkozik, hogya tékozló fiú parabolája
többszörösen benne foglalt: az atyai házat elhagyó fiú alaphelyze
te ugyanis a regény több szereplőjének sajátja. Az a tény, hogy
Dosztojevszkij a Karamazov-fiúk mindegyikét felruházta az evan
géliumi példázat tékozlójának többé vagy kevésbé teljes vonásai
val, arra az irodalomtörténeti szituációra utal, melynek következ
tében a tékozló fiú története már a 19. század második felében is
csak mozaikszerűen, töredékformában írható újra." Mi több, az író
"dialogikus" (Bahtyin) tékozló-parafrázisai a 20. századi parabola
befogadásmodelljének - Pilinszky líráját is érintő - radikális át
alakulására mutatnak előre. Dosztojevszkijt eszerint a hagyomány
újjáírásának illetve az olvasói elváráshorizont átrendeződésének

vonatkozásában ugyancsak a modern irodalom ősatyjaként tart
hatjuk számon, ami minden bizonnyal nem független attól az ele
mentáris ha tás tól, melyet az orosz író Pilinszkyre mint - a fi
úi-tékozló fiúi beszédhelyzetből megszólaló - alkotóra gyakorolt.

Szmergyakov, a törvénytelen Karamazov-fiú voltaképpen kant
ropunktikue" funkciót tölt be: törvénytelen származása, s főképp az
apa általi kitagadása azt hivatott jelképezni, hogy az inassá/szol
gává degradált fiúnak lényege szerint soha nem volt otthona,
atyai háza. Mondhatni ő a nem-fiú, az anti-tékozló, a tékozló abszo
lút negatívja, hiszen nincs mit eltékozolnia, nincs mit elhagynia, s
nincs hova megtérnie: ő az ad abszurdum vitt nihilizmus. Azon
kivételes Dosztojevszkij hős, akinek bűnös lényege tökéletesen
statikus, s aki ezáltal teljes kárhozatra van ítélve. A törvénytelen
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kij-könyvének éppen ez
a János-idézet a mottó

ja: "És a világosság a
sötétségben fénylik, de

a sötétség nem fogadta
be" (Jn 1,5). Nyikolaj

Bergyajev: Dosztojevszkij
világszemlélete (1921)

(Fordította Baán István,
szakmailag szerk. és
utószó Török Endre.)

Európa, Budapest, 1993.
7Szmergyakov alakjának

megrajzolása is a ro-
mantikus ördög - komi-

kusan torz - külsö je
gyeit követi, csakhogy a
portré egésze, a roman
tikusok ördög-képével el
lentétben, nem patetikus,
hanem groteszk. Pilinsz-

ky Dosztojevszkijnek
szentelt jegyzeteiben

többszörösen kiemeli,
hogy a nagy orosz iró
világképében az ördög

alapvetöen közönséges:
"Dosztojevszkijnek igaza
volt, amikor az ördögöt

közönségesnek vélte. És
ha az ördög csakugyan

közönséges, a pokol
minden bizonnyal közép
szerű. Kilátástalanul és

reménytelenül középsze
rű." Középút és közép
szer. In: Tanulmányok,

esszék, cikkek (a továb-
biakban TEG) I. (Szerk.
Hafner Zoltán.) Század-

vég, Budapest, 1993,
278. Továbbá a

Karamazov testvérek
szövege több mozzana
tában is utal a Szmer

gyakov figurájához kötő

dö faustiádára, ami

Karamazov-fiú maga a megtestesült rossz, a testet öltött bűn a re
gényben, ő a sötétség, amely "nem fogadta be" a fényt (Jn 1,5)6, ha
úgy tetszik, a regény szimbolikájának leginkább allegorikusra for
mált alakja, amennyiben - az apa által kitagadott fiúként - az
Atya által a Teremtés rendjéből kitagadott ördög alakját hívja elő?

Dmitrij Karamazov sorsa a tékozló fiú történetének fabulatív sík
jához kapcsolódik, amennyiben ő "esztétikai lény", a Lukács-para
bola hőséhez hasonlóan eltékozolja vagyonát. Ám tényleges bűne

kevésbé a "tobzódás" vétke, mintsem az apa halálának kívánása,
sőt megölésének eltervezése. Mint a parricídium, az apagyilkosság
potenciális tettese." a legidősebb Karamazov-fiú a zsidó-keresztény
vallásetika legfőbb bűnét hordozza magán. Az apa képzeletbeli
meggyilkolásával Dmitrij mintegy önnön fiúi énjét semmisíti meg,
innen tekintve alakja a tékozló fiú negatívja. Kierkegaard szellemé
ben azonban azt mondhatjuk, hogy Dmitrij számára - paradox
módon - éppen esztétikai lénye, az ösztönlét démona nyit utat a
teremtményi, azaz fiúi lét, a vallási stádium felé: a szöveg sokszo
rosan aláhúzza figurájának lényegi "dialogikusságát".9

Dmitrij a Karamazov testvérek azon hőse, aki a leginkább az
apokatasztázisz szellemében fogant, hiszen nem csupán a bűntu

dat emeli önnön bűnössége fölé, de leginkább az, hogy - a
sztarec tanításának megfelelően - letartóztatásától fogva magára
veszi az alázatot és a szenvedést, vállalva azt a bűnt is, amit nem ő

követett el, felismerve, hogy: "Megtörtént, holott nem követtem
el, / és nem történt meg holott elkövettem." Figyelemre méltó,
hogy Pilinszky 1973-as Merénylet című verse éppen abból a cik
lusból való (Végkifejlet), ahol a legtöbb Dosztojevszkijnek szentelt
darab található, nevezetesen az ugyancsak 1973-as In memoriam F.
M. Dosztojevszkij, a Sztavrogin elköszön és a Sztavrogin visszatér.

Dmitrij metamorfózisában, Lévinasszal szólva, tetten érhető az
a mozgás, "amely »a rossz kiváltotta iszonyattól« a Jó felfedezésé
ig vezet, s amely a rossz konkrét »tartalmában« megnyíló transz
cendenciát teofániává teljesíti ki".lO Dmitrij alakja a regény vég
pontján valósággal a Passió Krisztusának, a golgotai szituációnak ké
pébe tűnik át. "Dosztojevszkij hű marad a keresztre feszített igaz
sághoz, a Golgota vallásához, vagyis a szabadság vallásához."!'

Ahogyan Kierkegaard mondja, a rossztól való szorongás ab
ban nyilvánul meg, hogy "az individuum a megváltásban keres
menedéket"." Vagyis Dmitrij figurájának befogadása oly módon
strukturálja át az olvasói elváráshorizontot, ahogyan az etikai
nézőpontú evangélium-olvasat számára a tékozló fiú példázata
"szétveti mind a történet olvasójának, mind pedig szereplőjének

perspektíváját, »a valóságos tapasztalatra épülő elvárásmin
tát«.,,13 Ricoeurrel szólva, a Dmitrij-figurába foglalt problematika
a paradoxon és a hiperbola befogadás-modelljére épít, amennyiben
azért "dezorientál", hogy a későbbiekben "reorientálhasson" .14

Eredendő bűn és eredendő ártatlanság - saját fogalompárosunk-
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Szmergyakovot elsősor

ban mint Ivan alteregó
ját, groteszk-animális

énjét láttatja.
BVŐ. Sigmund Freud:

Dostoi'evski et le
pa"icide. (Die Urgestalt
der Brüder Karamasoff)

(Trad. par J.-B.
Pontalis.) ln: Les Freres

Karamazov. Gallimard,
Paris, 1973, 9-28.

9Lásd például: A
Karamazov testvérek II.

(Ford. Makai Imre.)
Európa, Budapest,

1982, 387.
l0Emmanuel Lévinas:

Wenn Gott ins Denken
einfalll. Freiburg/Mün

chen, 1985, 102. A ma
gyarul nem olvasható

szöveget Mártonffy Mar
cell fordításában közöl
jük: Az egyenlőtlenség

esélyei (Lévinas-idéző).

ln: Folyamatos kezdet.
Jelenkor, Pécs, 1999,
197. Hiszen ,Arossz
nem a tagadás egyik

változata. Azt a többletet
(exces) jelenti, amely

minden szintézist meg
halad, s amelynek révén

egyúttal lsten egé
szen-másvolta is meg

nyilatkozik." Uo.
11 Bergyajev: i. m. 251.
12Sőren Kierkegaard: A

szorongás fogalma.
(Ford. Rácz Péter.)

Göncöl Kiadó, Budapest,
1993, 146.

13Mártonffy Marcell:
Megértésküszöb. Apár
beszéd asszimmetriája:

Lukács 15,21-22. In:

kal élve bűn és imádság - paradox közösségének lírai megformá
lása az Önarckép 1974 című vers, amely ha nem is feltétlenül
Dmitrij alakjának, de feltétlenül Dosztojevszkij bún-szemleletének
szellemében fogant:" "Ingem, akár egy tömeggyilkosé / fehér és
jólvasalt, / de a fejem, akár egy kisfiúé / ezeréves és hallgatag."

Érdemes megjegyezni, hogya katolikus teológiai ugyancsak
felveti a bűn tipologizálásának lehetőséget." Dmitrij bűne 
Ivan bűnével szemben - nem a Teremtés és a transzcendens ál
tal konstituált hierarchia tagadási mozzanata, vagyis nem a láza
dás bűne. Sorsa éppen annyiban példázatértékű. amennyiben
bűne a lehető legegyetemesebb, legáltalánosabb eredendő bűn csu
pán hiperbolikusan felfokozott - az etikai értékrendet tagadó
- változata. Dosztojevszkij Dmitrijben a bűn eredetét vizsgálja,
mely Kant szerint az ember rosszra való hajlandóságában van,
ami nem más, mint a gyökeres rossz, azaz az eredendő bűn. J ? A
legidősebb fiú megváltódási lehetősége arra hívja fel a figyelmet,
hogya gyökeres rossz vállalása nélkül Dosztojevszkij világszem
léletében nincs személyiség, illetve arra, hogy a rossz végső ere
dete - Kanttal szólva - "kifürkészhetetlen titok"." Mélyen
szimbolikus ugyanis a regénynek az a mozzanata, hogy Dmitrijt
az isteni kegyelem megmenti a főbűn, az apagyilkosság elköve
tésétől.1 9 Az isteni kegyelem eseménye a tékozló fiú példázatába
foglalt ingyenesség teológiájával azonos, amely a Kierkegaard ál
tal kommentált ószövetségi történetben Ábrahámot is megmen
tette az etikai bűntől, a fiú meggyilkolásától, s Dmitrij-Ábra
hámot visszavezeti az emberi szeretet "ünnepébe" .

Dmitrij életútjának perspektívája a tékozló fiú útjának végét, a
hazatérést idézi, ám sokat sejtető, ahogyan - az ünnep
záróképének helyén - ennek a dosztojevszkiji tékozlónak is tor
zóban marad az útja, egyedüli reménye az alázatban felismert
szenvedés marad. Az alázat és a szenvedés a dosztojevszkiji vi
lágképben mégis egyfajta hazatérést, megtérést jelöl, e tekintetben
hűen az ortodox vallásszemlélethez, amely a mártírium eszméjén
alapul: a mártír, a megváltó kereszt részesévé válik, és afobérosz
thanatuvá lesz, azaz olyan hívővé, aki nem fél a haláltól.20

Pilinszky In memoriam F. M. Dosztojevszkij című költeménye (1973),
amely Dmitrij Karamazov portréját idézi, a megaláztatást alázattá
változtató dosztojevszkiji"varázslat" jegyében fogant. A két szöveg
szoros összeolvasása arra enged következtetni, hogya verset fel
tehetőleg Mitya vallatási jelenete ihlette." ám - minthogy a köl
teményegyszersmind a dosztojevszkij létszemlélet örökségeként
áll előttünk - mindez csupán filológiai kuriózumnak minősül.

Ivan alakján keresztül a szerző ugyancsak a tékozló fiú evan
géliumi fabuláját parafrazeálja, a középső Karamazov ugyanis az
a fiú, aki a legtöbbet van távol az atyai háztól, s a legkésőbb tér
haza. Ivan, aki - Raszkolnyikov leszármazottjaként - az euró
pai individualizmus csődjét hivatott megjeleníteni a regényben.f
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Folyamatos kezdet. Je
lenkor, Pécs, 1999, 56.
14Paul Ricoeur: Bibliai

hermeneutika, i. m. 119.
15A Kráter-kötetben
ugyan inkább csak

motivikusan-tematikusan
van jelen Dosztojevszkij,
mégsem elképzelhetetlen

A Karamazov testvérek
olvasmányélményének

hatása, különösen annak
ismeretében, hogy

Dmitrij alakjának
megkomponálásában a

szerzö erősen kidombo
rítja hősének gyermeki

vonásait.
16"Bár a (súlyos) bün lé

nyege szerint mindig
ugyanaz - lsten akara
tának határozott elutasí

tása -, a bün mégis
kölönböző bünfajtákra

oszlik aszerint, hogy ez
az elutasítás milyen

anyagon realizálódik, ho
gyan érinti a plurális ér·
tékvilágot." Karl Rahner

- Herbert Vorgrimler:
Teológiai Kisszótár.

(Ford. Endreffy Zoltán.)
Szent István Társulat,

Budapest, 1980, 73-74.
17lmmanuel KanI: A val

lás a puszta ész határa-
in belül és más irások.
(Ford. Vidrányi Katalin.)

Gondolat, Budapest,
1980, 139-181.

l8UO.

19"Az lsten megőrzött

akkor engem."
ln: A Karamazov

testvérek II., 104.
2°Lásd például: L'Église

orthodoxe par Olivier

az egyéniség elszigeteltségének, végzetes magányának bűnét vi
seli magán: a kognitív gondolkodás démonának hordozója,
amennyiben - Kierkegaard-ral szólva - "a démoni a jótól való
szorongás C.. ) olyan szabadságnélküliség (Ufrihed, Unfreiheit),
amely magába akar zárkózni. C.. ) A démoni a zárkózott. C.. ) a
szabadságnélküliség éppen önmagát teszi fogollyá."23 Ezt a fajta
elszigeteltséget a keresztény teológia a szeretet elutasításának bű

neként tartja számon: Ivan a szinoptikus példázat teológiai "szü
zséjének" ezt a lényegi aspektusát is magán hordozza." Ivan
Karamazov bűne, a szeretetnélküliség kauzális viszonyban áll
másik alapvető bűnével: a spekulatív gondolkodásból és a
nietzscheánus istentagadásból sarjadó "mindent szabad" elvével.

A Pilinszky-versek visszatérő témája a spekulatív gondolkodás
"eredendő" bűnössége, ha úgy tetszik a bűn reflektálatlanságának
felelősség-etikai problémája. Például a Kráter-kötetben megjelent
B. I. kisasszony című költeménybe foglalt bűn-szernlelet az .Jvan
paradigma" által megjelenített bűn-analízissel analóg, amennyiben
az "igazi" bűn és a "fedő bűn" oppozíciójában, "meghasonlott
ságában" (Bergyajev) fedi fel a bűn természetének lényegét, s

.amennyiben a valóságos bűnt elleplező, a felelősséget elnyomó
"fedő bűn" az embert az "ellenállás nélküli gurulás" helyzetébe
taszítja, ami voltaképpen nem más, mint a dosztojevszkiji bűnér

telmezés centrumában álló nihilizmus "zuhanása". A hasadás,
mely az ember bűnössége és annak reflektálatlansága között hú
zódik, elválaszthatatlan attól a ténytől, hogy a Pilinszky-líra be
szélője a teremtmény helyzetéből szólal meg. A bűn így a költői én
számára mindenekelőtt törés az Istennel való kapcsolatban. Mind
ez újabb aspektusát rajzolja elénk a Dosztojevszkijjel folytatott di
alógusnak. A bűntudat tisztánlátásából fakadó meghasonlottság 
mely egyszersmind a tékozló fiú szituációját idézi - megfeleltet
hető Dosztojevszkij "meghasonlott személyiségű" hőseinek.

Innen tekintve Ivan - mint a logikai reflexió börtönébe zárt
hamis szabadságot kereső szellem - a szeretet elutasításának/
be-nem-fogadásának bűnöseként kevésbé magát a tékozló fiút,
mintsem az eredeti parabolabeli idősebb fiútestvért asszociálja:
Ivan értetlensége minden - a saját gondolati terrénumán kívül
eső - értékrenddel szemben a farizeus báty szeretethiányát és a
másság iránti megértésképtelenségét evokálja. Ivan bűnében így
összeérni látszik a lévinasi értelemben vett felelősség-hiány és a
Másik, az alteritás iránti érzéketlenség. Ivan Karamazov bűne a fi
úság elleni lázadás bűne,2s mely nem más, mint a Teremtés rendjé
nek tagadása, melyből azért nincs kiút a metanoia, a megtérés irá
nyába, mert a hős éppen önnön nihilizmusa áldozatává válik.
Ivan magatartása a teremtményi, azaz a fiúi lét tagadása.26 Sokat
sejtető azonban, hogy éppen Ivan az a regényfigura, aki az Alja
sával folytatott nagydialógusban ("Pro és kontra") felidézi a té
kozló fiú alakját. Ami Dosztojevszkij dialogikus személyiség-felfa-
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Clément. In: Histoire
des Religions II. (Sous

la direction d'Henri
Puech.) Gallimard, Paris,

Pléiade, 1972, 1016.
21"Az is szükséges, hogy

levesse a ruháját."
ln: A Karamazov

testvérek II., 230.
22VÖ. Bergyajev: i. m.,

vagy Lev Sesztov: Dosz
tojevszkij és Nietzsche.

(Ford. Patkós Éva.)
Európa, Budapest, 1991.

23Kierkegaard: i. m.
144-145.

24.Szerintem a közelieket
nem lehet szeretni, leg
feljebb a távoliakat. (...)
Az emberek iránti krisz-

tusi szeretet a maga ne
mében elképzelhetetlen
csoda a földön. Igaz, ő

lsten volt. De mi nem
vagyunk istenek. (...) EI·
vontan, vagy néha távol
ról még csak-csak lehet
szeretni felebarátunkat,

de közelről jóformán
soha." ln: A Karamazov

testvérek, 350-352.
25A fiúság elleni lázadás

.büne" mellesleg 
Aljosát kivéve - a

Karamazov-fiúk mind
egyikének közös vonása,

Szmergyakovhoz és
Dmitrijhez - mint az

apa halálának kivánása
- éppannyira hozzátar
tozik, csakhogy Ivanban
teljesedik ki a maga tu-

datos formájában.
26Camus nem véletlenül

kötődik éppen Ivan
alakjához (vö. A

Sziszüphosz mítosza).

gását, árnyalt - az apokatasztáziszhoz közeli - bűnképzetét re
velálja. lvan Karamazov dialogikus személyiségrajzában az orto
dox ikonszemléletet, az Isten-képmásiság gondolata jut érvényre,
melyet maga a regényszöveg is többszörösen aláhúz."

Ugy véljük, az Egy életen keresztül (1971) című Pilinszky-vers
szintézisét adja a "meghasonlott személyiség" dosztojevszkiji
tragikumának, mely itt az eredendő bűn és az eredendő ártat
lanság, valamint a felelősség-etika problémáján belül artikuláló
dik, s melynek egyik legjellegzetesebb dosztojevszkiji paradig
mája Ivan Karamazov alakja. A költemény bűnértelmezésétmeg
világítja Jean Nabert rosszról szóló könyvének egyik alapfogal
ma, az egzisztenciális törés (rupturelscission), melyet a filozófus a
nem pusztán individuális vétekként tételezett bűn legfőbb attri
bútumaként tekint, amely létünk egészét kérdőjelezi meg."

