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T. S. EUOT: A KULTÚRA
MEGHATÁROZÁSA

A neves amerikai szá rmazású író és gondolko
dó T. S. Eliot (1888-1965) kul túrfilozófiai jegy
zet ei, me lyek a Szent István Társulat jóvoltából
a magyar olvasóközönség számá ra is hozzáfér
hetőek, több sze mpo ntból is ak tuá lisak. Egy
részt az Európa szellemi arcu latána k megh atá
rozása kapcsán kiújul ó vitákho z nyújthat
számunkra tám pontokat, másrészt Eliot nyitott,
de ugyanakkor ha tározott trad icionalista érve
lése kijóza nító hatást gya korolhat a kultúra fo
galmának felületes és igény telen megfogalma
zásaira . A szerző c é lkitűz ése egyszerre szerény
és nagyra törő: "Mert amit mindenképpen el
kell kerülünk, az éppe n az un iverzális tervezés;
mindenképpe n tisztázni kell a tervezhető dol 
gok korlátait. Vizsgá l6dásom középpontjába,
éppen ezé rt, a kultúra szó jelentésé t állítottam:
azzal a céllal, hogy mielőtt bárki él vele, egy pil
lanatra tűnődjön el: mit jelent szá má ra ez a sz ó,
mit jelen t szá mára minden egyes sajá tos össze
függésben."(127.)

A kul tú ra szó t sokszor olyan szövegkörnye
zetben leplezi le kön yvében Eliot, melyben töl
tel éksz óként, vagy egyébké nt a kultúráh oz szo
rosan kapcsolódó tevékenység sz inonimája ként
használják. Term észetesen a kultúra meghatá
rozá sa sok nehézségbe ütközik, hiszen egy
ilyen sokoldalú és bonyolult jelenségnek a leírá
sa, minden erőfeszítés ellenére, töred ékes ma
rad , viszont - hangsúlyozza jelentőségteljesen

és optimistán Eliot - , azo k a tényezők, melyek
hiányában ku ltúráról nem beszélhetünk, igen is
megha tározhatók. Fontos azo nban kiemelni ,
hogy Elio t eze knek a tényezőknek a szá mbavé
teléve l nem a kultú ra tudatos átalakításá na k
programjá t tűzi ki célul, mert egy ilyen szá ndék
eleve kudarcra van ítélve, hiszen : "a kultúra
olyan dolog, amire nem törekedhetünk tudato
san". A meg határozás és tudatosít ás inkább a
véd elem céljából történő korl átozás (lásd a
könyvn ek az Oxford English Dictiollaryból vett
mott óját: a megha tározás megh atározását ). A
szerző nem a kultúrát magá t aka rja megm ente
ni, hanem a kultúra szó jelentését, és tegyük
hozzá: mindeközben Eliot a kultú ra sajá tos
megn yilvánulását művel i : a foga lmi kul túr áét,
mely szavaink eredeti tapasztalatiságának feltá
rásában, gondozásában és tovább adásában bon
takozik ki. A könyv utószavában Horkay
H öreher Fere nc találóan foga lmazza meg, hogy
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Eliot szá mára a " kul tú ra nem valamifajta in tel
lektuális reziduum, akkumulált és absztrahált
bölcsesség, hanem a cselekvés formája", Eliot
fogalmazásában: életmód. A kultúra kifejezésé
hez társul ó képzetek, az első fejezet gondo lat
men ete szerint, annak alapján csopo rtos ítha t ók,
hogy a kultúrát az egyén, egy csoport, vagy az
egész társadalom sze mpo ntjából k özel ítik meg.
Eliot hagyom ányosnak szá mító érvelése sze rint
az egyé n kultúrája a csoport (osz tály) kultúrájá
ba, ez ut óbbi pedig a társadalom kultúrájába
ágyazódik be. Ezért a megh atáro zásra von atko
zó törekvés elsősorban a tágabb összefüggése
ket veszi figyelembe, tehát a társad alom egésze
felöl értelmezhető az egyén, vagy egy csoport
kultúrája. A mindenkori társadalom kultúrája
pedig akkor alakul ki, fogalma z egyértelműen a
szerz ő, ha egy vallással kerül összefüggésbe. A
val1ás megalap ozó sze repé n kívül az egyes kul
túrák k öz ötti átjárha tóságot is biztosítja: "ha el
fogadjuk, hogy ugyana zon val1ás képes átha tni
különféle ku ltúr ákat, megkérd ezh etjük azt is,
hogy val1ási alapok nélkül létr e tud-e jönni kul
túra egyá ltalán, és képes-e azok híján magát
fenntart ani" (28). A kultúra Eliot szerint egye
nesen egy nép val1ásána k a megtestesül ése. Le
het - érvel a könyvben függelékk ént megjele
nő, az európa i kultúra egységéről tartott
előadásában - , hogy egy európa i nem hisz ab
ban, hogy a keresztény hit igaz, de mindaz,
amit létr ehoz, és ahogyan cseleksz ik ebből a
háttérből rajzolódik ki és benn e nyeri el értel
mét. A val1ás kiemeIt szerepé nek hangsúl yozá
sa mel1ett a könyv figyelmez tet arra, hogy a
kultúra fogalma nem viseli el a va ll ás, tudo
mán y, művészet és politik a szé tvá lasz tásá t, te
hát senki sem mentes űlhet e bon yolult össze
függések felt ár ását ól. aki a kultúra kifejezését
megérten i sze retn é, még akko r sem, ha az
egyén, vagy egy csoport álta lában mindig csak
egy területen képes tökéletességet elérni. Ha te
hát valakinek foga lma sincs a többiről, ott bi
zony, han gzik az elmarasztaló vélemény, nem
beszélhetü nk "kultúremberről" . Eliot jegyzetei
ben ará nylag részletesen elemzi a társad almi
osztá lyok és az elit kapcsolatát, valamint a régió,
az oktatás, politika stb. összefonódásait és köl
csönhatását a kultúr ával, melyek a mai viszo
nyok szempontjából megfontolandók és minden
kétséget kizá róan útmutatásul is szo lgálha tnak.