A két testvér, Ivan és Aljosa között kibontakozó vita, melynek
kiindulópontja Isten létének kérdése, igen összetett bűnkoncepci
óról árulkodik, mely közel áll az apokatasztázisz teológiájához,
hiszen nemcsak Aljosa kerül bátyja "euklideszi eszének" hatása
alá,29 de Ivant is megérinti öccsének evangéliumi szelleme.'? Ivan
és Aljosa világának határait a teodíceai probléma jelöli ki. Bergya
jev szerint az Ivanban megtestesülő "euklidészi ész" Isten elleni
lázadása a szabadság tagadásával, a szabadság meg nem értésé
vel függ össze." Pilinszky is visszatérően foglalkozik az "eukli
deszi ész" problémájával, melynek kritikája esztétikai alapvetését
képezi: "ha számolok azzal, hogy van valamiféle esztétikám. ak
kor az: mindenkor újra semmit sem tudni.,,32

A nagy Inkvizítor legendája, amit a kritikai konszenzus mint
Dosztojevszkij vallásos nézeteinek szintézisét tart számon.P a két
Karamazov-fivér teodíceai vitájának középpontjában helyezkedik
el. A szabadság-probléma Legendabeli értelmezése azt a szöveg
közi dialógust idézi, amely A Karamazov testvérek és a Pilinszky
-költemények szabadság-eszméje között létrejön. Tudniillik a
nagy Inkvizítor figurájával Dosztojevszkij a rosszat mint egyfajta
pervertált szabadság-képzetet jeleníti meg, melyben az ember Is
tennek képzeli magát, miközben a rossz jelenléte - paradox
módon - az Isten-képmásiság, az "ikon" tagadását képviseli az
emberben. Mármost az író a teremtmény Isten-képmásiságában
éppenséggel a szabadság adományát látja meg. (Ha csak utalás
szerűen is, de fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy szabadság
tól való démoni megfosztottság dosztojevszkiji gondolatának nyo
mai világosan felismerhetők a Pilinszky-líra szabadság-képében,
mely poétikai formáját mindenekelőtt a versek börtön-metaforiká
jában nyeri el.)

Az a mód, ahogyan A nagy Inkvizítor legendája felveti az em
ber Istenné válásának problémáját, a teremtményiség, másképp a
fiúi szituáció kérdésfelvetésébe illeszkedik. Az Ivan Karamazov ál
tal megalkotott történet tehát - mint a fiúság problémája - nem
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27"Mert lényegükben
azok is, akik megtagad

ják a kereszténységet,
és fellázadnak ellene,

ugyancsak Krisztus
képmásai, és ugyanazok

is maradtak, mert
mindeddig sem a böl

csességük, sem a szí
vük heve nem tudta az

embernek és méltóságá
nak más, magasabb

eszményképét megte
remteni, mint az az esz

ménykép, amit Krisztus
állított elénk." ln: A

Karamazov testvérek, 1.,
257. Tudni kell, hogy az

ortodox liturgiában szó
szerint megjelenik a

Jobb Lator Jézushoz in
tézett mondata: "Uram
emlékezzél meg énró

lam, mikor eljössz a te
országodban" (Lk 23,42).
2BJean Nabert: Essai sur

le mal. Aubier, Paris,
1970, 94.

29"De hátha én még az
Istenben sem hiszek"

ln: A Karamazov
testvérek 1., 355.

30"talán éppen
magamat szeretném

meggyógyítani veled."
ln: A Karamazov
testvérek 1., 350.

31"Én nem az Istent nem
fogadom el, hanem az

általa alkotott világot, az
lsten világát, mert

képtelen vagyok
elfogadni." ln: A

Karamazov testvérek,
349. Vö. Bergyajev:

i. m. 105. Lásd még:
"Mert igazából el lehet

idegen a tékozló fiú példázatának gondolati struktúrájától. Már
most az Evangélium értelme szerint minden ember teremtményi
mivoltában Isten és egyben a "Magasságbeli Fia": "Isteneknek
modanak titeket, / és a Magasságbeli fiai vagytok mind" (82,6
zsolt, lásd még Jn 10,34), a kegyelem pedig a hívás, a fiúi létre
való elhivatottság felismerésében áll. A legendába foglalt fiú
ság-problematika, az ember-Isten-Istenember dialektika tehát
ugyancsak hidat képez a költő fiúi-tékozló fiúi énközléséhez illet
ve a költemények megszólítás/ megszólítottság-poétikájához.

Lev Sesztov - Bergyajevhez hasonlóarr'" - hangsúlyozza a
golgotai szituáció, illetve a kereszténység drámai aspektusának
jelentőségét a Legenda gondolati struktúrájában: "Maga Doszto
jevszkij beszélt erről nekünk a nagy inkvizítor legendájában: a
kinyilatkoztatások nem azért érik az embereket, hogy meg
könnyítsék az életüket, és a köveket kenyérré változtassák. Nem
is azért, hogy irányítsák a történelmet. A történelem csak egy
irányt ismer, a múltból a jövő felé - a kinyilatkoztatások viszont
feltételezik az idő második dimenzióját.v " E ponton fel kell hív
nunk a figyelmet a "harmadik nap" - Pilinszky költészete által ki
tüntetett - jelentőségére, ahol a történelem botrányos nullpontja
a kinyilatkoztatás igazságának transzfigurációja/"színeváltozása"
lesz, mely a történelem egy másik "irányát", az idő "második di
menzióját" feltételezi. A Harmadnapon című költemény a Doszto
jevszkij-Sesztov-Pilinszky-féle párbeszédkőr tekintetében is repre
zentatívnak mondható, amennyiben a golgotai szituáció - A
Karamazov testvéreket idéző - szintézisét adja: a lágerekbeli mártír
sorsának ("a ravensbrücki fák") és a Húsvét eseményének ("És
megérzik a fényt a gyökerek. C..) És fölzeng a világ.") egymásba
tűnéseként. a visszavonhatatlan történelmi bűn ("és fölzúgnak a
hamuszín egek") és a Crédó imájának ("Et resurrexit tertia die.")
szinoptikus látomásaként, melynek záróképében a költői vízió a
lágerek áldozatát "az idő második dimenziójában" mintegy egye
síti a megfeszített-feltámadott Krisztussal.

Bergyajev olvasatában Dosztojevszkij egész munkássága válasz
a teodíceával szemben felhozott ellenvetésre: "Dosztojevszkij a
szabadsággal (. .. ) bizonyítja Isten létét".36 Nem mondható, hogy
Beq~lajev álláspontja azonos volna Pilinszky költői álláspontjá
val, mely magán viseli a teodíceai szemlélet problematikussá vá
lásának jegyeit: a Harmadnapontól kezdve a költeményekben - az
esszék-cikkek nagy részével szemben - felfüggesztődni, de leg
alábbis megrendüIni látszik a gondviselő Isten képzete.

Az Aljosával való sokat emlegetett - s olykor sommásan ér
telmezett - azonosulás a költői én részéről inkább nosztalgia
nak mondható a teodícea problémamentes állíthatósága iránt.
"Hol járunk már az éden fáitól? (. .. ) meghasadnak az evi
denciák" (Kérdés). Pilinszky viszonyának komplexitása kedvenc
Dosztojevszkij hőséhez - mint az elveszett ártatlanság iránti té-
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fogadni Istent, és el le
het fogadni a világot, ha

a lét alapját az irracio
nális szabadság képezi.

Csak ekkor lehet felfogni
a világban lévő irracio

nális gonoszság forrását,
és csak ekkor lehet fel

menteni Istent a gonosz
ság megteremtésének
vétke alól. A világban

azért van olyan sok
rossz és szenvedés,
mert a világ alapja a

szabadság. És a sza
badságban rejtezik a vi

lág és az ember
méltósága."

ln: Bergyajev: i. m.
105-106.

32.Mindenkor újra semmit
se tudni.' In:

Beszélgetések, 142.
33VÖ. Bergyajev: i. m.

34,,A tekintélyelv, amely
ilyen szerepet játszott a
kereszténység történeté-

ben, nem más, mint a
krisztusi szabadság titká
nak, a megfeszített lsten
titkának megtagadása. A

keresztény szabadság
titka egyúttal a Golgota
titka, a keresztre feszí
tés titka is. A keresztre
feszített igazság senkit

sem kényszerít az elfo-
gadásra. Csak szabadon
lehet feltárni és elfogad
ni. A megfeszített igaz
ság az emberi szellem

szabadsága felé fordul."
ln: Bergyajev:

i. m. 249.
35Lev Sesztov: Az evi

denciák leküzdése.
(Dosztojevszkij születé-

kozló fiúi nosztalgia - ugyancsak összhangban van mesterének,
Dosztojevszkijnek Aljosához fűződő viszonyával." Az orosz val
lásbölcselő szabadságra vonatkozó eszmefuttatása a költő lét
szemléletének egyik meghatározó aspektusát idézi: "Isten világá
nak értelmét azonban nem éri fel az »euklidészi ész«. Ez az érte
lem felfoghatatlan titok az »euklidészi ész« számára, amelyet há
rom dimenzió határol. Isten világának értelmét csak akkor fog
hatjuk fel, ha egy negyedik dimenzióba lépünk át. A szabadság
jelenti a negyedik dimenzió igazságát, ez pedig felfoghatatlan a
három dimenzió korlátai között.,,39

Pilinszky Nincs több című 1971-es költeményében a Bergyajev
által fölvetett szabadság-problematikát tematizálja, mégpedig 
A Karamazov testvérek kontextusában maradva - Dmitrij (rnint
jogilag-erkölcsileg elítélt bűnös) valóságos, "végső" szabadságá
nak autenticitását az Iván-féle lázadó, hamis szabadság nihiljével
szemben. Amit Bergyajev ugyanazokkal a szavakkal jellemez,
mint a Pilinszky-vers: "a lázadók a szabadság fényében képtele
nek felfogni a világ titkát és Isten titkát."4ü "Nincs több, nincs,
mint a bűnözók szeme, (. .. ) / Egyedül/ők tudják elkiáltani / a
világ minden bánatát, és egyedül/ők tudják elhallgatni Isten
titkát/ szemközt a lincselő tömeggel'"" (kiemelés tőlem).

Tanulságos e ponton részleteiben is felidézni Bergyajev Dosz
tojevszkij-könyvének szabadság-értelmezését. Bergyajev értelme
zésében a szabadság - amely világszemléletének középpontjá
ban áll - Dosztojevszkij számára egyszerre antropodícea és
teodícea. Szent Ágoston libertas minor-libertas maior tipológiájából
kiindulva kétféle szabadságot különböztet meg: az első és a vég
ső, a jó és a rossz választásának szabadságát, és a jóban való, a
Krisztusban való evangéliumi szabadságot. A jóban való szabad
ság ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a szabadság azonos volna
a jóval. "A szabad jó pedig, amely az egyetlen jó, feltételezi a
rossz szabadságát. Ebből áll a szabadság tragédiája, amelyet
Dosztojevszkij teljes mélységében vizsgált és megértett.t" E két
szabadság, az első Ádám és a második Ádám szabadsága között
vezet Bergyajev szerint "az ember kínnal és szenvedéssel teli
útja: a meghasonlás útja.( ... ) Ez az út azonban sötétségen, szaka
dékon, meghasonláson, tragédián keresztül vezet.',43 Mármost az
első szabadságtól a végső szabadság felé vezető - "szenvedés
sel teli" - út egyik Újszövetségbeli alapnarratívája a tékozló fiú
története. Ezen az úton reked meg Ivan Karamazov, a lázadó
"fausti lélek, ez az új, szörnyű szabadsagv " útja, s ezen az úton
teljesedik ki a hazataláló fiú, Aljosa"végső szabadságának" útja.
Bergyajev - ágostoni alapú, dialektikus - szabadság-fogalma e
ponton összeér a tékozló fiú példázatának befogadásmodelljével,
amennyiben "az evangéliumi parabola, mint »centripetálisan
megszervezett esztétikai egység" (Harnisch) (...) ragad ki magá
nyos - és kollektív - elképzeléseink világából, s az üres helyei
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sének századik évfor
dulójára) ln: Teremtés a
semmiből. (Ford. Patkós

Éva.) Osiris, Budapest,
1999, 165.

36Bergyajev: i. m. 108.
37Bergyajev: i. m.

107-108.
38Amint a szerző

önmagáról vallotta
(mégpedig a regényben

az Ivannak megjelenő

ördög szájába adva
szavait!): "A kétségek

kohójában edződött az
én hozsannám."

39Bergyajev: i. m.
106-107.

4°Bergyajev: i. m. 205.
(kiemelés tőlem)

41A lincselő tömeg képe
asszociálhatja Dmitrij

Karamazov perét, ahogy
a - Dosztojevszkij nyo
mán kibontakozó - 20.

századi "per-irodalom"
egészét.

42Bergyajev: i. m. 84.
43Bergyajev:

i. m. 82.; 87.
44Bergyajev: i. m. 90.

45Mártonffy Marcell:
i. m. 60.

46A .vlsszahullás a fó
kusz lángoló közös

fészkébe" képe a bibliai
sheol képzetét asszociál
ja, a sheol ugyanis nem
egyszerüen az alvilágot,

a poklot jelenti az
ószövetségi vallási termi

nológiában, hanem
eredeti héber jelentésé

ben a "világ belsejét"
(Máténál a "föld szíve"

szerepel), mellyel az
Újszövetség-

kiváltotta intenzív jelentésmozgás a rendszerezésnek ellenállva
szólít fel szabadságunk mozgósítására. A szabadság viszont par
excellence értelmezésre váró fogalom. A tékozló fiú története a dia
lógusban megnyilatkozó másság, s a másság megtapasztalásában
gyökerező szabadság alapzatára helyezi etikai igényét."45

Pilinszky Egyenes labirintus című versének (1971) középpontjá
ban éppen a bergyajevi értelemben vett "negyedik dimenzió" sza
badságának, a végső eszkatologikus szabadságnak a gondolata
áll. Az eszkhaton szabadságát megverselő költemény a Pilinszky
-líra negatív teológiájának egyik legszebb szintézise, melyben az ál
talunk felvetett problémák nagy része összegzésre talál: ilyen a
lényegileg paradox világlátás, amire már a cím is előreutal ("nyíl
egyenes labirintus", tudás-nem-tudás, "emelkedő zuhanás", "mind
tömöttebb-egyre szabadabb" stb.), ilyen a szövegkompozícióban
uralkodó negativitás eleme ("visszaröpülés", "emelkedő zuhanás",
"visszahullás", "nyílegyenes labirintus", "nem tudom"), mely a
negatív teológia értelmében vett esszenciálisan negatív Isten- és
vallásélményt revelálja." Ám nem csupán a vallási diskurzus (Ri
coeur) paradox és negatív struklúrája illetve a "második szabad
ság" (Bergyajev) eszkatologikus közösségének perspektívája ("hol nincs
első és nincs utolsó vendég", "közös fészek") nyitja meg a szö
vegköziség terét a Dosztojevszkij-regény és -életmű irányába. Az
Egyenes labirintus ugyanis nemcsak a motívumok szintjén ("vissza
térés", "ölelés", megterített asztal, "fészek"), de jelentésstruklúrájá
nak mélyrétegében is kötődik a tékozló fiú példázatához s tágabban
a parabola műfajához, ami egyfelól a versszöveg szakrális és esz
katologikus jelentéshorizontjában mutatkozik meg, másfelól a kö
vetkező költői reflexióban jut kifejezésre: "Milyen lesz az a vissza
röpülés, amiről csak hasonlatok beszélnek" illetve "nem tudom, / és
mégis, hogyha valamit tudok, hát ezt tudom, e forró folyosót" (ki
emelés tőlem). Vagyis az eszkatologikus létperspektíva, a "végső

szabadság" csak "hasonlatok" formájában, azaz csak metaiorikusan"
közelíthető meg, s csakis a nem-tudás tapasztalatának módján tud
ható, ami sokat elárul a Pilinszky-versek vallásos tapasztalatának
és ezen tapasztalat költői reprezentációjának relációjáról. A Pilinsz
ky-vers eszerint a maga nyelvén arról vall, amiről Ricoeur metafo
raelmélete, mely szerint metaforikusság és létmegértés között szoros
összefüggés áll fenn." Ricoeur az eszkatologikus kijelentéseket "ha
tármetaforáknak" tekinti," ami a vizsgált versszövegben kimondott
és kimondhatatlan határának metaforáját is jelenti." Az eszkatologi
kus létlehetőség metaforikussága így ér össze a versben a tékozló
fiú parabolájának metaforikusságával illetve dialogikusságával.

Az Ivan által megtestesített nihilizmus, melyet Bergyajev "el
torzult apokaliptikának" nevez." s melyet tekinthetünk a kierke
gaard-i értelemben vett démoníkénr'i is, nem enged utat az apo
kalipszist eszkatológiává emelő reménynek. A bűn önállósodásának
Ivan alakjához kapcsolt gondolata (tudniillik, hogy Ivan parricid
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Jézus pokolraszállását
jelölte.

47E tekintetben tökélete
sen közörnbös, hogya

két trópus struktúrája
mennyiben különbözik

egymástól.
4BVÖ. Paul Ricoeur: La
métaphore vive. Paris,

Seuil, 1975. Metafora és
filozófiai diskurzus. In:

Szöveg és interpretáció.
(Szerk Bacsó Béla.)

Budapest, é.n.
49Az. ún. határkifejezések

közül Ricoeur
"példaértékű" -nek nevezi
a parabolát mint "irodal

mi műfajt", mely lsten
megnevezésének

rendkívül koncentrált
formáját jelenti.
soVö. Mártonffy:

i. m. 49.
51 Bergyajev: i. m. 19.

52,A démoni (...) éppen
az, hogy (a bűnös) nem
akar közösségre lépni a
jóval a büntetés elszen-

vedése révén." ln:
Kierkegaard: i. m. 146.
53René Girard szerint a

regény struktúrája lénye
gét tekintve az apokalip
szis struktúráját imitálja.

Vö. René Girard:
L'Apocalypse dostoi'evs

kienne. In: Mensonge
romantique et vérité

romanesque. Grasset,
Paris, 1961, 289-323.
54"ha összehasonlítjuk

Zoszima élettelen, üre
sen kongó tanításait

Ivan vagy Dmitrij ihletett
szavaival." Sesztov:

i. m. 164.

eszméje mintegy önállósodik és Szmergyakov tettében realizáló
dik), mely kauzális viszonyban áll a modernizmuskori "Isten ha
lála" képzettel, a 20. század első felében meghatározó irodalmi
tradíció genezise lesz, melyből Kafka, Camus, Gide és mások ab
szurd bűn-fogalma, az acte gratuit elmélete nő majd ki. Dosztojev
szkij a bűn-problematikát ezzel felelősségetikai alapokra helyezi,
amennyiben kimutatja a nihilizmusnak, a modern civilizáció "bű

nös tudásának" a felelősség fogalmát ellehetetlenítő konzekvenciáit.
A négy Karamazov testvéren túl, a mű kulcsfigurája, Zoszima

sztarec is magán viseli a tékozló fiú arcvonásait, amennyiben a fi
gura megformálásában az író egyértelműen Szent Ágoston kon
verziójára játszik rá. Zoszima sztarec egy másik perspektívából
tekintve az evangéliumi parabolabeli atya szellemiségének hor
dozója: a példázat narratívájának szintjén Aljosa mint a sztarec
fia ábrázoltatik, ám ennél is jelentőségteljesebb, hogy Zoszima 
miként a szellemiségét követő Aljosa - minden emberhez mint
fiúhoz, mint hazatérő tékozlóhoz viszonyul, ha úgy tetszik nem
mint bűnöshöz, hanem mint Istenhez megtérő imádkozóhoz.

Aljosa, a sztarec tanítványa a regény azon figurája, akiben kitel
jesedni látszik az "imádságos lét", a fiúi hazatérés, másképp a
Lukács-parabola eszkatológiai távlata. Innen tekintve Aljosa kitűn

tetettsége a költő Dosztojevszkij-olvasatában elválaszthatatlan az
imádság, az atyai házba való megtérés nem szűnő vágyától, mely
a versszövegekben az "ima-poétika" dominanciáját hozza létre.
Ugyanakkor maga Aljosa is dialogikus figura, s az a gesztus,
mellyel Zoszima halála előtt tanítvány-fiát visszaküldi a "világba",
a tékozló fiú narratívájának tükrében nyeri el szimbolikus jelenté
sének teljességét, s ennyiben a tékozló útjának kezdőpontját, "kivo
nulását" (Rilke) idézi, a bűn előtt nyitott száműzetés határhelyzetét.