A könyv egyik fon tos tanulsága az eddigi is
mertetésből is levonhat ó. a kultúra rövid megha
tározását, mivel alapvetően életmódról van sz ó,



nehéz megadni, hacsak nem fogadjuk el a szerző

igencsak enigmatikus fogalmazását a könyv ele
jéről: "A kultúrát egyszerűen úgy is leírhatnánk,
mint olyasvalamit, ami érdemessé teszi az életet
arra, hogy megéljük." (27.) (Ford. Lukácsi Huba;
Szent István Társulat, Budapest, 2003)

SÁRKÁNY PÉTER

JOHN MAIN: A SZEMLÉLŐDÉS ÚTJA;
JÖJJ EL URAM - AZ ÚR ELJÖTT!

John Main bencés atya nevét nem nagyon is
mertük eddig a lelki irodalom szerzői között. A
tavalyi év folyamán azonban két könyv is meg
jelent tőle magyar fordításban. A szemlélődés útja
című kötetet a Marana Tha jelentette meg azo
nos című sorozatának 98. darabjaként. a Jöjj el
Uram - az Ur eljött! címűt pedig, amely a szer
ző 52 meditációs beszédét tartalmazza, a Filosz
Kiadó adta ki Magnificat könyvek sorozatában.
Bár a két könyv egymástól függetlenül jelent
meg, mégis összetartozóként vehetjük őket kéz
be. Ugyanis mindkettő a bencés szerzőnek a
szemlélődésről szóló írásaiból való gyűjtemény,

rövid fejezetek sorozata. A két könyv jól beleil
lik a katolikus könyvpiacon a benső imáról egy
re inkább megjelenő térnakőrbe, amely a rné
lyebb lelkiségre és imaéletre vágyók keresését
igyekszik kielégíteni. John Main írásai rokon
ságban állnak A megnemismert felhője (Vigilia,
1987) illetve a Bencés Kiadó lelkiségi füzeteinek
spiritualitásával. A szemlélődés útja című kötet
szinte gyakorlati kézikönyvként vehető kézbe a
szemlélődni vágyók számára, míg a másik
könyv a meditációt már gyakorlóknak szánt,
egy-egy hétre szóló lelki tanítások gyűjteménye.