Ám Aljosa "kivonulása" nem a terméketlen álparadoxonok
logikáját követi, sokkal inkább az eredeti példázat körkörössé
gének elvét, a folyamatosan megújuló kezdet eszkatologikus re
ményének ívét. Nem véletlen, hogy éppen Aljosa elmélkedésével
zárul a regény cselekménye, mint ahogy az sem, hogy ennek az
elmélkedésnek központi gondolata éJ;pen az alfa és ómega véget
nem érő újrakezdésének gondolata. 3 A Karamazov testvérek 
miként Pilinszky lírai életműve - az örök visszatérés eszkatolo
gikus idejének képzetével zárul. S még ha részben igazat is kell
adjunk Sesztov szélsőséges megállapításának, miszerint Aljosa és
Zoszima a "kioktatás" szólamát képviselik.Í" s még ha valóban
joggal merülhetnek fel esztétikai jellegű kifogások a regény meg
oldását illetően, miszerint a mű zárófejezete - az Egyenes labi
rintus szövegével szemben - valóban nem eléggé metaforikus,
ha úgy tetszik, nem eléggé nyitott szöveg, gondolatmenetünk
nézőpontjából ettől némileg mégis el kell tekintenünk, s azt állí
tanunk, hogy az idézett szöveghely éppenséggel párbeszédre
hívja Pilinszky költeményeinek eszkatológiáját.
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MOHÁS LlVIA

A szerzó író, pszicholó
gus. Legutóbbi írását
2002. 12. számunkban
közöltük.

SZÉpnRÁS

Tengerpart és
burgonya
A megbocsátás és türelem önmagukban üres edények, jó esetben
széplelkű emberek szelíd csicsergése, rossz esetben a manipulálók
ravaszdi eszköze. Különösen kínos és hamis a csicsergés, amikor
olyan emberek hirdetnek toleranciát, akik maguk nem tűrnek sem
mi ellentmondást, mi több: vérfagyasztó dühvel és gúnnyal rea
gálnak/ ha mások másként gondolkodnak, mint ők. Távoli analó
giával olyanok, akár az inkvizíciós egyházi emberek, ha a szeretet
királyáról papoltak a máglyán égők mellett. I

Szent György megöli a sárkányt/ szentnek valljuk őt/ de a sár
kányok népe gonosz b űn öz őnek. A forradalmár a barikádról
meglövi a hatalom katonáját, a forradalmárok hősnek lát ják, a
katona anyja gyilkosnak. Isten szerelmére, kinek bocsássak meg?
Györgynek? A sárkánynak? A forradalmárnak? A katonának? A
katona anyjának? Talán mindegyiküknek? Áradjon a parttalan
megbocsátás és nyomában a gátlástalanság, az összevisszaság.
Hacsak nem...

...de ez még csupán a fantázia mezején lehetséges: a nagy
megbocsátás áradása közben történne valami olyan, mint a
morfikus rezonancia. E tétel szerint bármely változás bizonyos
kritikus m ért ék elérése után robbanásszerű gyorsasággal szétterül az
egész rendszerben. Még időben és térben nagy távolságokra is.
Ismert példa a japán szigetvilágból: a majomkolónia egyik tagja
új technikát kreált, a tenger vizében megmosta a krumplit. Töb
ben utánozták. Egy kritikus szám elérése u tán (talán a századik
majomn ál) egyetlen nap leforgása alatt elterjedt a technika a tá
voli szigeteken is, noha ismert közvetítő eszköz nem volt a kolóni
ák között.

Még a gravitáció értéke is változik. Állandónak hitt tudomá
nyos törvények csak kicsivel többek az illúziónál. Érzékszerve
ink észlelési határa tágul, segítenek a mikrocsipek, de amúgy is,
tudat és lélek "magától" túlterjed a testen, olykor tudatok és lel
kek ismert közvetítők nélkül is találkozhatnak.

Lehetséges lenne, hogy a tékozlást, a felelőtlenséget és rnin
den bűnt megbocsátó emberfajta egyszer hirtelen elszaporodik?
Megérkezik a "századik majom", átlépi a kritikus pontotrsz ét
terjed a türelem, a megbocsátás roppant gyorsasággal, és tigris
meg gödölye együtt heverésznek? Ez még csak messzi vágy.
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És vajon mi történik a bibliai lakoma után? Elmossák az ün
nepi tányérokat, disznó elé öntik a maradékot. A tékozló fiú a
hűvösben pihen. Bizonyára kap majd szépszövésű ruhát. Hama
rosan erőt gyűjt, lassan unatkozni kezd, kemény munkától elsz0

kott a teste, a jólétben vibrál a vére, nyugtalankodik és talán
újra nekiindul. Talán elrejt néhány metszett tálat a köpenye alá,
eladhatóak a vásárban. Miért is ne? Ha elfogy na a pénze, majd
visszatér ide, az atya megbocsát.

Howard Fast regényében a szerelmetes apa képtelen a bünte
tésre. Szerelmetes fia felnőttként börtönbe kerül, már a kivégzésre
vár. Az apa utoljára látni szeretné, de a fiú elutasítja. Talán tapin
tatból, talán utálkozva. Őt tartja felelősnek a bitófa sorsáért, bűn

bakká teszi az apát, így ő, a valódi tettes áldozatként tételezheti
önmagát. Talán tényleg az apai engedékenység áldozata, csak
hogy mégsem ártatlan, ahogyan a bűnbakok is ritkán ártatlanok.

Bárhogyan is van, lehetünk áldozatok, bűnbakok, tékozló fiúk
vagy szerelmetes megbocsátók, egyszer ez, máskor az, sohasem
élhetünk múlt nélkül, nem élhet múlt nélkül se nemzet, se ke
resztény, sem izraelita, sem internacionalista, se világpolgár, sem
a nemzeti tudat képviselője - nem élhet múlt nélkül senki. On
nan vesszük a vért, a géneket, az ihletet, a tapasztalatot. És ha
azt mondod: megbocsátom a múltadat, el van minden felejtve,
akkor ostoba vagy, bűnösen könnyelmű, mi több, ártalmára le
hetsz annak is, akinek mindent elfelejtesz, mert nem tapasztal
hatja meg a vétkei sulyát, mert nem tartasz tükröt eléje, amiben
megláthatná saját gyalázatosságát, és tovább pimaszkodik a sze
relmetes fiú, majd börtöntöltelék lesz, a másik meg ellopja a
metszett tálat, és a felelőtlenség felcsap az égig. Te pedig, ha fe
lejtesz, akkor újra és újra megismétled azt a viselkedésformát,
amivel előhívtad belőle, de legalábbis megkönnyítetted számára
a bűnt. Ám ha azt mondod: megbocsátok, de nem fogom soha elfelej
teni, amit tettél, a Don kanyar poklát, a fogolytáborokat, a gettó
kat és haláltáborokat, Recsket, akitelepítéseket, Mosonmagyaró
várt, Salgótarjánt és a többi tragikus helyet és történéseket. Na
gyon is észben tartom, pontosabban megnézem, érteni, tudni fo
gom, miféle folyamatok, okok állították elő a felsorolt tereket,
eseményeket, és amik hozzájuk kötődnek. Soha nem szabad fe
ledni őket. Akkor lehet talán szemernyi reményünk arra, hogya
Jó és a Rossz roppant libikókázása után egyszer, valamikor, hát
ha mégis lesz "századik majom".

Ma még nem tartunk itt. Az áldozatot például megölik, testé
ben soha többé nem térhet vissza közibénk. A bűnbak más,
megmarad számára a visszatérés (megtérés? változás?) lehetősé

ge. A tiszaeszlári drámában Solymosi Eszter az áldozat, meghalt,
az eszlári zsidók a bűnbakok, meghurcoltatásuk után visszatér
hettek. A "szerepek" néha átfedésben vannak: családokban illet
ve csoportokban a bűnbaknak tekintett tag idővel valódi áldo-
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Irodalom:
Ormay Tom: A bűnbak

képzés csoportdinamiká
ja. Pszichoterápia, 1999.
augusztus; C. G. Jung: A
pszichoterápia gyakorla
ta. Scolar Kiadó, Buda
pest, 2002.

zattá válhat és elpusztul. Egyetlen példát tudok ennek fordított
jára: Krisztust áldozattá tették, mégis visszatért a halálból.

Minden csoportban, kicsiben, mint a család és a munkahely,
vagy nagyban, mint az ország népe, eleven probléma a bűnbak

szerepe. A bűnbakképzés úgy kezdődik, hogy a frusztrációk
után megjelenik közöttünk a harag. A hét fóbűn egyike. Jó eset
ben bölcs emberek segítségével ez átfordítható pozitívenergiává.
De ha nem sikerül, akkor áldozatot vagy bűnbakot kell keres
nünk. A csoport tudattalan belső dinamikája ezt követeli. Aligha
lehet kitérni erős sodrása elől, talán nem is lehet. Amint megta
láljuk a lehetséges bűnbakot, csökken a feszültség, és ez igen jó
érzés. Olykor nagyon sajnáljuk a dolgot, nem igazán akarjuk
bűnbakká tenni az illetőt, akit kiszemeltünk a "szerepre", ide
oda dobáljuk a harag labdáját, neki is odadobjuk persze, és ő is
dobálja, egyszer aztán mégis elfogadja és magához veszi a lab
dát, a nem kívánt "szerepet". Ezek után már nyíltan ellene for
dulhatunk, hiszen ő is kimutatja, hogy vállalja a dolgot. És ami
szerfölött meglepő: a bűnbak olykor egyetért velünk. Elviseli az
ütéseinket, lehet, hogy panaszkodik, de még ez sem biztos.

De miért éppen őt szemeltük ki bűnbaknak? Talán mert kife
jez valami olyat, amit a többiek nem vállalnak. Howard Fast re
gényében a fiú nem vállalja az örökkön-örökké megbocsátást jel
képező apját, inkább bűnbakká teszi, és ez jó érzés, feszültséget
csökkent.

Talán azért lesz bűnbak valaki, mert egyszerűen okosabb,
mint a többség. És kiszemelhetünk valakit bűnbaknak azért is,
mert megtartja magának, amit hozott. Mindenki hoz valami űze

netet, a múltjából és a teremtésből, mindannyian ismételjük,
amit hoztunk, és mintha az emberiségnek soha nem múló joga
volna tudni erről, C. G. Jung szerint az emberek megbüntetik
azt, aki nem hajlandó bármikor föladni önállósága, különállósá
ga erényét és nem hajlandó megvallani esendő emberiességét.

A bűnbak tehát végül elvállalja a rá osztott "szerepet". Ké
sőbb azonban szeretné elhagyni azt a terepet, ahol bűnbakká tet
ték. Kiábrándul a többiekből, ezért aztán külön is haragszunk
rá! Drámájának vége az, hogy amint belőlünk, többiekből, úgy
önmagából is kezd kiábrándulni. Ez lesz a végzete, akiüresedés,
indul a pusztába. Hacsak nem segít rajta valaki, vagy ő maga
nem próbálja meg önként átadni az üzenetet. Mi lehet ez az
üzenet?

Talán mégis a mindent megbocsátás?
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FECSKE CSABA Lyuk
Ó Uram
a szenvedés tüzére vetve
lyukat égettél velem
a semmire
amelyen át majd
végleg eltűnök

Forma és tartalom
az vagyok ami
lassan múlik el
vagy ami marad beló1em
nem élhetem el magam eló1em
mint rigóhang a lomb
emlékezetében leszek
hol itt holott
másokban jelen
mindig én következem
leélem magamat porig
hát ez volt az élet
halni egyszeri alkalom
a test törékeny forma
s a lélek a lélek
- örök - tartalom

Egy lesz
mi jut velem oda
ahonnét a hívás t hallani
mi lesz veletek
belefagyva szemembe
mi lesz veled Uram nélkülem
összefut sziuemben
csönd és sötétség
egy lesz azontúl
soha és örökre
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MEZEI BALÁZS

1960-ban született Buda
pesten. Filozófus, költő.

Tanulmányait a Pázmány
Péter Hittudományi Aka
démián és Liechtenstein
ben, a Nemzetközi Filo
zófiai Akadémián végez
te. Az ELTE Filozófiai In
tézet tanára.

Néhány gondolat:
Arany Jánost olvasva
1.

Állj elő, vén Márkus! vedd le a süveget,
Hadd süsse a napfénygalamb-ősz fejedet;
Tarts fel három ujjad: esküdjél az égre,
Atya, Fiú, Szent-Lélek hármas istenségre...

Valamikor úgy tartottuk, hogy Aranya legnagyobb magyar költő;

s e tudásba beledermedvén fokozatosan elfeledtünk rákérdezni
arra, miben is áll ez a nagyság. Kihez kell mérnünk? Hogyan vet
hetjük egybe a 20. század jelentős alakjaival? S a háború utáni köl
tészet megannyi nagyszerű teljesítménye fényében nem tűnik-e

kissé ódonnak mindaz, amit egykor mondott?
Úgy tűnik, Arany Jánost ismét fel kell fedeznünk. Olvasása

világossá teszi, hogy nem egyszeruen a 19. század talaján áll,
hanem magának a nyelvnek a földjén, amelyből táplálkozva szól
mindazokhoz, akik ezt a nyelvet beszélik. Rólunk szól: a nyelvet
még mindig beszélőkhöz, akiket ez a közösség tart össze, tartoz
zanak bár felfogásuk szerint bárminemű világnézeti vagy ízlés
irányzathoz; rólunk szól, akik közelről ismerjük a nyelvet, a
nyelvben kifejeződő gondolatokat, a gondolatokban megjelenő

karaktereket, akik kissé mintha ma is ugyanazok lennénk, mint
amikor Arany ábrázolta őket.

Ez a helyzet az egyik legmélyebb balladával, A hamis tanúval
is. Elsőre úgy tetszik, régi legenda találó költői feldolgozása,
amelynek formai és tartalmi elemei nagyszerű egységben forr
nak össze. Úgy tetszik, kisebb szerkezeti hiba is előfordul a köl
teményben, a hatodik versszak tájékán, ahol a költő a reális ese
ményfolyamot átvezeti a legendásba; mintha ezen a ponton fel
lazulna a drámai sűrűség. Ám már a hetedik, és különösen a
nyolcadik versszakban ismét pompás a szerkesztés, a nyelv to
vábbra is erőteljes, a mondanivaló mindennél tisztábban fogalma
zódik meg. A csúcspontot a tizedik, befejező versszak tartalmaz
za, amelyben a költő a legenda ismertetésétől elfordulva a reális
környezet tagjaihoz, "a körözsi halászokhoz" intézi a szavait.

2.
Eléálla Márkus, térdben összeesve,
Görnyedező háttal, mintha sírt keresne;
Téli fának hinnéd, mit a zúz belombol,
Fázik aki ránéz s a halálra gondol;
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Kezei reszketnek: tán erő hijában?
Tán a lelki vádtól, vénség álarcában?

Noha a hamis tanú első látásra igen tisztes személynek tűnik 
erre utal a "galamb-ősz fej" kifejezés -, amikor elénk áll, a változás
feltűnő. A belső vád kiül az arcon és a testen; a csalásra való készü
lődés nem maradhat rejtve, hiszen jelentősége szinte felmérhetetlen.
Mindaz, amiben eddig megállapodtunk, amit biztos szabálynak hit
tünk, ami a közösségi lét értelmét adta, ha mégoly csekély tartalom
mal is, a csalás, a hamis tanúság által értelmét veszíti. Amiben hit
tünk: a valóban kedvező fordulat, az igazság és az igazságosság né
minemű érvényessége ebben a közösségben. A csalódás egyelőre

mégsem bennünk csapódik ki, hanem abban, akinek minden moz
dulatára ráüti bélyegét a hamis tanúságra való készülődés.

Esküszöl - "Esküszöm az élő Istenre,
Utolsó napomra és örök idvemre. _If
Esküszöl - "Esküszöm s ha hamisat szólok:
se földben, se mennuben ne lehessek boldog;... "

A hamis eskü e párbeszédes megjelenítése különösen erőteljes. Az
"esküszöl-esküszöm" részismétlése oly elevenné teszi ezt a strófát,
mintha itt állna előttünk a hamis tanú ,,- ég felé az ujja -", hogy
meggyőzzön bennünket a maga igazáról. Ez az igazság - "Hogy
az a darab föld, amelyen most állasz / Nem tarcsai birtok, - ladányi
határ az." - első látásra kisebb perpatvart idéz; jobban odafigyelve
azonban magáról a földről szól: arról, hogy meg lesz-e művelve és
hogy miképpen; arról, hogy kinek ad táplálékot, s hogy a tarcsaiak
- a föld jogos tulajdonosai - találnak-e megélhetést, vagy földönfu
tóvá lesznek. Végül is a vita a föld feletti hatalomról szól. A hamis
tanú ,,- ég felé az ujja _If esküszik arra, hogy e hatalom őt és társait
illeti; nem ugyan a jog, hanem sokkal inkább a jogon tett erőszak sze
rint.

3.
Az eskü meggyőző. Nincs olyan bíró, aki az adott feltételek mel
lett másképpen ítélhetne, hiszen nem láthatja át a csalást.

Lakoma Ladanvban, - muzsika, mulatság;
"Ej, haj! dinom-ddnom; mienk az igazság;
Nem azé a madár, aki elszalajtja;
S kinek a foga fáj, tartsa nyelvét rajta.
Lám a vén Márkusnak esze volt előre:

Talpa alá tette, úgy esküdt a földre.

Az ünneplés nem ismer határokat. Mienk az igazság: megragad
tuk, kezet vetettünk rá, a birtokunkba kerül. Az igazság természe
te szerint érinthetetlen; egyszerre közös és felettünk álló; ha azon
ban csalással kerítjük hatalmunkba, Ifa mienk" lesz, kitulajdonítta
tik. Az ünneplők nem veszik észre, hogy ezzel az igazság volta-
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képpeni lényege ellen hatnak; mert a kitulajdonított igazság nem
igazság. Még azt is hallani, hogya csalás voltaképpen ügyesség, hi
szen ha a cél a madár megfogása, a cél a fontos, nem az eszköz.
Mégis megjelenik egy sötét árnyalat; van olyan, akinek na foga fáj".
Ezt kedvező jelnek is vehetjük; mert e fogfájás egyfajta beismerése
annak, hogy ez a csalás mindent érvénytelenített, amit közös meg
állapodás alapján biztosnak hittünk; s különösen érvénytelenítette
azt a meggyőződésünket, hogya jogszerűség nem egyszerűen

odavetett kedvezmény, hanem biztos alap, amelyen építkézhe
tünk. A tarcsaiak a ladányiak mulatozása közben távolról figyel
nek; nincs szavuk és alig is lehetne, hiszen a döntés - még úgy
tudják - a közösen elfogadott jogszerűség keretén belül ment
végbe. Valami azonban mégis kétértelmű; a határtalan ünneplés
mintha felkeltené a gyanakvást a történtek jogszerűségétilletően.

Ott iszik az öreg a tanáccsal sorban:
De mintha keserűt érezne a borban.
Hazamegy, komor lesz, szó kifogy beló1e,
Sorvadoz, meg is hal, aznap esztendőre.

E reális lelki ábrázolás a legnagyobb fogfájóst mutatja. Noha ott
szerepel az ünneplők kőzőtt, mosolyog, integet, olykor meg is szó
lal, ám érzi, hogy ez a borkeserű. A komorság minden felfestett mo
solyon átüt. S azt is elgondolhatjuk, hogy az, aki ezt észreveszi s
talán szóvá is teszi, sok jóra nem számíthat; meglehet, a ladányiak
törvényt hoznak arra nézve, hogy mindennemű fogfájás és a bor
italnak bármilyen becsmérlése (amiben különös súllyal esik latba a
bor keserű jelzővel való illetése) szigorúan büntetendő cselekmény.
Ez mégsem változtat a tényen, hogya hamis tanúból kifogy il. szó,
komor lesz, sorvadoz. Ez már az ő története, és alig hihető, hogy e
lelkiismeret - tekintve a csalás önmagában és következményeiben
vett súlyosságát - élete során kielégítően megnyugtatható. A ha
mis tanú gyors elhalálozása ezt a gondolatot fejezi ki; mert erkölcsi
értelemben nem lehet sokáig életben maradni ilyen lelkiismerettel.