A szemlélődés útja valóban "útra való" tanítások
lényünk középpontja felé, míg a Jöjj el Uram 
az Úr eljött! a maranatha arám szó mántra-szerű
ismétlő imájának és a keresztény meditációnak
értékes bemutatása.

A szerző, John Main bencés (1926-1982) Lon
donban született ír szülőktől. 1959-ben lépett be
a bencés rend londoni Ealing apátságába, majd
ugyanott keresztény meditációs központot ho
zott létre 1975-ben. A sivatagi atyáknál és
Cassianusnál fedezte fel és tőlük vette át, majd
gyakorolta és tanította a "formula-", vagyis
mantra-meditációt. E szolgálat érdekében Mont
réal érseke meghívta Kanadába, hogy hozzon
létre a mantra-meditáció gyakorlására és tanítá
sára egy bencés szerzetes közösséget. Az alapí
tás sikeresen meg is történt, miközben ő számos
könyvet írt e témában, illetve előadásait hang
szalagra rögzítve Communitas címen terjesztet
ték. Ennek nyomán is számos meditációs cso-
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port született világszerte. Mára mind az öt kon
tinensen megtalálhatók a keresztény meditáció
e központjai és csoportjai.

John atya a 20. század azon szellemi és lelki
nagyságai közé tartozik, akik pontosan látták és
érzékelték mai, világunk szellemi éhségét, iden
titásválságát. 6 is megtapasztalta egyes vallási
intézmények kudarcát, amelyek ezt az éhséget
csillapítani szándékoztak. De megértette azt is,
hogy amikor a mai ember önmagának és életé
nek értelmét keresi, valójában magát Istent ke
resi, vágyja. John atya élete és tanítása bizonyít
ja, hogy az ember e keresését a szemlélődő

imádság egyszerű útja képes kielégíteni. Általa
ismét sokaknak Istenhez vezető útja lett és lehet
a keresztény meditáció újra felfedezése, ahol
szavak és gondolatok nélkül lehetünk Istennel.
Ezzel John atya a keresztény lelki örökség alap
vető elemét helyezte vissza a keresztény életbe.
Magyar kortársa e tekintetben P. Jálics Ferenc
SJ, akinek hasonló, szemlélődő lelkigyakorlatos
tanítása az elmúlt tíz évben lett ismertté ha
zánkban.

John Main atya elődeihez hasonlóan a csend
re tanít bennünket. Felhívja figyelmünket arra,
hogy utunk a csend, a nyugalom és az egyszerű

ség fegyelmének elfogadásán és gyakorlásán ke
resztül vezet: "Meg kell tanulnunk csendben len
ni. Mondjuk a választott szavunkat, a mantrát,
amely elvezet bennünket egészen a középpen
tunkig. Nem kell Istenró1 gondolkodni, Ot el
képzelni. Hanem létezni kell, a jelenléte1Jen lenni.
lzaiás ezt írja: akik nem kerestek, megtaláltak,
akik soha nem kérdezősködtek felőlem, meglát
tak engem. Ez a meditáció útja ..."

Bízunk abban, hogy a John atya beszédeiből

megjelent két válogatáskötet is segít az olva
sóknak végigjárni a gyakran fáradságos ös
vényt, és megidézik az ő mély, meggyőző

hangját, igaz és tiszta tanítását, melynek végső

lényege: ,,~ARANA THA! Az Ur eljött - Jöjj
el Uram! Es vezess el a te békédbe, nyugal
madba, szeretetedbe!"