4.
De efféle lelkiismerettel meghalni sem lehet. A hamis tanú mintha
meghalt volna, mégis itt él köztünk, állítja a költő; mintegy visszajár
közénk; kísértése a nyelvnek és azoknak, akik ezt a nyelvet beszé
lik. Nem történeti állítás ez, mélyebb annál: jellemző állítás. Nem ak
kor és ott, nem is most és itt, hanem egyáltalában jellemez; s bármi
kor megláthatjuk azt, amit jellemez. Különös időszakokban különös
élességgel; megfelelően a tétnek, a csalás súlyának és következmé
nyeinek, amelyről és amelyekről szó van: mindig alkalmunk van
megpillantani ezeket a ladányiakat és ezeket a tarcsaiakat.

Az időtó1 fogva, mikora hold felkel,
S a vizet behinti ezüst pikkelyekkel,
Gyakran látni Márkust - ég felé az ujja -
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Mélységbó1 kibukni s elmerülni újra,
És, mikép izgága volt egész élete,
Így kötődik szóval: .oldiak-e? kössek-e?"

Aki előttünk áll, az örök hamis tanú. Nevezhetjük "vén Márkus
nak" vagy bárki másnak, a költő plasztikus ábrázolásában megje
lenve nem egyszerűena vízből bukkan elő furcsa Neptunuszként,
hanem újra meg újra életünk megannyi összefüggésében, legyen
szó barátságról, közösségről,politikáról. Elénk áll, esküszik - "ég
felé az ujja -", noha tudatában van e hamisság teljes súlyának.
Nem nyugodhat; felvállalta ezt a szerepet, ebben marad tehát; újra
meg újra elénk áll mintegy követelődzve. hátha megváltást nyer
het azoktól, akiket félrevezetett. Mert e hamis eskü következmé
nyei beláthatatlanok; nem egyszeruen a tarcsai birtok elorzása, ha
nem azon valós folyományok miatt, melyek egyelőre csak halvá
nyan körvonalazódnak.

5.
A költemény befejező strofája a költő perspektívájában változást
mutat: hozzánk fordul. Elsőre úgy látszik, csak a "körözsi halászo
kat" szólítja meg; de mi, akik ezt a verset jól olvassuk, mindannyi
an körözsi halászok vagyunk. Az áttetszővé vált nyelv fényében,
amely az utolsó strófára szinte ragyogássá válik, Arany kettős ta
nácsát látjuk. Az első: a válasz megtagadása arra a kérdésre, amely
a hamis tanútól származik és nem céloz mást, mint önmaga lelkiis
meretének megnyugtatását. Nem válaszolni nem azonos a passzív
rezisztenciával; nem válaszolni annyi, mint fontosabb kérdést ke
resni. Nem válaszolni végül is annyi, mint megtalálni a kérdést,
amelyre valóban válaszolnunk kell. E fontosabb kérdés magunkról
szól; magunkat nemcsak egyenként véve, hanem abban a közös
ségben, amely az írott és íratlan jogszerűségetmércének tekintette
és annak is fogja tekinteni; amely az igazságot nem kitulajdoníta
ni, hanem tisztelni kívánja. S ezen túl mércének látja és vallja az
"igaz hitet", amely egyszerre van önmagunkért és mindannyiun
kért; még a hamis tanúért is, aki nem tudja, hogya válasz elkerü
lése azt a célt szolgálja, hogya csalás ne teljesülhessen minden
adandó alkalommal. Igaz, az oldás és kötés hatalma a vers szerint
azé, aki a vízből felbukkanva fölteszi ezt az elveszejtő erejében is
kétségbeesett kérdést; ám a hallgatás hatalma azoké, akik a választ
visszautasítva a mélyebb kérdés valóságát keresik.

Ne feleljetek rá, körözsi halászok!
Kétélű a kérdés, bajt hozna reátok;
Kötni: összekötné hálótok egy bogba,
Oldni: széjjeloldná hosszan a habokba.
Halkan imádkozva evezzetek itt el;
S ne mondjatok esküt, ha nem igaz hittel.
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Szeretni
Ezt hajtogatjuk: szeress, légy előzékeny, segítőkész, mosolyogj. Si
mulékony, illedelmes, jól fésült erényt gyártunk a szeretetből.

Mintha a szeretet csak abból állna, hogy megnyílunk a másik
ember felé. Mintha csak puszta udvariasság, idill, öröm, boldog
ság, rögtön viszonzott szeretet volna.

Az igazi szeretet az, amelyik fáj, és amelyik teljesen önzetlen.
A szeretet három fajtájáról beszélhetünk: bűnös, jó és igazi

szeretetről.

Bűnös szeretet az, amikor valaki csak a maga számára zsarol
szeretetet.

Jó szeretet az, amelyik szeret, de azt kívánja, hogy őt is sze
ressék. Szeretlek, de mosolyogj rám; szeretlek, de te is szeress.

Az igazi szeretetre maga Jézus tanít bennünket. Az igazi szere
tet önzetlen. Kiszolgáltatom magam másoknak, megsemmisítem,
halálra adom saját magam, mert szeretek. Szeretet, ami fájdalom.

Ha ilyen szeretetet keresünk - magát Istent keressük.

***
Mi a legfontosabb a szeretetben: adni, kapni vagy elfogadni?

Leggyakrabban úgy gondoljuk, hogy szeretni mindenekelőtt

azt jelenti: adni.
A szerelmes fél lábon ugrándozva lehajol három szál száz

szorszépért, hogy szerelmesének adja - boldog, hogy adhat. Az
édesanya is mindent megad gyermekének: képes minden nap le
cipelni a második emeletről a babakocsit, hogy sétálni menjenek,
és hétszer táplálja a kicsit.

Adni azt jelenti, hogy gondoskodunk valakiről, aggódunk,
hogy a szeretett személynek nem fáj-e a hasa, vastagon kenjük a
vajat a zsömléjére, letakarjuk egy kendővel a lámpát, hogy ne
világítson a szemébe, ha beteg, ezer dolgot intézünk el a lehető

leggyorsabban, éjszakánként kesztyűt varrunk neki, hogy ne
fagy jon le a bal kisujja, mert állítólag folyton fázik.

Egyik idősebb nőismerősöm mondogatta: "Mindent megadok
neked, de semmit nem várok tőled". Megható e készségesség.
Csak sajnos, gyakran fenyegetést rejt az igazi szeretetre nézve.
Az, aki ad, jobban el lehet ragadtatva magától, önzetlenségétől,

mint attól, akit állítólag szeret. Jól adni is tudni kell.
Amikor adunk, ne várjunk hálát, és ne tetszelegjünk abban,

milyen nemes lelkűek is vagyunk mi, ne várjuk el, hogy bárki is
hálálkodjon nekünk. Az igazi szeretet olyan adást követel, mely
ben nem gondolunk önmagunkra. A szeretet nem készít számlát.

Szeretni nemcsak azt jelenti: adni, hanem azt is: elfogadni.
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Van két hasonló szó: elfogadni és elvenni. Látszólag hasonlóak,
mégis különböznek. Az, aki elvesz, azt választja ki, ami tetszik
neki, például nem ibolyát kér szerelmesétől, hanem orchideát.

Elvenni ezt jelenti: azt választani, ami tetszik nekünk, akár
erővel is. Az, aki válogat, saját szeretetét elégíti ki, azt választja,
ami kedvére való, amit elvár. Azt gondolom, hogy az ilyen "el
vétel" messze van az igazi szeretettől.

Egyesek számára úgy tűnhet, hogya szeretet egyenlő az elfo
gadással: megengedni, hogy szeressenek és megajándékozzanak.
Ebben a felfogásban is fenyegetés rejlik: az önszereteté.

De szeretni nemcsak azt jelenti: adni, soha nem válogatni 
hanem azt is, hogy tudunk elfogadni.

Úgy tűnhet, hogy elfogadni nagyon könnyű. De elfogadni va
lójában nagyon nehéz. Elfogadni annyit jelent, hogy beleegye
zünk abba, amit kapunk, tekintet nélkül arra, vajon tetszik-e ne
künk, vagy sem. Nem magunkra gondolunk, hanem arra, aki
ad, nehogy megsértsük, még ha ügyetlen ajándékot ad is.

Szeretni azt jelenti, hogy elfogadjuk a másik ember hibáit,
azért, hogy türelmünkkel megváltoztassuk őt. Elfogadjuk az
úgynevezett nehéz természetet, betegséget, veszekedést. "Szeret
ni amit elviselni nem lehet" (a Mindkét oldalon című versből).

Csak azt sebezzük meg igazán, akit a legjobban szeretünk. Az
idegenekkel szemben illedelmesek, előzékenyek, megértők va
gyunk. Miért sebezzük meg egymást? Mert nem tanultunk meg
szeretni és nem vizsgáljuk felül magunkat.

Szeretni azt jelenti, hogy kilépek önmagamból, és a szeretet
nevében mindent adok és mindent elfogadok attól, akit szeretek.
A szerétetben megértőnek kell lennünk, és tudnunk kell várni.

***
Vajon valóban szeretem azt, akiről azt mondom, hogy szeretem?
Vagy talán önmagamat jobban szeretem? A szeretet nemcsak ér
zés, hanem kemény munka is. Erről még nem tudnak a szerelme
sek, amikor azt suttogják: "virágszálam, üde százszorszépem",
mintha csak növénytant tanulnának. Azután néhány év múlva
már csak kiabálnak: "te szamár, te ökör, te tehén", mintha csak az
állattant tanulmányoznák.

Milyen nagy erőfeszítést kíván is az igazi szeretet! Állandóan
tanulunk valamit: idegen nyelvet, cselgáncsot, jó modort, azt,
hogyan illik kanállal vagy villával enni, hogyan használjuk a
számítógépet. A tanuláshoz soha nincs késő.

Tanuljunk szeretní, hogy ellenőrizzük önmagunkat.

***
Milyen az okos szeretet?

Nem vak, hanem bölcs, látó.
Okosan szeretni valakit azt jelenti, hogy emberi módon sze

retjük, érzelemmel, egész emberi valónkkal, de közben nem fe-
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lejtjük el, hogy Isten gyermeke, hogy Istenhez tartozik, aki az ő

saját szentsége, bűnei, hite és hitetlensége útján fogja vezetni őt.

Nem birtokolhatjuk, meg kell hagynunk saját magányát. Akit
túlságosan szeretsz, annak ártasz.

Úgy kell őt szeretni, ahogyan Isten szereti. Minden bűn, amit
ellene elkövetsz, egyben Isten, az igazi Szeretet elleni bűn is. Mi
lyen gyakran okozunk kárt egymásnak, mert nem tudunk oko
san szeretni!

***
A szeretet szolgálat, de ha pusztán csak szolgálat, akkor olyan,
mint az aromáját vesztett tea.

Imádkozzunk azért, hogy szeretetünk elragadtatott, egész lé
nyünket megrázó legyen, hogy megérintsen bennünket az isteni
titok.

***
Ha segítünk másoknak, maga Isten siet segítségünkre, és akkor
olyan dolgokat viszünk véghez, melyekre saját erőnkből nem len
nénk képesek.

Amikor kimerülünk a szerétet-adásban, erőnk csodálatos mó
don megsokszorozódik, és képessé válunk a nehéz terhek hordo
zására is.

Ha a mások iránti szeretet buzdítására elkezdünk dolgozni,
erőnk megnövekszik és csodálkozunk, mennyi mindent tudunk
magunkból adni!

***
Az istenszeretettel nincs semmi gondom - magyarázta egy isme
rősöm. - Nagyon szeretem Istent és vágyom utána, de a szomszé
domnak, aki mindig hangosan csukja be a liftajtót, legszívesebben
kitekerném a nyakát. Istent szeretni könnyű, de az emberek kiáll
hatatlanok.

Pedig az, aki nem szenvedheti felebarátját, nem szereti igazán
sem őt, sem Istent.

Két parancsolat van, de csak egy szeretet.

***
Az, amit Isten szeretni állít elénk, mindig karikatúra. Valójában Őt

kell szeretnünk.

***
A szeretettel együtt jár a magány is. A magánya szeretet titkainak
egyike. Embernek ember nem lehet elég. Ha szeret, magányos.
Épp az egymást szerető emberek magánya teremti meg a helyet Is
ten számára.

***
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A szeretethez mindig nyugtalanság társul. Még azokat is gyötri,
akik igazán nagyon szeretik egymást: állandóan gondolniuk kell
arra, hogy az, akit szeretnek, megbetegedhet, baleset érheti, meg
halhat. A szeretet néha tanácstalan. Szüksége van egy olyan tá
maszra, amely hatalmasabb az embernél.

***
Úgy tűnik, nem vagyunk tisztában vele, mi is a hit, a remény és a
szeretet.

Mert mi számunkra a hit?
Legtöbbször valami olyasmi, ami igazából nem hit. A hit nem

értelmi dolog, mert ha az emberi értelem képes lenne felfogni Is
tent, akkor Isten már nem lenne Isten. A hit kegyelem, Isten
ajándéka, boldogság annak, aki megkapta ezt az adományt. A
hit felelősség és hivatás.

Mi a remény?
Legtöbbször nem az, aminek tartjuk. A remény fogalmához

gyakran társul vágy, kívánság: boldogságról, külföldi utazásról,
az egyetem sikeres befejezéséről álmodozunk. Az ilyen remény
egyben bizonytalanság is.

Az igazi remény bizonyosság, bizalom abban, hogy minden
beteljesül, amit az Úr akar.

A keresztény remény annak bizonyossága, hogya szegények,
üldözöttek, Istenért szenvedők megjutalmaztatnak.

Mi a szeretet?
Legtöbbször olyasmi, ami valójában nem az. Azt hisszük, hogy

a szeretet csak érzelem, pedig a szeretet felelősség, hűség is.
Amikor az összeveszett házastársak kibékülnek - megújítják

a szeretet ajándékát. A szeretet erősebbnek mutatkozik a mulan
dó érzelemnél, mert például ebben az esetben még akkor is léte
zett, amikor az érzelem más sehol sem volt.

A tudomány folyton feloszt és skatulyáz: hit, remény, szeretet.
Valójában azonban csak a szeretetről van itt szó, hiszen az igazi
szeretet egyben hit és remény is. Ha valaki igazán szeret, akkor
hisz is annak, akit szeret. Ha szeret, akkor reménykedik is ab
ban, ami után vágyakozik.

***
"Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az Istenben ma
rad, s az Isten is benne marad." (l]n 4,16) Ez arra serkent bennün
ket, hogy az Ő távlatából tekintsünk saját életün~re. Nem "én",
hanem 0, vagyis: nem én értettem meg, hanem ° engedte meg,
hogy megértsem; nem én beszéltem, hanem Ő beszélt rajtam ke
resztül; nem én adtam, hanem Ő adott az én kezem által; nem én
szerettem, hanem Ő szeretett általam.

Szabó Diána fordítása
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Ön a lengyelek egyik
legszívesebben olvasott
költője. Bizonyára azért,
mert verseiben a mai
világban oly ritka vi
gasztalással és élet
örömme/ találkozunk.
Valóban meg van győ

ződve arról, hogya vi
lágok legjobbikában é
lünk? Nem gondolja-e
időnként, hogyIstenki
csit "találékonyabb" is
lehetett volna?

Az Ön hitea gyermek
korban gyökerezik?Va
jon a gtJermek hittel
szü letik, vagya szűlei

tól tanul meg hinni?

AVIGIUA BESZÉLGETÉSE
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zettársítások, a hagyomány és a jelenkor ötvözése, a p átoszmentess ég, az
önirónia és a szentség keresése. Magyar-lengyel kétnyelvű kötete: Egy re
mete skrupulusai. Válogatott versek. (Ford. Tereza Worowska és Sajgó
Szabolcs.) Manréza, Dobogók6, 2001. Az alábbi interjú megjelent: Roz
mowy na nowy wiek (Wydawnictwo Znak, Kraków, 2001).

Hiszem, hogy világunk jó, sőt a világok legjobbika. A Szentírás
kezdetén az áll, hogy Isten a világot "jónak" nevezte, de mi a "leg
jobbnak" is nevezhetjük, már csak azért is, mert még egyetlen, ma
gát Istennél bölcsebbnek tartó embernek sem sikerült jobb világot
felépítenie. A társadalmi igazságtalanság nélküli világról pedig ki
derült, hogyakényszermunkatáborok és a pusztulás világa.

Sokszor feltesszük magunknak a kérdést: ha jó az Isten, miért
engedte meg, hogya rossz jelen legyen a világban? De vajon képe
sek vagyunk-e megmagyarázni a törékeny és védtelen jóság tit
kát? A jóság jelenlé te a háborúk és gyilkolás világában annak bizo
nyítéka, hogya világ Isten kezében van . Jézus megváltott bennün
ket és megmutatta, melyik utat válasszuk, hogyelkerüljük a két
ségbeesést. Félünk a haláltól és a szenvedéstől... Egy Jézust szerető
szenvedő számára azonban a halál találkozás Istennel, a szenve
dés pedig a hűség próbája... A világ arra való , hogy állandóan rá
csodálkozzunk. Engem - ahogy azt már említettem - elbűvöl a
jó jelenléte a világban. Nem gondolom, hogy nekem - különösen
min t papnak - illene jobb ötleteket sugallnom Istennek.

Bizonnyal így van, az én hitem a családi légkörben gyökerezik.
Nagyszeru gyerekkorom volt, szerető szüleim és testvéreim. Sze
renesés vagyok - ez igaz. A hitet otthonról hoztam, de amikor
gyermekként imádkoztam, nem gondolkoztam azon, mit jelent
"hinni" vagy "nem hinni" . Édesanyám azt mondta, hogy létezik Va
laki, aki titokzatos és láthatatlan, én pedig bizalommal követtem őt.

A szülők közvetítik a hitet, de találkoztam már hitetlen szülők

hívő gyermekeivel is, vagyis soha nem lehet tudni, honnan is ered
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És mi leszazokkal, akik
nem kapták meg a hit
kegyelmét?

Nagy fontosságot tu
lajdonít agyermeki hit
nek. Mitó1 olyan külö
nös ez a hit?

Afelnőttek hitére a kér
dezés jellemző, Ön
azonban eleve megkér
dőjelezi lsten értelmi
úton történő megisme
rését.

Úgy gondolja, hogyls
tenlogikája más,minta
miénk?

Azt mondia. lsten sze
retetet kér tőlünk. Ho
gyan kérhet valaki, aki
mindenható?

a hit. Mert a hit kegyelem, amelyet ingyen kapunk. Érdekes, milyen
sok jó dolgot juttatnak eszünkbe a következő szavak: szeretet, meg
bocsátás, jóság... A hit azt jelenti, hogya valóságot az Evangélium
tükrében látjuk. Az Evangélium magyarázza a minket körülvevő

dolgok értelmét, és választ ad a szenvedésre és a kétségbeesésre...

A hit kegyelme mindig megérkezhet. Gyakran az utolsó pillanat
ban. Létezik szerelem "első látásra", de ugyanígy létezik hit "utol
só látásra" is. Van olyan ember, aki egész életében nem hisz, de ha
lála pillanatában hirtelen megkapja a hit kegyelmét.

Fontos a megkülönböztetés: "gyermeki" hit, de nem "gyerekes", va
gyis nem naiv. A gyermeki hit lényege az a tudat, hogy Isten gyerme
ke vagyok. Ez a hit nem korfüggő. Ezért hat meg mindig, amikor a
templomban olyan öregeket látok, akik - megszabadulva a földi
dolgoktól - hirtelen ráébrednek, hogy Isten gyermekei. Csodálom
az olyan embereket, akikben idős korukra megérik a gyermek.

Istent a szeretet által ismerjük meg, a világot pedig a szenvedés ál
tal - bár nem kizárólag. Az ész soha nem fogja megérteni, hogy
miért lett Isten emberré. Az ész a logikus kérdések körében marad,
lsten pedig emberi ésszel mérve logikátlan... A nagy fizikusok és
matematikusok gyakran adnak hangot annak a meggyőződésük

nek, hogy létezik egy végső titok, mert tisztában vannak az ész vé
gességével. Ez az okos ember hitének kezdete. Azé, aki hitt az ész
hatalmában, de rájött, hogy ez a hatalom korlátozott. Sok millió
ember közül csak kevesen vannak olyanok, akik kizárólag ésszel
közelítik meg a hit és az élet legfontosabb igazságait. Mert azok
megtapasztalására mindenekelőtta szeretet alkalmas.

Igen, az isteni logika más, mint a miénk: hogyan lehet megmagya
rázni például azt, hogya mindenható lsten nem tehet meg min
dent, hiszen szabad akaratot adott nekünk. Vagy azt, hogya min
denható Isten arra kér minket, szeressük Őt ...

Számomra a hit igéző ereje épp abban áll, hogy túlnő rajtam.
Egyébként is, ennyi papként leélt esztendő után már tudom,
mennyire ingatag az emberek hívőkre és nem hívőkre történő

felosztása. Egyesek hívők voltak, ma pedig hitetlenek, mások
nem hittek, majd hívővé váltak. Van, aki puszta megszokásból
hisz - és van, aki mintha nem hinne, de vágyik a hitre, és még
is hívőbb annál, mint aki csak megszokásból hisz.

Mivel szabad akaratot adott nekünk, nem kényszeríthet bennün
ket a szeretetre. Isten paradox, ezért beszélni is csak paradox mó
don lehet róla. Az embernek nincs birtokában semmilyen hitteó
ria, de - hála a szeretetnek - átélheti a megvilágosodás pillana
tát, mely bizonyossággal tölti el. Isten láthatatlan, de én azt hi-
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Olvassuk a verseit,
majd az utcán szembe
találjuk magunkat egy
olyan világgal, mely
ben minthaarossz győ
zedelmeskedne. Az Ön
költészete vajon ideali
zált és szándékosan a
vigasztalást szolgálja?

Másrészt azt vallja,
hogy sohasem írunk
úgy, ahogy szeretünk,
sohasem írunk úgy,
ahogy gondolkozunk ...

Verseiben az "én" hall
gatásra vágyik, hogy
helyetadjon a Magas
ságos hangjának.

Csaknem valamennyi
verseven jelen van a
szeretet. Mi a szeretet?
Mit jelent szeretni?

Hol a helye Istennek a
földi szerelemben? Hisz
aférfi a nőt szereti, nem
pedig Istent általa.

szem, már láttam a láthatatlant, ez pedig csoda. Hiszem, hogy
megláthatjuk valamilyen módon a láthatatlant. Vannak ilyen pilla
natok, de ez a titok világa.

Először is, nem nevezem magamat "költőnek" - ez egy kellemet
len gyermekkori emlék miatt van így, amikor is a társaim kinevet
tek emiatt. Ez a szó számomra túlságosan is kötődik az esztéti
cizmushoz, valamiféle magasröptűséghez. A "költő" titulus külö
nösen sért mint papot, mivel azt sugallja, hogy Isten vetélytársa
vagyok, hogy teremteni próbálok a háta mögött. Vannak jobb kife
jezések is erre, például"versírás" . Magam is csodálkozom, hogya
verseim egyáltalán léteznek. Visszatérve a kérdésre: nem vagyok
fantaszta. Igyekszem reálisan látni és ábrázolni a világot.

Ez csak annyit jelent, hogy nem tudok úgy írni, nem pedig azt,
hogy nem akarok... Nehéz szavakkal kifejezni a titkot, de nem
olyan értelemben, hogy amit mondok, az nem igaz, hanem csak
annyiban, hogy nem vagyok képes átfogni az igazságot, mert a

. szó a titok számára túlságosan szűk, elégtelen. A hallgatás néha
többet mond. Ezenkívül szörnyen unalmas lenne, ha mindent ki
lehetne fejezni egyenesen, nehézségek nélkül.

A szemináriumban arra tanítottak, hogy a pap legyen olyan, mint
a szamárcsont Sámson kezében, melyben maga Isten ereje műkö

dött. Hiszen nem én oldozom föl az embereket, hanem Isten cse
lekszi ezt rajtam keresztül. Ez érvényes a verseimre is: nincs az az
érzésem, hogy én írom őket.

A szeretet azt jelenti, hogy kilépünk önmagunkból. Az embert le
het túl kevéssé vagy túlságosan is szeretni. De még a túlságosan is
- kevés. Az Isten szeretetétől azonban félni is lehet, mert az egy
ben elvárás is. A legnehezebb alázatosan szeretni - kicsinnyé vál
ni. Aki igazán szeret, abban alázat és félénkség lakozik.

Ugyanakkor a szeretet nemcsak azt jelenti, hogy képesek va
gyunk adni, hanem hogy képesek vagyunk kapni is. Márpedig
kapni talán még nehezebb, mint adni. Volt egy nagynéném, aki
ezt mondogatta: Mindent megadok neked, de te semmit se adj
nekem. Ez azonban önző szeretet: úgy szeretlek, hogy semmit
nem akarok tőled. Az ilyen szeretet elsősorban önmagát szereti.
Meg kell tanulnunk elfogadni a másik ember hibáit is.

Isten az embereken keresztül szeret bennünket. Isten nem akar
egyedül lenni. Ember által jött a világba, és emberre van szüksége
ahhoz, hogy rajta keresztül szerethessen. Mindig tudatában kell len
nünk annak, hogy ha valaki szeret minket, akkor ez valójában Isten
kegyelme. Ha pedig mi szeretünk, akkor arra kell gondolnunk, hogy
Isten általunk szereti a másikat, és így e szeretet még szebbé válik.
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Ön azt írja,hogyasze
relem csakúgy rázuhan
az emberre. Dehonnan
ismerhetjükföl,hogyez
a szerelem az igazi-e?

Azt is mondja, hogy a
szeretet mindig ma
gánnyal párosuI. ..

Miért kellene félnünk
lsten szeretetétó1, aho
gyan azt egyik versé
ben írja?

A rossz nem szerepel a
verseiben ...

Hisz az ördögben?

Lehet-e egy pap magá
nyos?

Papi pályafutásom során volt alkalmam ezt megtanulni. mert egy
pap folyton-folyvást hall a szerelemről. Az emberek elsősorban

ilyen ügyekkel keresnek fel, nem bűneikkel. Elpanaszolják: meg
sebzett, elhagyott, valaki mást szeret. .. Ezek a legnagyobb sebek.
Egy pap sok vallomást hall a boldogtalan szerelemről.

Ha valaki hisz Istenben, akkor tudja, hogy Tőle kapja a szerelmet.
Ezért nem hiszek a véletlen találkozásban. A véletlen csak' illúzió,
minden találkozásnak van valamiféle folytatása. Én egyáltalában
nem tudom elképzelni a világot és a szeretetet Isten nélkül. Olyan
csodabogár vagyok, hogy ha Istent kiiktatnám az életemből, akkor
semmit sem értenék: miért szenvedünk, miért szeret valaki, miért
szeretek én valakit. Istennek köszönhető, hogy mindebben értel
met látok.

A szeretet szenvedéssel jár. Ha valaki szeret, az aggódik, mert a
másik nem jön: talán elgázolta egy autó? Az egymást szerető em
bereket gyötri a gondolat, hogy párjuk megbetegedhet vagy meg
halhat. Embernek ember nem lehet elég. Csak Isten elég neki. Aki
ezt megérti, jobban elviseli a szeretetben rejlő magányt.

Ez nem azt jelenti, hogy magától Istentől félünk, hanem az elvárá
soktól. melyeket az Ő szeretete támaszt. A vértanúk teljes mérték
ben viszonozták Isten szeretetét. Szerettek, megfeledkezve önma
gukról.

A rossz a jó hiánya. De nem a külső rossz a legrosszabb, mert az
ellen lehet védekezni. A legrosszabb az, ami a gondolataimban, az
érzéseimben, a szívemben fészkel.

Hiszek. De hiszem azt is, hogya pokol üres, mert az ördögök a
földön vannak. A pokol üres, mert - vegyük észre - az egyház
annyi szentet ismer, de kárhozottak litániája nem létezik. Az egy
ház még Júdásról sem mondja azt, hogy elkárhozott.

A magányt akkor tapasztaljuk meg, ha elhagyjuk az embereket,
nem akkor, ha ők hagynak el bennünket. Ők elmehetnek, de ha én
nem zárkózom be, akkor nem vagyok magányos. Hiszen lélekben
ott maradhatok azok mellett, akik elmentek.

Igaz, vannak nehezebb, magányos pillanatok is. Akkor szem
besültem először ezzel az érzéssel, amikor az első plébániámon
dolgoztam. Korábban mindig hazamentem karácsonyra, most
pedig hirtelen egy idegen pappal ültem az asztalnál, nem volt
időnk a karácsonyi énekekre, mert készülni kellett az éjféli misé
re. Akkor tényleg elfogott a vágya családi élet után. Arra is em
lékszem, hogyan róttam az utcákat néha karácsony estéjén,
be-benéztem a karácsonyfa fényével megvilágított ablakokon, és
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Lehetfélni a papihiva
tástól?

Melyik pap rossz?

Egyik kötetének címe:
Nem azért jöttem,
hogy megtérítsem.
Vajon Ön kitérefontos
küldetés eló1?

Ön kísériutolsó útjuk
ra azokat, akik elmen
nek, de vajon önmaga
nem fél-e a haláltól?
Verseiben a halált is a
szeretettel kapcsolja
össze. Azt írja, hogya
szeretetmegment a ha
láltól ...

Mit vinne magával a
túlvilágra?

magányosnak éreztem magam, bár ez igazán ellentétes az Evan
géliummal, mivel az első karácsonyon Jézus családja is magá
nyos volt.... Az ember időnként úgy érzi, nem elég önmagának,
hogy nem elég a hite, és akkor nagyon-nagyon vágyódunk a
másik ember, a másik megfogható jelenléte után. De épp ezen
alapul a papi lemondás.

Az orvos nem az orvostudománytól fél, hanem attól, hogy műhi

bát vét. A pap ugyanígy azért aggódik, hogy nem képes hordozni
a hivatásával járó felelősséget. A rossz pap megbotránkozást kelt
het. Ez a félelem gyakran visszatérő elem a papok gyónásaiban.

Az, aki elfelejtette, hogy eszköz Isten kezében. Akinek úgy tűnik,

hogy mindent ő maga tesz. Akadnak ilyen pap-sámánok. Ez talán
a legnagyobb bűn, amelyet egy pap elkövethet.

Egyszer felütöttem az Evangéliumot, és ezt olvastam: "Térjetek
meg és higgyetek." Magunkat kell megtérítenünk, nem másokat.
A pap csupán az Isten által végbevitt megtérés bátortalan tanúja.
Az egyház történetének nagy részét teszi ki mások megtérítése,
ami néha szükségtelen elbizakodottságot szült. Ahogy az ember,
úgy az egyház is újra meg újra megtér. Az egész II. Vatikáni zsinat
egyetlen nagy megtérés volt.

Inkább a szenvedéstől félek, mert a halál nem fáj. Maga a halál át
menet, mintha levennék rólunk a ruhát - a halál a mezítelenség
pillanata. De a leggyakrabban nem gondolunk rá, azt hisszük,
hogy mindenki meghal, csak mi nem.

Ha valaki igazán szeretett valakit, akkor nem hisz a halálában.
Sok temetésen szolgáltam, de soha nem volt olyan érzésem, hogy
egy embert temetek - csak a maradványait, azt, ami itt maradt
belőle. Amikor az édesanyám meghalt, és hirtelen olyan hideg és
közömbös lett, éreztem, hogy nem ő fekszik ott, csak a teste, ő pe
dig elment Istenhez.

Elmesélek egy történetet: első gyónóm valamikor régen egy
tízéves kislány volt. Derűsen haldoklott, mint egy szent. Meg
volt győződve arról, hogy Jézushoz megy. Amikor meghalt, úgy
gondoltam, fehér palástban kellene eltemetnem. A zsinat utáni
egyház előírásai azonban liturgikus szín tekintetében csak a fe
kete lilára történő változtatását engedélyezik. Így hát kénytelen
voltam lilát ölteni, de mivel éppen akkor havas tél volt, a hó fe
hérbe öltöztetett - minden hivatali előírás ellenére.

Azt szeretném, ha megmaradna a szeretet, ha az emberek szeretnék
egymást. Odaátra pedig édesanyám fényképét vinném magammal.

Szabó Diána fordítása
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ASZAlÓS JÁNOS

193D-ben született Szege
den. Matematikus. Erede
tileg ciszterci szerzetes
szeretett volna lenni. Teo
lógiai tanulmányainak kény
szerű megszakítása után
1952-ben munkaszolgálat·
ra hívták be, majd felvet
ték a Szegedi Tudomány
egyetem matematika-fizi
ka szakára. A forradalom
után börtönbe zárták,
majd segédmunkásként
dolgozott, míg illegális
egyházi kiscsoportok szer
vezése és vezetése miatt
ismét börtönbe nem ke
rült. 1964-ben szabadult.
Számítástechnikus lett, a
mesterséges intelligen
ciakutatásban vett részt.
Több vallási jellegü szer
vezet aktív tagja.

MAI MEDITÁClÓK

A keresztvetés
Az imád ság rendszerint azzal kezdődik, hogy keresztet vetünk.
Úgy tanultuk, hog y ezt szépen, odafigyelve tegyük. Ez 'az első
imádságunk - s lehet, hogy ez lesz az utolsó is. De mit is jelent,
vagy helyesebben: milyen üzenetet lehet kiolvasnunk ebből a
majd' kétezer éves formulából? Megkíséreljük, még ha töredéke
sen is, ezt néhány pontba foglaltan leírni.

A keresztvetés Isten önvallomása. Nem mi rajzoljuk: Isten kü ldi előre

min t személyes névjegyét, bejelentkezését, kopogtatását szívünk,
lényünk ajtaján.

Az első sz ó, amit kimond un k, Isten neve: "Atya". Jézu s életének,
istenkapcsolatának és hivatásának ez a néva forró középpontja.
Ez Jézus originális felfedezése, s ezért mindnyájunk számára ér
vénnyel bír. Ezt kellene tudatosítanunk minden keresztve tésnél:
Istent megszólítani elsősorban annyi, mint Atyánkhoz (Atyámhoz!)
fordulni . S ennek nemcsak az imádságunkra, hanem egész életünk
re is mélyreható következményei vannak.

A "Fiú" szó az önmagát szétszóró, végletes isteni Szeretet neve. Mert a
szeretet lényege az önmagát oda-ajándékozás, fenntartás nélkül.
Jézus hasonlata a pusztulásra szánt búzamagról talán a legin ti
mebb utalás saját "identitástudatára" (Jn 12,24-25), s ezen keresz
tül Isten belső mivoltára. Az ilyen szeretet folyamában a kiáradó
"én" egy másik "én" -nek adja át önmagát, s ebben a másikban is
meri és valósítja meg azt. A Fiú tehát Istennek, az Atyának olyan
képmása, mely az Atya teljességét, a "csak-szeretet" mivoltát (lásd
F. Varillon : Isten alázata és szenvedése. Róma , 1982), s nemcsak ha
sonlóságá t bírja . Ám ez a hasonlóság a teremtés többi elemére is
kiterjed, s még a legkisebb elemi részecske sem mondh atja azt,
hogy semmi nem jelzi ben ne Isten ujjlenyomatát. Ez a hasonlóság
pedig az emberben személyes önfelismeréssé fokozó dhat: nem
csak "ujjlenyomat", még csak nem is isteni tükörkép, fénykép, ár
nyék a lényegünk, hanem olyan "edény", mely -latin szakkifeje
zéssel - capax Dei, azaz Isten befogadására rendeltetett személy.
Olyan valaki, aki egymagában is képes otthont adni a világ Terem
tőjének, ahol 6 jól érezheti magát. Méltóságunk tehát minden kép
zeletet felülmúl.
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Az "Atya" és a "Fiú" szavak egymásutánja a formula elején egy
gyerekkori emlékemet juttatja eszembe.. Amikor édesapám mun
kájából hazaérkezett, első dolga az volt, hogy édesanyámat átölelje
és megcsókolja. Mi gyerekek, mintha irigyeltük volna ezt a meg
hitt pillanatot, közéjük furakodtunk, s ők boldogan engedtek ben
nünket elhelyezkedni ebben a meleg kuckóban. Ilyenkor nem volt
köztünk versengés: így volt jó együtt gyereknek lenni, szüleink
burkában. Ehhez hasonló történik akkor, amikor kimondjuk az is
teni személyek nevét: "közéjük furakodunk", az isteni "család
hoz" tartozónak valljuk magunkat. Persze, tudjuk: egyébként is Is
tenben vagyunk (amint azt is, hogy ugyanakkor, valahogyan még
is, fájdalmasan kívül maradunk). A három isteni személy, mely a Lét
legmélyebb gyökerének, az Isteni Szeretetnek számunkra legin
kább felfogható formája, szinte magába szív és egybe-burkol ben
nünket. "Jogos" igény, hogy ezekben a pillanatokban megszűnjéka
távolságtartás, a gyanakvás, a nemtörődöm közöny a keresztvetők

között: mindnyájan testvérek vagyunk (Mt 23,8), sőt - a formula
performativ (átalakító) hatása miatt - éppen a keresztvetés által
(is) válhatunk testvérekké!

A Szentlélek említése kiemel bennünket az időnek a múltból induló
s a jövőbe áramló sodrából, és egy pillanatra az örökkévaló jelen
ruhájába öltöztet. A Lélek jelenléte Isten teljességének, tehátörökkévaló
ságának érvényre jutását ("megtestesülését") is jelzi, ahol a történelmi
idő egy "pillanatra" zsugorodik össze anélkül, hogya teremtett vi
lág számára megszűnne létezni. A két érvényes formula (az idő

örökkévalósága és az örökkévalóság jelenléte az időben) a kereszt
vetés során feltételezi egymást. Ugyanakkor - s a keresztet vető
hívő számára ez lehet a megdöbbentő - ez az egyetemes isteni
élet most őbenne, lelkének mélyén revelálódik, s válik történelmi
valósággá.

Mert Isten otthonra vágyik, s éppen bennünkakar otthonra találni. Min
den keresztvetésnél egyre beljebb kerül, s ezért nem feledkezhetünk
meg arról, hogy szertehagyott, rendezetlen holmijainkat, ügyeinket
egy-egy mozdulattal helyükre tegyük - minden keresztvetésnél vala
hol "letöröljük a port", felseperjük a szemetet, a réseket betömjük, a
lyukas ruháinkat megjavítjuk. A keresztvetés nem mellőzheti tehát
a nagytakarítás egy-egy mozdulatát. A takarítás azonban nem öncé
lú. Isten a bűnöshöz is betér, a szennyes házban is jól érzi magát, ha
ott nem farizeust, hanem bűnbánó vámost talál.

A Szentháromság hozzánk ("belénk") költözésének megvallása,
"bemutatása" (Jn 14,23) a Lélek által az ember istenivé-válásának
újabb lépcsője. Isten folytonosan teremti, kezében tartja a világ
egyetemet az emberrel együtt, de most az ember is kezébe veszi,
munkájával átalakítja és szívébe fogadja azt, a teremtő Háromság-
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gal együtt. Szállást vesz nálunk, ahogy János evangéliuma írja.
Még ez a kép is csak felszínes analógia ahhoz képest, ami ilyenkor
- újra és újra - történik. Szavakban kifejezhetetlen. Talán az
ilyen kifejezések mutatják az irányt, ahol az isteni behatolás ténye
rejlik: szeretet, béke, egység, beteljesülés, lakoma, mennyegző.

Ezekhez hasonlítható dolog történik, akár naponta is, amikor ke
resztet vetünk.

" ...nevében ..." Húzd ki magad! Mert nem akárkinek a nevében
szólalsz meg az imádság idején! Isten küldetésében jársz, tehát az Ő
hatalmát, az Ő méltóságát viseled! Ennek az imádság komolysá
gán, a testtartásodon, az időpont és a hely megválasztásán is meg
kell mutatkoznia. Félre minden kisebbrendűségiérzéssel: ebben a
pillanatban - s ezután egyre inkább, egészen halálodig! - ember
fölötti méltóság birtokosa vagy. A keresztvetés egy név, apokalipti
kus jel a homlokodon, amit ezentúl nem lehet letörölni. Minden
félelmedet, rettegésedet, szorongásodat ereszd szélnek; nevess a
szemükbe, vagy akár simogasd meg őket, mint makrancos kölyök
kutyákat, akik kísérnek ugyan, de kárt nem tehetnek benned. Jó
tudnod, hogy "Atyád Lelke szól belőled" ilyenkor; mintha Isten
Lelke "kölcsönkérné" emberi képességeidet a Szentháromság bel
ső "társalgásának" folytatására. Isten legbelsöbb szentélyébe ke
rülsz az imádság idején.

Meg vagyok győződve arról, hogy bárki, aki ezt a befogadást egy
villanásnyira is meglátja, s nemcsak az agyával, hanem aszívével
(mai kifejezéssel: személyisége teljességével), akkor (ha aggályo
sabb) nem mer többet keresztet vetni, vagy (ha "hivatásos keresz
tény") akár órákig készül egy keresztvetésre, vagy (ha az istenkö
zelségnek arra a fokára emelkedett, amit Nagy Szent Teréz miszti
kus egyesülésnek nevezett) egész napját egyetlen keresztvetésbe bur
kolja, még akkor is, ha közben "ég a munka a keze alatt".

Most érünk el a legfontosabb tény ig. Végtelen a távolság Isten és
ember között, de Isten egy szempillantás alatt hidalja át ezt a tá
volságot, egy hittel és bizalommal végzett keresztvetés alatt. Biz
tos, hogy egyetlen, ilyen tudattal végzett keresztvetés "felér" egy
egész napot betöltő, odafigyeléssel "elvégzett" imával. (Jogos kérdés: le
het-e egyáltalán az imádságot "elvégezni"?)

A keresztvetés olyan, mint egy képkeret: elkülöníti az imádság ide
jét a "profán" foglalatosságoktól. Az idézőjel azonban fontos jel
zés: tulajdonképpen - az imádság szó értelmét kitágítva - min
den emberi elfoglaltság szent, és imádsággá tehető. A keresztvetés
tehát nem azt jelenti, hogy most "lehúzzuk a redőnyt" minden za
varó, külső és belső zajhatás előtt. Az imádság éppen a legalkalmasabb
arra, hogy ezt a (gyakran zűrzavaros) világunkat letérdepeltessük Isten
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elé. A régi időben sok mesterember ezzel a mozdulattal kezdte
munkáját, mert azt Istennek ajánlott, szent cselekedetnek tartotta.
Lehet, hogy egyetlen keresztvetés reggel és egy este imádsággá
avatná egész napunkat, s egyúttal éjszakánkat is?

Aki keresztet vet, az először fölfelé emeli kezét, azután lefelé, majd
balra és jobbra. (A görög szertartásban a sorrend ettől kissé eltér.)
Ez a mozdulatsor egy gondolattársításra is alkalmat ad: a kereszt- .
vetésről az is eszünkbe juthat, hogya hívó' éppen most kezdemé
nyez egy összekapcsolódást a teremtetlen és a teremtett világ között. A
középpontban a kezdeményező hívó' áll, aki - egy pillanatra 
éppen e világ középpontjában érezheti magát. Arra gondolunk,
hogya mozdulat befejezése után valahol a szívünk közelében
összezárt kezünk mintegy új mikrokozmoszként tartja össze a
(föntről várt) transzcendens világot, a (körülöttünk zajló) történel
mi és társadalmi eseményeket és (az "alattunk" tapasztalható) fizi
kai-természeti jelenségeket.

A keresztvetés az egész testünket burkoló gesztus. A szó és a moz
dulat egysége a szellemi és a fizikai világ párhuzamát jelzi, mely
éppen a keresztvetésben - általában a liturgiában - forr össze
egyetlen történéssé. Ugyanakkor, ezzela mozdulattal fejezzük ki a hi
tünket abban az Istenben, aki testté lett, s nemcsak látszólag, hanem
valóságosan vette magára az ember-lét minden dimenzióját.

A magunkra öltött kereszt a görög szertartású testvéreink szokás
rendjében befedi az embert: míg a római liturgia szokása szerint a
kereszt alsó szárára emlékeztető kézmozdulat csak a derekunkig ér
le, addig a görögök mély meghajlással az egész testet a kereszt jelé
be burkolják. Ez a teljesség két dologra figyelmeztet: egyrészt a tes
tünknek egyetlen tagját sem "diszkriminálhatjuk" tisztességtelenség cí
mén (s itt hadd mondjunk ellent Pál szavainak az IKor I2,23-ban,
ha ugyan szavait így kell értenünk): a nemiségünk és poros talpunk
éppúgy Istené, és éppúgy szent, mint a lelkünk, a szívünk, az
agyunk, a dolgos kezünk. A test feltámadása az egész testre vonat
kozik; s minden testrészünk, melynek sorsunk alakításában szerepe
volt, valamilyen módon részt vesz az örökkévalóságunkban is.

A keresztvetés könnyen adhat felmentést egy olyan törekvés alól,
mely a Krisztus-kővetés köves, szűk útjára indítana minket. Hi
szen a keresztvetés képmutatássá is fajulhat. Ám ez utóbbi ritkább
eset: keresztvetésre inkább a nehéz terhek vállalása előtt érzünk indít
tatást, vagy kifejezetten olyan események előtt, mely ellen egész
egzisztenciánk tiltakozik. Az előbbire példa egy súlyos döntés, az
utóbbira egy műtét előtti állapot, vagy egy néma lemondás vala
milyen nagy jóról. A kifejezés etimologikus jelentését sem szabad
tehát kihagynunk a listáról.
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Láttam sportolót, aki a verseny előtt keresztet vetett; énekest, aki
ezzel a jellel lépett adobogóra; sebészt, aki csak ezután vette kezé
be a szikét. Az összpontosítás, minden belső erőnk rendezése egy
adott célra, minden máshoz kötődő gondolat, érzelem, asszociáció
kizárása; egy mini-világvége beindítása: ez a belső aktus szinte au
tomatikusan követel egy szavakkal megfogalmazhatatlan, de kűl

ső jelet, még nem hívőktől is. Számunkra kézenfekvőmódon a ke
resztvetés válhat ilyenné.

Ha közösségben vagyunk, egyszerre vetünk keresztet. Ezzel a közös
ségi létünkre mondunk igent: azonos mozdulat azonos lelkületre,
azonos irányú lendületre, közös célokra, de elsősorbanegymás
cél és érdek nélküli - szeretetére utal. Nem "én" imádkozom a
többivel együtt, hanem .mi" imádkozunk. Ez a "mi" jelentheti a je
lenlevőket, de átölelheti a közösséghez tartozó távollevőket, sőt

szárainak árnyéka elérhet a Föld legtávolibb szegletéig. Mert az
imádság sohasem csak az enyém: bennem, általam Isten minden
embert, sőt, az egész teremtett világot keblére öleli. S ez fordított
irányban is igaz: különös módon velem együtt, sőt: általam az
egész emberiség is térdre borul.

A keresztvetés a hívők mai gyakorlatában legtöbbször segítségké
rés. Erre akkor is rászorulunk, ha teljességgel emberi kompetenci
ánkhoz tartozó feladat elvégzésére készülünk - s mindenképen
akkor, ha az előttünk álló feladat meghaladja emberi erőinket. Ré
gen - így mesélik az öregek - a földműves reggelente az első ka
pavágás előtt keresztet vetett, s még én is találkoztam olyan kő

művessel,aki - a Rákosi-rendszer virágkorában - reggel, az első

téglát kézbe fogva megállt egy pillanatra, és magában mondta el a
keresztvetés szavait.

A mai magyar keresztények érzelmi kultúrája (nagy egyszerűsítés

sel) két csomópont köré szerveződik: a reménység és a félelem, illet
ve az aggódás sziklái közé szorultan. Mindkettő indokolható, de
mindkettő revízióra szorul. Miben reménykedünk? Mitől félünk?
Miért aggódunk? Mennyire racionálisak, megalapozottak ezek az
érzelmek, s mennyire tudatalattiak. mennyire kényszeresek? Med
dig nyúlnak a remény távlatai? A félelmet valamitől, valakitől, vala
kiktől - kiegyensúlyozza-e az istenfélelem, amelyben hangsúlyo
zottan nem Istentó1 félünk, hanem Istent féljük? (Ég és Föld a kű

lönbség!) Félelmeinknek. aggodalmainknak azonban van egy sze
métdombra való része. Amikor keresztet vetünk, ezekkel is el kell
számolnunk: bizonyos félelmeket óvatosan, de gondosan ki kell
gyomlálnunk szívünk mélyéről (például mit gondolnak rólam az
emberek?), másokat el kell tudnunk viselni növekedésükkel együtt
(például szeretteink várható és elkerülhetetlen szenvedéseire vonat
kozó aggodalmainkat), ismét másokat le kell győznünk, illetve ki kell
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egyensúlyoznunk magunkban (például félelmünket az öregedéssel
óhatatlanul együtt járó teljesítmény csőkkenéstöl) - s megint másfaj
ta .félelmeket" éppenséggel be kellene fogadnunk magunkba (példá
ul a félelmet attól, hogy valaki(k)nek, akár akaratlanul is, nem törő

dömségből vagy mulasztásból kárt okozunk; hogy a világ történései,
problémái és szenvedései eló1 elegánsan gettóba vonulunk; hogy a
bennünket érintő eseményeket csak saját szempontunkból szemlél
jük, vagy kőre kővel válaszolunk stb.). A keresztvetés tehát válasz a fé
lelmi színdrómánkra; lerombolja, de át is alakíthatja azt.

Félek az Isten nevében rohamozó harcosoktól és taposóaknát tele
pítő utászoktól, még akkor is, ha engem védenek. Nemcsak félek
tőlük, hanem tiltakozom az ellen, hogy fegyvereikkel embereket
ölve védjenek engem és hozzátartozóimat. Egyfajta támadó fegyvert
tudok elfogadni: az imádságot, és egyfajta védekező fegyvernemet: a ke
resztvetés páncélját.

Isten azt mondta Mózesnek: most vesd le sarudat, mert ez a hely
szent. Nekünk - ha hasonló helyzetbe kerülünk - azt mondja:
most vedd fel keresztedet. A keresztvetéskor az embersorsot halá
los hűséggel vállaló Isten földi sorsával vállalunk közösséget. Mert
Isten és ember világa egy ponton ér össze az egy örök érvényű je
lenvalósággal: a Golgotán. - "Vedd föl keresztedet, s úgy kövess
engem". Jézus többször is elhangzó szava ahhoz a tanítványhoz
szól, aki - szemléletesen szólva - egy biztonságos, kényelmes
fotelből kívánja Jézust (persze, csak a szemével) követni. A Jézus
kívánta-kínálta keresztünk útja azonban a Golgotára visz: a ke
reszt, ha igazi, olyan szenvedés, melybe fizikailag, szellemileg,
vagy mindkét módon bele fogunk halni. A kereszt mindig ott szúr,
ahol a legfájdalmasabb. S ami a legfelháborítóbb, az az esetleges
sége. Miért éppen én? Miért éppen most? Miért éppen így? Egyet
len biztos válasz: mert Isten komolyan vette a gesztusaidat, ami
kor keresztet vetettél. Hát gondold meg jól! Ám éppen emiatt, a ke
resztvetés jelével vállalt sorsközösség adja lábunk aláa biztos reményt: a
halálunkat, a végső pusztulásunkat is "ki fogjuk bírni", mert a jé
zusi sorsot választottunk. "Az én terhem könnyű... "

S amikor úgy érzem, hogy Isten elhagyott, otthagyott az árokpar
ton? Amikor igéi megkoptak szívemben, a róla szóló szavam ha
misan cseng, s életvitelem egyik-másik eleme ugyancsak a komp
romisszumok kelés eit mutatja? Ha belefáradtam a sok Miatyánk
ba, meguntam a misére járást? Akkor talán mégis, mégis, megma
rad egy vékony szál, mely még az "első szerelem" biztosnak vélt
horgonykötelébó1 való. Olyan jó, hogy néha kezembe akad, hiszen
csak néhány szóból fonták: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében,
ámen. Ez maradt. Jó volna, ha nem szakítanám ezt is darabokra.
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NAPJAINK

BANGA FERENC GRAFIKUSMŰVÉSZ
KIÁLLÍTÁSA SZÉKESFEHÉRVÁRON

Sokáig azt gondoltam - tulajdonképpen még
ma is azt gondolom -, nincs szebb, mint a múlt
század nyolcvanas évei. Különösen az évtized
közepe. Ugy 1986-86 körül valami deru lebe
gett (már és még) a levegőben; szerettem azt a
bölcs, vicces, ironikus, mindentudó lubickolást
a századvégben, és még ma is elfog a vidám

. nosztalgia azután a kerek és kócos világ után.
Ez a világ persze, korábban kezdett megszület
ni, úgy 1976 táján, amikor először kezdtünk
gyanakodva szimatolni a légbe: nocsak, valami
új, "izgi" dolog érződik, vajon miféle? Kezdet
ben csak könnyű szellőcske borzolta a felületet;
ha az ember betévedt a székesfehérvári Ujházi
Péter műtermébe, a szentendrei Vajda Stúdió
pincéjébe, ha a kezébe akadt egy korai Ester
házy-novella, ha Szemethy Endre vagy Banga
Ferenc rajzait lapozhatta, valószínűleg még
nem gondolt másra, mint magukra a képekre, a
szövegre, a rajzra; nem általánosított belőlük,

csak élvezte őket önfeledten. Hamarosan azon
ban, ahogy szaporodtak a művek, kezdtük lát
ni, belátni, hogy itt bizony nem csupán az egyes
művekről van sz ó. Ezek csak sokasodó és egyre
meggyőzőbb jelei annak, hogy kialakulóban
van egy eddig ismeretlen világ. Vagy: nem is
meretlen, csak más szemszögből látjuk most,
mint korábban.

Ez volt az a művészettörténeti pillanat, ami
kor Banga Ferenc színre lépett, olyan egyszeru
en, ahogyan valaki bejön az ajtón . Bangával vi
szont belopózott valami ismerős, mégis megle
pő tekintet is, ez azután kicsit megszédítette a
nézőt. A Banga-féle répa orrú, szálkás, csúfon
dáros, kifordított kesztyűkre emlékeztető lé
nyek, a nyikorgó tárgyak, a szétszakadóban
lévő, de fércöltésekkel még úgy-ahogy összefo
gott látvány, vagy pontosabban a mód, ahogyan
a látvány megjelent, a különös, szokatlan néző

pontok, a ferde szemszögek, a dolgok mögé
néző, kuncogó per spektívák egyszersmind rá
ébresztették az őt körülvevő világ valódi termé
szetére. Ha azóta észrevétlenül elsiklott is az
idő, ez a látásmód szerényen vigyorogva és ta
pintatosan motoszkál a háttérben, ma is újra
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meg újra fe1csillantva azt a hunyorgó,
gonoszkás tekintetet, amely élességéből és iró
niájából mit sem veszített az évek folyamán. Ha
itt most körülnézünk, azt is felismerhetjük,
hogy ezt sokban Banga Ferencnek köszönhet
jük: grafikái ugyanis megőrizték a látásmód
üdeségét és lefegyverző szemtelenségét. Stílusa
alapvetően keveset változott, viszont kötetle
nebb és bátrabb lett a rajz, merészebb a részle
tek közötti üresség, a kihagyás, az elhallgatás,
színesebb a felület. Talán azt fűzhetnénk még
hozzá, hogy - bár mindig is fontos volt számá
ra az irodalom - az évek múlásával egyre in
kább az . Banga kedvtelve szöszöl az irodalom
berkeiben, régi magyar irodalom, indiai epo
szok, kortárs magyar írók - ez neki egyre
megy, otthon érzi magát mindenütt, ahol írás és
kép közös tartományát felfedezheti. Ezek a la
pok és tekercskönyvek pontosan megmutatják,
és velünk is láttatják, velünk is megszerettetik
azt a szellemi hajlékot , amelyet a Mester ra
vaszkás mosollyal és a régi hímzésekre emlé
keztető ákom-bákomokkal népesít be. Kompo
zícióit úgy olvashatjuk, mint egy könyv lapjait,
ábráról ábrára haladva, a sorok között b óklász
va, a részletek között csapongva, majd vissza
térve a sorok rendjébe. Olvasunk, vakulunk,
szórakozunk.

Nagy idők tanújaként láttam egyszer, amint
Banga mester éppen távozni készült egy társa
ságból: "Hát elmegy" - jelentette be szomork á
san a házigazda, az ajtó felé kísérve vendégét.
Mi, ott maradók sajnálkozva intettünk búcsút
és készülődtünk visszamerü1ni a kellemes tár
salgásba. A beszélgetés azonban már nem volt
egészen "zavartalan": mintha furcsa árnyékok
neszeztek volna körülöttünk, mintha kacskarin
gós vonalhurkák kötötték volna össze monda
tainkat, mintha r épaorrú. kifordított kesztyűre
emlékeztető bábok csúfolkodtak-csámpáztak
volna ki-kibukkanva a h áttérból. akár rugóra
járó paprikajancsík a dobozból. Hát persze, a
Mester elment, de itt hagyta nekünk az egész
rosszcsont-menazsériát. Gyanítom, így lesz ez
most is. (Elhangzott 2003. január 77-én a székesfe
hérvári Városi Képt árban, Banga Ferenc kiállításá
nak megnyitójánJ

KOVALOVSZKY MÁRTA



KRITIKA

EGY ÖRÖK KÖNYV GYÖNYÖRŰSÉGE

A Biblia szá mos tételt "dö nt meg" erőszak nél
kül. Például az sem érvé nyes rá érde mileg, amit
az igaz-szép-örök fogalomháromszögről mon
danak . Kategóriában több anná l. Rá sem szo ru l
a hívők feltétlen imád atára . Dávid Katalin ebben
a... nem is tudom, hogyan nevezzem : sz ótárba n,
mozaik-essz ében, egy-lélegzet nagy-esszében
megann yi szempontunkat meghaladva sug allja,
bizonyít ásen túl érez teti, miről (is) van szó a
Bibliában. Igy merészel jük a dologn ak egy etlen
old alát kiemelni csupán. A sze nt (örök) Kön yv
gyönyörűségét. Szimbolikájának .pontosságait.
Ezekből, Dávid Katalin könyve alapján, némi
tallózhatót.

Sem kritikát írni nem hivatása e sorok írójá
nak, sem keze-lelke állaga nem engedélyez túl
ságos hosszadaimat - fájdalmak, elfárad tság
-, mégis, itt jócskán nekivág, mert a szerző

megkönnyíti dolgát. Ritka az ilyen elegá ns tu
dományosság. A címszavak pontosan a kellő

arányt lelik meg ism eretö-m ennyis égek és tu
dósi dzsungel-sűrűségek között. Át él és,hozzáér
tés, hit és írói erudíció egyképp jellemzői a mun
kának (A teremtett világ misztériuma. Bibliai jelké
pek kézikönyve). Ó, hát akkor, jó, hát akkor - ké
zikönyv, természetesen. S a legtermészetesebben .

Ahogy a történelem nem egészen természe
tes. A filozófia sem az. S így tov ábh.Term észe
tes azonb an, ha ilyen címszavak követik egy 
mást, mint madarak, olajfák - csak emlékezet
ből, betanuló olvasásból idézem - haj, szakáll,
fűzfa, nyúl, saru, sárkány, sántaság, bénaság, virá
gok, m éhek, víz, gyomor, hal, hal ász.: De nincs,
hogy halál, nincs, hogy kínszenvedés... van azo n
ban kutya, van, hogy nád.

Az életemre, életedre szól ró, képet adván, e
könyv. E "szótár" .

A címszavak pedig nem m érvad óak, perd ön
tőek. De hát itt nem perhez. nem érvhez. m érv
hez váru nk hozzájárulást. A Biblia sze ntsége,
gyönyörűsége úg y zár teljes kört a könyvb en,
hogy nem téved látszólag-kör-elem tárgyak ut
cájába . A kör tökéletes. Hi ányaival egészsége
sen teljes. Nincsenek told alékok. Erintők. Nincs
túlbesz élés. elhallga tás . Valóján ezzel mindent
el is mondtunk. S hogy miért ?

Mert az első pár címszó után ez volt az ér
zés: ez amolyan "Néked sz ól" könyv. Amilyen a
Szép Ernő verse, verse inek csekély sora. Itt ér
demünkben vagyu nk megszólítva. Mivel a
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kön yv célja nem költészet i - bocsán at ! - , ha
nem ~dományos, csak az alap-tár gy líraiságá
val. (Igy, ezzel szó lít meg minket .) A tudós, az
ihletett essz éista eleg ánsa n. evidensen, ereden
dően kerü li az Irnok toldal ékai t. cikornyái t.

Ritka ese t, hogy ekkora távot va laki (rnint
Dávid Katalin teszi) egyetlen ívben hid al át.
Holot t... hogyan is van ez? Saru, vir ág, hal...
egyetlen ív? Mekk ora dol gok ezek? Eppe n ezért
hozza közelebb az oly term észetesnek érze tt, hir
detett, " tudott" Szent Könyvet mindenn ap jaink
hoz . S nem kell semmiféle engedményt tennünk.
Csak, ismétlem a címbéli sz ót, gyö nyö rköd nünk.

Eszm él őleg. szellemileg. S érzé kileg is köz
ben. Igazságilag.

Mármost ha olcsó fogással akarnánk élni: az
igazság az (is), amit a könyv borítószövege
mond. Vagyis hogy állítólag, szellemesen fogal
ma zva , "a nyugati kultúra alapját képező Biblia
a 20. század folyamán széles töm egek előtt vá lt
ism eretlenn é" (sic). Ha ez csakugyan így van ,
Dávid Katal in kön yve jól közelíti meg célját:
lenne ám a gyönyörűséges és szent könyv ismét
a közeled ési lehetőség pályáján , s ehhez kevés
bé célszerű a titkok hittételszerű boncolgatása,
bizonygat ása. fejtegetése; jobb ú t akko r már a
szé pségek, a jelképek magyarázata, odatartása.
Természetes, hogy mindez történelmi közegbe
is ágyazha tó ( ágyaz ódí k). s maga a szerz ő, ér
demes idéznü nk, így foglal ja össze dolgát, re
mélt célját: "Ha e könyv" (D. K. könyve) "segít
séget tud nyújtani a jelképeken keresztül a Bib
lia megközelítéséhez, netán ked vet ébresz t e
több mint csod álatos, inkább életadó kön yv el
olvas ásához. elegendő módon elérte célját - re
ményeim szerint."

Gyorsan megjegyezve: szinte elképzelhetet
len a Biblia "elolvasás a" , de olvasga tása ige n
fontos lehet. Sőt, annál valóban még több .

Nem sz ükséges vallá si alapokra "helyezked
nünk", s magam üg yetlenkedve is tennék ilyet
úg y nagy hirtelen bármivel kapcsol ato san. nem
szü kség es semmi efféle ahhoz, ho gy az Ered et
kérd ését problematiku snak lássuk. (Nem Úgy
értettem, hogy a vallások hittételes alapj án állva
ne lenne ott az elképzelt, inkább hitt Teremtés,
ennek folyam ata , a Genezis evid enciája.) Ha
nem ha egyszerűen úgy gondolkodunk, ho gy
bármely ponthoz, legyen az célsz ala g vagy ván
dor szá má ra vágyott hegycsúcs, gyermek sz üle
tése vagy meteorológiai béka üveg alá tétele,
igen, bármely ponthoz út vez et. Ut azonban
csak egy másik pontból képzelhető, onnét



visszafelé lenne egy még korábbi pont... s így
tovább.

Semmiképpen sem a világ teremtésének titkát
keresném a Bibliában - "hitem" szerint racioná
lisan nem lelhetném -, ám a geometriában sem
tehetek ilyet etc., vagyis a Biblia minimum (gon
dolom: egyben "maximum") változat a már te
remtett, meglévő stb. világ misztériumára. Goe
the mondása, a "minden hasonlat", ugyan
ilyesmi. Hasonlata valaminek "a", akkor ez a va
lami "b" (vagy mínusz "a"), előtte van még vala
mi, s így a végtelenig. Vagy a "minden" nem
stimmel, vagy eleve minden csak hasonlat, s ak
kor még mindig rejtély, mi volt az "első" dolog,
aminek hasonlata lett az első hasonlat, illetve mi
volt az első hasonlat... ám ez már más világval
lásba vezet minket át, ugyebár. (Gondolom.)

A világ misztériumát a Biblia páratlanul mu
tatja. Teremtett - vagy nem? Ezt az egyetlen kér
dést hagyom nyitva. A racionális ember ismét
csődöt mond. Marad a szellemiekben érzéki em
ber (mármint akiró1 itt szó van), s az ő gyönyörű

ségeit, okulását, a Bibliához remélhető közelebb
jutását szolgálja ez a költői-tudósi könyv.

Az elmondottak szerint nyilvánvaló, hogy
gyönyörködésem útján próbálok számos mély
meglátásra rámutatni. Dávid Katalin könyve a
hívő munkája; magam, minden más kérdését
nyitva hagyva, egyszerű, ám feladatára vállal
kozó olvasó vagyok.

Vizsgálati módszerem nem kritikai. (Kritika
írással nem is foglalkozom.) Azt nézegetem, ho
gyan fedi át a magam életének megannyi pont
ját, hálóját ez a rácsozat, a Biblia érzéki és esz
mei, jelkép-szerű (szimbólumpárti sem vagyok)
vagy meglátás-mibenlétű, képszerű állaga.
Mármint hogy Dávid Katalin gazdag és gazda
gító értelmezésein. Biblia-bolyongásain keresz
tül, ezek révén.

S íme, mennyire fontos, hogy valaki a Biblia
dolgában kézen fogjon minket, igyekvőket 
az, amit a fentebbiekben magamról elmondtam.
s a mai ember egyik jellegzetes tünete. Vagy fo
galmazzunk pontosabban.

Bizonyos elmék, "hajlamok" rendszereket
keresnek, vagy legalább egyetlen rendszert.
(Közbevetem itt: olvastam a minap, hogy soha
annyi "vaskalapos hívő" nem volt tájainkon.
mint épp ma, s köszönjük, az ilyesmiből nem
kérnénk.) A tudományos fejlődés hitével, ha ez
a szó egyáltalán jó rá, együtt jár amihamarabbi
praktikum gondolata, a haszon elvéé, mely az
irodalmat is igencsak kezdi megrontogatni. A
racionalizmus szót magam úgy értettem, hogy
- számítógépem sem lévén! írógépen dolgoz
ván - a fejemben kialakítható. tollak-ceruzá
val, netán rajzok alakjában, máskor lerajzolha-
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tatlanul megjeleníthető "problémákat", nyelvi
geometriaiakat, evidenciásakat-abszurdokat, no
lám, ilyeneket igyekszem összefüggéssé fűzni,

vagy azon tépelődöm, miért nem jön létre így se,
ismétlem, rendszer, avagy hátha az egész csak a
spanyolviasz sokadik feltalálása. ,

Hogy viszont most van egy ilyen "Uj Nagy
Világi-Mezők-ErdőkKönyve", amilyen a Dávid
Kataliné, jótét, üdvös dolog, szó szerint. A misz
térium a teremtett szóra vonatkozik. S rádöbbe
nek: hát persze, az a bizonyos föllelhetetlen
pont a misztérium maga, s közben ez van er
dőn-mezőn, a kis sárga hangya futásában, a
naptól meleg kő színén! Hogy Tóth Arpádot
idézzem. Dávid Katalin könyve azonban nyil
vánvalóan nem korlátozódik természeti jelensé
gekre. Rövid ismertetésünk során ilyeneket is,
"emberi vonatkozásúakat" is, kimondottan
szakrális tárgyúakat is válogatunk.

BevezetőjébenDávid Katalin végső soron in
dokolja, miért a katolikus Biblia szerint dolgoz
za fel a bibliai jelképeket. Betűrendes mutatót is
ad (igaz, betűrendben haladó) könyve végén a
lelőhelyek dolgában. A fontosabb a tömör elő

szóban pedig az, hogy szembenéz az úgyneve
zett ,,20. századi ember" szimbólumvesztésé
nek szomorúságával és fogyatékállagával. Fel
fogása szerint - és igaza van! - "a jelképek
mindig az ember mindennapi valóságához
szólnak, meg ha valláshoz kötődnek is"; és a
dolgozatíró itt ezért próbálta előtárni saját pilla
natnyi "szellemállapotát", s fogja a továbbiak
ban is személyes élményeihez kötni a köthetőt,

az ismertetést ez a szempont vezeti.
Súlyosabb szavakat ejt Dávid Katalin a jelké

pek történeti eredetét. pillanatnyi sorsát illető

en. "A jelkép... évezredek processzusa után sem
zárul le sosem", idézzük rövidítve ezt, "az
egész múlt és az eljövendő idő elfér benne." Ezt
az optimizmust ellenpontozza a nyilván külön
tanulmányt igénylő tétel, mely szerint ". ..hol
tartunk mindezzel ma, a minden önállóságra
képtelen posztmodern kultúrában?" Jól látszik,
hogy - részletezést mellőzve - a Lyotard-t ért
korai német bírálatok szellemében látja a könyv
szerzője korszakolásnak a posztmodern-jelen
séget. Am ezzel foglalkozni itt nem dolgunk; lé
vén hogy mi is inkább Lyotard-ral, Levinasszal
stb. tartunk, s nem kritikusaikkal: a posztmo
dern - vizsgálati mód, függetlenül preferáló
"tevékenységétől",mely arra méltatlan irodalmi
mukásságokat is naggyá tett, tudóskodókat
szentélyi helyekre (vulgárisan), döntnöki pozíci
ókba emelt stb. Dávid a posztmodern hígságai
nak ellenében mutat rá a bibliai jelképek örök,
"tiszta-forrásos" jegyeire, ezekhez a mozzana
tokhoz, ehhez a "modus"-ukhoz fűzi reményeit.



Érdekes gondolata a bevezetőnek még
egyebek között - ez is: "Ahhoz... hogy érthető

vé váljék egy jelkép jelentése, szükséges a társa
dalmi konveneia. amely generációkon át tuda
tosítja a jelkép értelmezését, tehát összekapcsol
ja a jelet a jelentéssel. Ez a társadalmi konvenció
halványul el, és ez az igazán mély oka a szim
bólumvesztésnek." A lexikon-jelleggel haladó
könyv mintha önmaga erejénél fogva akarna rá
bólintani szépségesen e, tételre: azzal kezdődik,

hogy: "Ag, Hajtás: Az Oszövetségben az ág az
élet bizonyítéka."

Paradox módon ez a lexikon is elsősorban az
élet kézikönyve. Nem sűrítményeketaz, hanem
értelmez és kibont. Ahogya rügy bomlik,
mondjuk az elébbiektől megihletődve.

Azág fogalma a sarj fogalmában "folytató
dik". Igya sarj - vagy már: Sarj, Jézus - "ha
talma", netán idézőjel nélküli ereje hivatott a
tan szerint arra, hogy "az Ur szentélye" hely
reállíttassék. Az,elszáradt ág pedig Isten bünte
tésének jele. Erzékeltetni próbáltam ezzel,
mennyire hitközpontú a Dávid-könyv. Becses
aurája, sugalmazása ~ tényleges természeti léte
zésre: nagy többlet. Am sehol sem jelent holmi
impresszionizrnusba, stilárisságba szétolvadó
hangulatiságot.

Nézzük így máris - például - a Tükör szó
címet. A Teremtés könyvéből idéz a szerző: "Is
ten megteremtette az embert, saját képmására,
az Isten képmására teremtette őt." Mármost a
vizsgált szempontja itt nem szemantikai. nem
mondatszerkesztés-esztétikai jellegű, hanem fo
galmilag értelmezhető.Ime, és ez Dávid Katalin
tudósi szempontjára igen jellemző részlet, a
könyv hasznára messzemenőkig rámutat, "be
méri" funkcióját: "Ahhoz", magyarázza a szer
ző a fentebbi idézetet, "hogy az ember tükrözni
tudja Teremtőjét, hogy megfeleljen a belé oltott
lehetőségeknek, tehát megfeleljen Teremtője

akaratának, képmása legyen Istennek, ehhez az
erkölcsi rendet a legtökéletesebben kell elfogad
ja és képviselje. A képmásnak, tehát az embernek
az egész teremtett világ felé kell képviselnie a
rajta keresztül megjelent szakralitást."

Elemi tényekből indul az értelmezés, mond
hatni, strukturalistán; reméljük mi is, nagy szel
lemi hasznára az iránta érdeklődőknek.Ahogy
szervesen sarjadva "megtérül" a fáradhatatlan
ság ihletése.

Az egyik legkedvesebb szócikkem a Nád,
hadd idézzem az olvasó gyönyörűségére- ez
úttal nem szakmailag-szakrálisan, de stilárisan
becses - anyagát. Vagyis: "A nád ószövetségi
jelentkezései közül elsőként kell említenünk,
hogy eszköze a szakralitdsnak, mert az illatos
nád része annak a szent kenetnek, amellyel a ta-
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lálkozás sátrát, a bizonyság ládáját, az asztalt a
felszerelésével, a mécstartót. az illatoltárt. az
égőáldozat oltárát és a medencét felszentelték, .."
Etc. De hamarosan következik az Ujszövetség
nád-értelmezése, ahol például az állhatatlanság
jelképeként is említődik a nád. Nem szólva arról,
hogy Krisztus szenvedéstörténetében, emeli ki
Dávid Katalin, "a megalázás és a gúny eszköze".
S így villódzik cikkelyről cikkelyre a szöveg, em
lékeztet nem feledhető, de nem okvetlenül nagy
gyakorisággal kommunikált vagy idézett moz
zanatokra, és az "egészbőr' szerves képzöd
mény, szépirodalmi értékű szöveg válik. (Nem
nélkülözve, természetesen, olykor lemondások
árán sem, a tudományos erezetet. De sosem fe
ledve: haszonra szolgáló kézikönyv!)

A Biblia talán a leginkább kommentálásra
termett-teremtett, összállítódott-szervesűltsző

veg, textus-együttes; és Dávid Katalin a magyar
nyelvű közegben ("nálunk") jól ismerte fel, s
felmérhetetlen haszonra tette, hogya) sokolda
lú gondolkodásra, figyelemre taníthat a magya
rázatokkal. a szócikkelyezéssel; b) rejtett szelle
mi és esztétikai értékeket tárhat elő; c) megun
hatatlan olvasmányt ad.

Természetes, hogy mint a kézikönyveknek, e
műnek is jól elérhetően kell állnia polcunkon. le
hetőleg egy Biblia-kiadás közelében; s nem sza
bad felednünk... nem, nem a strukturalizmus
kérdezési módját, hanem az eredendően gada
meri, nálunk kissé meghamisodott posztmodern
faggatózási modust, vagyis: ismerjük fel, mire
kérdez rá a szöveg, ne előítéletekkel, például a
magunk racionalizmusával, eleve rangsort felál
lítani akaró előítéleteivel (utalás ismét a poszt
modern tudományosság kinövéseire), ne a ma
gunk megszokott kérdéseivel közelítsünk, ha
nem úgy mérjük a dolgokat, ahogyan a szöveg
kéri. Ez nekem történetesen a Madár szócikknél
jutott eszembe, folytatódott a madaraknak az ő

hajnali kérő-kórusával, ahogyan az Urhoz szól
nak, de mehetnék tovább is, ahogy bármi
"ódon" vagy "nóvum" téma friss figyelmet kér.

Természetes: ez az átszellemült kézikönyv a
Bibliát okvetlenül közelebb hozza ott, ahol kell
(lehetséges, jó lenne etc.). De a szimbólumokkal
nagyobb általánosságban továbbra is baj van és
lesz. Nem irodalmi irányzatok az okai, nem is a
valódi szimbólumok "túltermelése" - hanem a
nem valódiaké. Innen a kopás feltételezhető

oka. Kis flikk-flakkokért hiperartistává kiáltat
nak ki ..személyek és dolgok. Ezzel ne is törőd

jünk. Orvendjünk. hogya Biblia szimbólumai
- s nyilvánvalóan túl a maguk terrénumán 
érvényesek maradtak, maradni fognak. (Szent
István Társu/at, Budapest, 2002)

TANDORI DEZSŐ



SZEMLE

GEORGES CHEVROT: A TÉKOZLÓ FIÚ;
HENRI J. M. NOUWEN: A TÉKOZLÓ
FIÚ HAZATÉRÉSE

A közelmúltban két könyvecske is megjelent a
magyar könyvpiacon a tékozló fiúról. Mindket
tő fordítás. A francia lelkipásztor, Georges
Chevrot műve "A Kármel Idt6határa" cím ű, egy
re ígéretesebb és folyamatosan gazdagodó soro
zatban került kiadásra; a holland származású,
de munkásságában amerikaivá lett teológus,
Henri Nouwen könyve pedig "A cselekvés útja
mint spirituális ösvény" című sorozatban. Már
maga a két sorozat is jelzi, hogya lelkiségi iro
dalom reneszánszát éli napjainkban. A keresz
tény ihletésű írások mellett más vallások szelle
misége is feltűnik ezekben a kiadványokban. A
divat persze nem mindig jó tanácsadó. Jól tájé
kozottnak kell lennie az olvasónak ahhoz, hogy
az értékest a silánytól, a hitelest a szemfény
vesztőtől el tudja választani, amikor egy-egy
ilyen művet a kezébe vesz.

Ez a két könyv valódi értéket kínál olvasójá
nak. Mindkettőneka szerzője katolikus pap, te
ológus, de ezen felül híres előadó is volt, írásuk
is őrzi az élőszó varázsát, személyes közvetlen
ségét. Mégis alapvető különbség van kettőjük

kőz őtt, s nem csak azért, mert a könyvek - és
írójuk - megszületésének idejét fél évszázad
választja el egymástól.

Chevrot az Evangélium talán legismertebb
paraboláját v álasztja elmélkedése tárgyául - és
azt elemzi olvasói nak. Két részre osztja elmél
kedését: a fi ú, eltávozására és hazatér ésére. a
bűn elkövetésére és megbánására. Az Atya sze
retetének és a fiú szabadságvágyának feszültsé
gében követi végig a bűn útját, annak következ
ményeivel. A fiú "meg akarta hódítani a sza
badságot, valójában azonban eldobta magától" .
"Távoli országba" jutott el, Szent Agoston sza
vával az Isten elfelejtésének állapotába. A para
bola felvonultatja a tékozló fiú bátyját is, aki
otthon marad ugyan, valójában azonban szin
tén nem érti-érzi Atyja szeretetét. Chevrot, mint
annyi más kommentátor, felidézi a "hűségesek

bűnér' is, "a szív hitehagyásait" .
A történet - és Chevrot elmélkedése - köz

pontj ában mégsem a fiú(k) bűne, hanem az
Atya szeretete, Isten öröme áll. Kár, hogy ezen
a ponton nem időz el a szerző, hanem újra
visszatér olvasóihoz/hallgatóihoz, hozzájuk in
tézve szavait. Jól felépített prédikációkat olvas
hatunk, sok magvas gondolattal, jó tanáccsal, fi-
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gyelmeztetéssel és buzdítással. De ráérezhe
tünk a prédikációk többségének két jellegzetes
egyoldalúságára is. Egyrészt, a hatás kedvéért
olykor tovább színezi, újrameséli a Szentírás
t őrt énet ét. gyöngítve evvel az eredeti szöveget.
Másrészt elsősorban a moralizálás a célja: hall
gatóit a jóra inteni. Ehhez pedig többes szám
második személyben szólítja meg közönségét: a
sz ónok, az író személye a háttérben marad,
mintegy fölötte mindannak, amiről beszél.

Más világot nyit elénk Nouwen könyve,
mégpedig kettős fény törésen át: Rembrandt
festményén és a saját életéri keresztül. A szerző

a parabolát Rembrandt híres képén keresztül
értelmezi, amely egyik meghatározó élményévé
vált kívülről fordulatos és sike res, belülről

azonban sok viszontagsággal teli életének. Aho
gyan önmagáról beszél, az nem fölvett szónoki
póz, hanem a létének egzisztenciális mélyeibe
lehatoló ember személyes vallomása: élete so
rán először a kisebbik, aztán a nagyobbik fiú ál
lapotában élt, most, öregedve pedig az atyaság
irgalmas és befogadó szereteté t kell elsajátíta
nia. Nouwen egész benső életét végigkísérte a
"hazatérés" vágya - e könyvének alcímé űl,

egy másik könyvének pedig címéül is adta ezt.
A könyv messze túlmegy erkölcsi intelmek

sorolgatásán: az embert magához ölelő Isten és
a szeretet fészkébe vágyódó ember jelenik meg
Rembrandt képén és a könyv lapjain. Egész éle
tünk során "a fény helyébe" vágyódunk haza, a
"kezdetektől fogva létező és örökké tartó isteni
szeretetbe", "annak az Istennek a m éhébe, aki
Anya és Apa is egyben". A könyvben minden
összeér: Rembrandt története, Nouwen történe
te, az emberiség története és Isten története. Idő
és időtlenség metszete ez. A szerző - és mind
nyájunk - életének "spirituális utazása" csak
az Atya szeretetében tud haza érni. végső nyug
vóhelyére. Ez azonban nem fel-fellobbanó,
majd elha lványuló vágy, nem elérhetetlen só
várgás, hanem valós esélye mindnyájunknak.
(Sarut/an Kármelita Nővérek, Pécs, 1999; Ursus
Libris, Budapest, 2001)

LUKÁCS LÁSZLÓ

DANTE: ISTENI SZÍNJÁTÉK

A világirodalom egyik legnagyszerűbbalkotása
Babits Mihály tolmácsolásában lett irodalmunk
része, egyben fordítás-irodalmunk egyik legna
gyobb teljesítménye. "Ahogy Vergilius vezette



Dantét a Pokol bugyraiban, szintúgy vezette a fi
atal Babitsot Dante a magyar költő fogarasi ma
gányának útvesztőin át. Ennek az összetarto
zásnak kifejezése Babits Divina Commedia
fordítása, és emlékműve Dante-monográfiája, a
fordítással összefüggő műhelytanulmányai és Az
európai irodalom történetének Dantéra vonatkozó
lapjai" - írja Rába György A szép hűtlenek című

monográfiájában. Nemcsak a fordítót vezette,
hanem a költőt is megtermékenyítette "a világ
nak kétségtelenül legnagyobb költője". Rokoná
nak érezte, hiszen Fogarason, ahol a fordításnak
nekilátott, és rendszeres tanulmányokat végzett,
ő is számkivetettnek érezte magát, s ekkor is, ké
sóbb is foglalkoztatta saját költészete megújításá
nak módja. Ebben a folyamatban is kapott ösz
tönzéseket az olasz költötöl. akit "szimbolikus
nak" nevezett: "Nála minden a forró egyéni élet
ből indul ki, s a költő lelkében gazdagodik föl
magasabb és szellemibb jelentésekkel. Ez a költé
szet nem allegorikus, hanem szimbolikus."

Maga a fordítás óriási feladatnak bizonyult,
bár haszna is nyilvánvaló, hiszen leleményei,
szófűzései, jelzős szerkezetei Babits költemé
nyeibe is beleépültek. Mint ahogy fordító-elődei

iránti tiszteletétől vezérelve a Dividina Comme
dia az övét megelőző tolmácsolásaiból is átvett
sorokat, fordulatokat. Mindez nem jelenti azt,
hogya Magyar Szemle jeles szerkesztője, Kapo
sy József DanteMagyarországon című könyvében
méltatott tolmácsait ne szemlélte volna jogos
kritikával. Szász Károly fordítása nehézkes, oly
kor kimódolt volt, érzett rajta a nyelvvel való
küzdelem. Zigány Árpád vállalkozását, "sima
de zarnattalan" nyelvét Babits méltányló mon
datokkal idézte, Rába szerint "könnyedsége
már a súlytalansággal határos".

A Pokol fordítása 1912 novemberében jelent
meg. rr ••• e hó 20-án rendelkezésére fognak
állani... kész példányai. Kérjük, méltóztassék
tehát bennünket csütörtökön délután nb. láto
gatásával megtisztelni a dedikációs példányok
elkészítése végett" - olvassuk a költőnek írott
levélben. Az egyik dedikált példánya nagy te
kintélyű és -hatalmú Rákosi Jenőnek jutott, akit
nem lehet a nyugatosok barátjának nevezni. Rá
kosi szerint "számos sora döczög, a folyamatos
ság kárára". Babits fordításának egynémely
döccenőit valóban szóvá tették hozzáértő kriti
kusai, ám az előzmények után hatalmas teljesít
mény volt, amellyel a költő épp azt bizonyítot
ta, hogya magyar nyelv mennyire hajlékony, s
hogy az igazi tolmácsoló nem találja szembe
magát "győzhetetlennehézségekkel", mint Ka
zinczy, amikor belekezdett Homérosz magyarí
tásába. Természetesen a kor ízlése nyomot ha
gyott a fordításon, alapos méltatása végén Rába
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György így összegzi a hatalmas vállalkozás ta
nulságait: "Babits Dante-fordításának legfóbb
értéke a három rész plasztikus, festői és zenei
tónusának megközelítése. A Paradicsom számos
sora rendkívül zenei, a képszerű szemlélet el
mélyülése, nem utolsósorban a részletek deko
ratív pompája a Purgatórium festőiségét erősíti,

de a Pokol plaszticitását dekadens nyelvi túlzá
sai miatt mégsem tudjuk fenntartás nélkül mél
tányolni." E fenntartások részben abból adód
nak, hogy Babits annyira rokonnak érezte Dan
te és Ady költői világát, hogy az olasz költő tol
mácsolása közben "adys megoldásokat" alkal
mazott. (Erről ugyancsak Rába ír figyelemre
méltó sorokat.)

Az Isteni színjáte1c néhány részlete, írójának
élete és működése a gimnáziumi tananyagnak
is része. Már csak azért is érdemes volt ilyen
szép kivitelben megjelentetni. Babits tanulmá
nya mellett Sárközy Péter kiváló kísérő írása és
Tarbay Ede utószava (hogy a rá jellemző ala
possággal végzett szöveggondozói tevékenysé
géről ne is szóljunk) nagyban növeli a könyv ér
tékét. Nyilvánvaló, hogy ezek elsősorbanaz iro
dalomtanárok és a nagykorú olvasók igényeit
elégítik ki, a mai fiataloktól Dante és kísérője,

Vergilius is elég távol áll. Am az Isteni színjá
tékhoz úgy is fel lehet nőni, hogy részleteit
kezdjük olvasni. Megkapó szépségei azokat is
elbűvölhetik, akik még nem jutottak az emberi
élet útjának feléhez. (Szent István Társulat, Bu
dapest, 2002)

RÓNAY LÁSZLÓ

FECSKE CSABA: JELÖLNI TŰNTÖMET

Mindenkiben ott munkál a vágy, hogy valami
féle "nyomot" hagyjon maga után, hogy ne tűn

jön el teljesen jeltelenül e világból. Egy költő

esetében pedig mondhatni elvárás, hogya hal
hatatlanságot célozza meg. Fecske Csaba három
évtizede van jelen irodalmi közéletünkben 
gyermekverseibó1 mára iskolai tananyag lett,
azaz élő klasszikussá vált -, joggal mondhatjuk
tehát, hogy verseinek gyűjteményes kiadásában
mulandóság és maradandóság ötvöződikeggyé.

A szerző túl az ötvenen és egy súlyos beteg
ség megpróbáltatásain, mintegy összegző szán
dékkal gyúrta egybe életművének legjavát, ki
egészítve néhány újabb, kötetben még nem pub
likált írással. Lehet vitatkozni a válogatás elvein:
szükséges volt-e például a gyermekekhez szóló
írásokat fölvenni a kötetbe. Tudom, a szerző is
sokat töprengett ezen. Magam úgy vélem: a kö
tet így egész, így adja teljes metszetét az életrnű

nek, s egyébként sem hiszek az irodalmi művek



korosztályonkénti tagolásában, sokkal inkább
helytállónak érzem a "jó vers/rossz vers" kate
góriákat. Fecske itt közölt írásai pedig tagadha
tatlanul jó versek. Előnyére vált a könyvnek az
is, hogy nem a korábbi kötetekben megszokott
rendben követik egymást az alkotások, másrészt
nemcsak új ciklusokba rendezte, de néhol átírta,
tovább csiszolta költeményeit. Új kontextusban,
új összefüggésben új tartalmat nyertek a versek.

Most - sok év távlatából újraolvasva Fecske
írásait. - tűnik föl igazán, hogy a mulandó
mennyire jelen volt már korai műveiben is: "ap
rópénzként gurulnak el a napok / utánuk kapok
annyi élnivaló / lenne de kezemből minden ki
folyik / a veszteséget számolni vagyok itt"
iSzeptember) - vallja letargikus keserűséggel. A
múlt emlékeivel való birkózás folyamatos szem
benézésre, elszámolásra kötelez. Ez a tépelődés

adja egyik pillérét a fecskei életműnek. "Nagy
tömegsír az emlékezet" - állapítja meg rezig
náltan a nagy költőelődhőz,Arany Jánoshoz for
dulva. Mégis a múltba fordulás az, ami ráébresz
ti a teljesség hiányára, az elmulasztott lehetősé

gek által támasztott fájó űrre. Hogy ami történt,
csupán "megesett" vele, s ő maga sokáig csak
hagyta, történjen minden az elrendeltek szerint.
"Vagyok kis rés törékeny üvegen / a világ sérü
lékenyebb velem" - állapítja meg csalódottan
Endymioncímű versében. Am épp ez az önmagá
val szembeni kínzó elégedetlenség jelzi, hogy
nem akar többé kívül rekedt maradni. Mert már
érti, hogy "a gyermekkor még mindig miért kí
sérti", már tudja: "legjobb ha ami kincse volt azt
kiássa / - hiszen csak az marad meg amit más
nak ad - / mielőtt a recsegő tető rászakad".
Néhány versében (a Lépések-ciklus darabjai
ban) a legmélyebb gyökerekig nyúl vissza, a
megfoghatatlanig, a múltból sejtelmesen átizzó
ernlékparazsakig, melyek öntudatlanul is befo
lyásolják életünket, sorsunkat.

Az életmű másik jelentős pillérét a szerelem
ről szóló versek adják. E kapcsolatnak szinte
minden árnyalata jelen van a kötetben: a gyer
meki áhítattól a legbujább érzékiségig. Ott izzik
ezekben az írásokban a férfi-nő kapcsolat min
den drámája: az önző szerelem határtalan szen
vedélyétól ("életfogytig magamra ítéllek") a
"zöld szemű szörny" ármánykodásán (csalás és
megcsalatás drámáján) át azon brutalitásig, ahol
már elvész mindenféle kontroll ("kezem ereje
volt az, egyetlen / érv"), s a szerelem rombolóvá
válik. Am szemérmes Anyeginként a költő ötven
körül is szerelemre vágyik, s reménykedően te
kint a jövóbe: "ősz van ugyan de még nincs
veszve / minden". S a legszentebb emberi érzé
sek diktálják az alábbi sorokat is: "a szerelem
örök csak másik testbe költözik... / / a legtöbb
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ami lehet az egy / / egy / egyetlen nő több mint
a / világ összes nője / ha ő nincs senki sincs".
Egymás ellentételezéseként jelenik meg ezekben
a versekben a szerelem és a magány, a makacs
életigenlés és a kikerülhetetlen vég, a remény és
a kilátástalanság.

A harmadik pillért a költő személyes sorsá
nak tragikus fordulatait rögzítő írások jelentik.
Kharón utasaként "a semmi hívásának" tett ele
get. Súlyos betegségét C,élve fölravataloztak
ágyamon") s az abból fakadó megpróbáltatáso
kat egy - az Istennel folytatott - játszma
sportszerűtlen epizódjaként éli meg: "Ez övön
aluli ütés volt / részedről Uram". Jól tudja
azonban, hogy e játszmában nyerési esélye egy
pillanatig sem volt, bár (s már ez önmagában is
elégtételt jelent) "egy-egy ragyogó / lépés örö
me megadatott". Kiszolgáltatottsága, a küzde
lern, amit az életéért folytatott, följogosítja arra,
hogy gúnyos fintorral nevesse ki a halált - hisz
legyőzte. Innen nézve érthető az a groteszkbe
hajló, már-már ironikus hang, amellyel a kór
házban töltött karácsony estére emlékezik:
"mennyből az angyal/lejött hozzátok no hi
szen könnyű nekik / de mi elhagytuk valahol a
szárnyainkat" . Az elmúlás-versek alaptónusát
egyébként is gyakran színezi valamiféle ironi
kus-groteszk felhang, mintegy könnyedséget
kölcsönözve az elviselhetetlennek: "Mennyivel
könnyebb / elviselni a mások / szenvedéseit."
Ugyanez a csiklandós humor jelenik meg (hallat
lan emberismerettel és életbölcsességgel párosul
va) a kortárs költőknekdedikált sírversekben is.

A halál közelsége két szempontból is fordu
lópontot jelent Fecske költészetében: egyrészt
egyre erőteljesebbenfordul Isten felé, megszapo
rodnak a biblikus témák, másrészt megfigyelhe
tő egy nyilvános számvetésre való törekvés is.
" ...létem tanulság nélküli mese / nem voltam
más csak Isten szennyese" - vonja meg malició
zus gúnnyal saját életének mérlegét. S bár fájda
lommal tölti el a tudat, hogy halálával nem áll
meg az élet, még sincs szó beletörődésről, mi
több: a betegségét legyőző költő hihetetlen élni
és tenni akarása csendül ki a kötet záró verséből:

"az út végén egy angyal áll / hogy kövessem
csak arra vár / / volna még itt annyi minden /
hát hogy mehetnék el innen".

Szívszorító könyv Fecske Csabáé. Erénye,
hogy mai, elidegenedésre hajlamos korunkban
üdítően élet- és emberközeli világot tár az olva
só elé. Olyat, amelyben valóban "a mindenség
vacog". Olyat, amelyben a sorok mögött ott az
ember, hogy sorsával könyvvé fércelje a fehér
lapokat. (FelsőmagyarországKiadó - Szépírás Ki
adó, Miskolc - Szolnok, 2002)

OLÁH ANDRÁS



VASAGYI MÁRIA: SILENTIUM
ALBUM

Régen-volt és régen-várt prózakötetként rob
bant be a (vajdasági) magyar irodalomba éve
ken át fordítóként, levéltáros kén t, lektorként
dolgozó, verseket is csak évtizedekkel ezelőtt

publikáló Vasagyi Mária (1941) első szépirodal
mi könyve. (Előtte csak a Föld, föld... című nép
rajzi gyűjtése jelent meg 1982-ban.)

Történelem, mitológia, néprajz, álom és va
lóság keveréke ez a karcsú könyvecske. Az alig
száz oldalon századnyi időt bejáró magyar/né
met/jiddis/sokác... emlék-, hit- és nyelvi világ
mozaikkockáiból összeálló látomásos közép- és
nyugat-bácskai családtörténet ismerős, mégis
izgalmas valóságanyaga, ennek strukturális ke
zelése, nemkülönben egyéni megoldásokkal
gazdag expresszív nyelve szerint - kiváló iro
dalom.

"Pünkösdkor temették Félix űkapát, az osz
tozkodásra Medárd-nap délutánján kerül sor,
anno Domini 1910. A világon aznap ... " - így
kezdődik a kötet első, A kó1cecske című elbeszélé
se és ezzel a mondattal végződik a kötetet záró
novella, a Silentium album, s ilyképpen mintegy
visszafordul önmagába a történet, ami semmi
képpen sem tekinthető jobb híján alkalmazott
szerkesztési megoldásnak, és nem is azért
ügyes fogás, mert így pont kerül(het) az öt
nemzedéknyi családtörténet végére, hanem
mert a lehető legteljesebb mértékben tükrözi a
kisregénynek nevezett könyv írói világát. Azt a
látomásosságot, amely strukturáló elvként, eljá
rásként szervesíti egy család múltjának néhány
epizódját, a legendárium megőrizte emlékmor
zsákat, az írói fikciót meg a novellákba épített
levél-, illetve napló- vagy feljegyzés-részleteket
és -mondatokat, melyekről nem tudni, de nem is
fontos tudni, hitelesek-e, amint erre az igencsak
fogyatékos helyesírásból következtetni lehetíne),
vagy csupán ügyes írói lelemény termékei.

A kötetnyitó szöveg tabló, amelyben száz év
szereplőit, sorsuk alakulását és a köztük kiala
kult anyagi, érzelmi viszonyokat ismerjük meg,
a családi vitákat, osztozkodásokat. gyűlölködé
seket, kitagadásokat, sőt kiátkozásokat. illetve
értesülünk a szántás közben talált, aranyat "fia
dzó", a család anyagi helyzetét. prosperitását
segítő kőkecskéről, amelynek táblára vésett
mása - mint a nemesi címerekben szokott volt
lenni - ott díszelgett a Sárkánysor (O 46-os szá
mú "magas és tekintélyes" úriházán. s amelyet
az ügyes mester "tudatalatti véletlenből-evagy
heccből" a családtagok képére mintázott ki
gúvadt szeműnek, "hamis mosolyú"-nak, ha
szonleső ravaszságot mutatónak. A családi tab-
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lót követő három novellában elóbb a szere
lem/házasság/halál okozta szétválásokról, a
családtagokat és rokonokat egymástól elkülöní
tő választóvonalakról (Mezsgyék) értesülünk,
majd a leánygyermek felnőtté avatása kapcsán
a jiddis hagyományról és inkább személyes vo
natkozásokról (Bátmicvó) olvasunk. Ez utóbbi
folytatódik az én-elbeszélőnek a családból ön
magát erőszakkal kiszakító apja naplóban rög
zített történetével (nem kívánt nőt vett el, majd
ismert víziszonya ellenére tengerésznek áll),
illetve az apa és leánya levélváltásukból (Efe
meridák) kirajzolódó kapcsolat nélküli kapcso
latával.

Így jutunk el a kötet utolsó szövegéig. Ismét
együtt van a család, amely a Shakespeare
Puckjaként láthatatlanul röpködő, mesterkedő

narrátor / szerző varázslatára egy száz év törté
netét a Kőkecskéhez (O címzett kocsma udva
rán bemutatott színházi előadás (= a kisre
gény?) ürügyén gyűlt össze - s mert holtak, el
tűntek, eltávozottak és élők vannak együtt,
Tadeusz Kantor Halálosztály című híres színház
történeti előadására gondolva, afféle halálcsalád
ként jelenik meg. Egymást túlkiabálva követelik
az igazságot, hogy visszavonassék mindaz a
gyalázat, vád, amit a "szemforgató fantaszta"
rájuk zúdított, mert igenis példás család híré
ben álltak. Nem az történt s nem úgy történt
semmi, ahogy a "művész" véli és ábrázolja.
Csakhogy szenvedélyes tiltakozásukban addig
mennek el, hogy még a század háborúit is két
ségbe vonják, meg nem történteknek vélik. Ami
után, mi mást tehet a családtörténetet kibontó
vizionáló, miután művészkénts a művészet ne
vében arról próbálja (hiába) meggyőzni a felbő

szült rokonságot, hogy "mindez megtörténhe
tett volna velünk és másokkal is", mást nem te
het, mint visszavonul, a fekete családkrónikát,
ahogya novella s a kötet címe is utal rá, a fehér
csönd némasága alá rejti. Nem vonja vissza,
csak elhallgat. S így mi olvasók sem lehetünk
bizonyosak abban, hogy ez a családtörténet hi
teles-e vagy sem, ahogy azt sem tudjuk, hogya
kötetet átszövő ritka szóképződményeket és
-kapcsolatokat ("útonbujdosóvá lett", .Jéttelen
létü", "messzikedvűnektűnt", "ne máncorogj",
"hol taslogtál", "egyetlen burhanyót sem hor
dott az ég" stb.) az író találta-e ki, vagy sem. De
így is, úgy is kifejező, gyönyörű, sűrűszövésű

prózanyelven szól Vasagyi Mária könyve,
amelynek különös értékeire immár a legjobb
vajdasági novelláskötetért járó Szirmai Károly
Irodalmi Díj is figyelmeztet. (Forum, Újvidék,
2002)

GEROLD LÁSZLÓ
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