Köszönet illeti a fordítókat és a két kiadot,
amiért lehetővé tették, hogy magyar nyelven is
megismerhessük korunk eddig kevésbé ismert
lelki mestere tanításának lényegét. Reméljük,
további fordítások révén is minél többen mer
nek rálépni a személődő imádság benső útjára,
amely lelki életünk szerves részévé lehet a sze
mélyes megtérés és elköteleződés nyomán.
(Ford.: Pál Cecília, Richter Kálmán és Scharek
Edit. Marana Tha, Budapest, 2003.; Vál., ford.
szerk. és a kiegészítő tanulmányokat írta Szász
Ilma; Filosz, Budapest, 2003)

MEDGYESSY L. EMMÁNUEL



AZ IRODALOM HAJÓSA

A kritikus és az olvasó folytonos hátrányban
van Pomogáts Béla mögött. Hevenedik évé t élte
meg, de nem lankadó kitartással és érdeklődés

seI figyeli az irodalom új vagy ma is értékadó
törekvéseit, s különös figyelemmel követi nyo
mon a kisebbségi magyar irodalmakat, amelyek
valamiképpen a kisebbségi magyarság sorsának
tükörképei. Az a két gyűjteménye, amelyek bő

séges és színvonalas terméséből külön figyel
met érdemel, ezt a megállapítást támasztja alá.
A Jelszó és mítosz című kötet programok, vita
iratok gyűjteménye,annak bizonyítéka, hogya
Szemlér Ferenc által e címmel kezdeményezett
vita nem magában álló, egyszeri eszmecsere
volt, hanem folytonosan áthatotta az erdélyi ma
gyar irodalom önértékelését és önszemléletét. A
transzszilvánizmus irányt adó magatartásból
mítosz lett, majd elenyészett - hangoztatta
Szemlér Ferenc, s némi nosztalgiával jegyezte
meg: "Egykori jelentőségénekfelkutatása pedig
az irodalom történetíróira vár." Nos, ezt a vára
kozást teljesítette és teljesíti be Pomogáts Béla
Kuncz Aladárról írt kismonográfiájától köny
vek, tanulmányok hosszú-hosszú sorában, s így
lett egy az irodalomban is megjelenített életfor
ma hirdetőjévé, megvalósíthatóságának hiteles
szavú propagálójává. Abban a nagyívű tanul
mányában, amely e gyűjtemény bevezetése,
nemcsak az erdélyi magyar irodalom történetén
vezet végig, hanem egyfajta humanista élet
szemlélet igazolását is adja, s csak sajnálni le
het, hogy a mindenkori politika jelszavai átha
tóbbak és hangosabbak, mint az irodalmi
alkotásokban megfogalmazottak.

A költészet szigettengere című kötet tanulmá
nyai között ugyancsak felvillannak erdélyi ma
gyar írók arcélei. de ezúttal a magyar irodalom
hazai művelői kapják a központi szerepet Kas
sák Lajostól Csukás Istvánig, s ami az igazán lé
nyeges: a portrék hátteréből kirajzolódik a 20.
század honi irodalmi törekvéseinek látképe is:
irányzatok, mozgalmak, s mellettük az a tragi
kus folyamat is, amelynek áramában a politika
igyekezett megszabni az irodalom fejlödését, és
terrorja áldozatokat is szedett.

Költői arcképek sora. Az eddig Pomogáts ál
tal rajzoltakkal összehasonlítva őket mindig fel
tűni egy új, finom vonás, árnyalat, amely újabb
gazdagodást jelent. Még az olyan tanulmányok
ban is találunk felfedezni valót, mint például a
Jékelyről írt, holott ennek előzményei között
egy kismonográfiára is utalhatunk. Pomogáts
Béla alighanem tudatosan rejtette el saját önarc
képét is e portrékba: vonzalmairól, ízléséről, er
kölcsi ideáljairól is vall, miközben szeretettel és
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hozzáértéssel varázsolja elénk kedves lírikusait.
(Mentor Kiadó, Marosvásárhely. 2003; Litera Nova
Kiadó, Budapest, 2004)

RÓNAY LÁSZLÓ

MIHAIL BULGAKOV: SÁRBA
TAPOSVA. NAPLÓK, LEVELEK
1917-1940

Bizonyára sokan veszik majd kezükbe kíváncsi
an ezt a könyvet, ha másért nem, hát azért, hogy
a Bulgakov-hagyatékkal kapcsolatos "nagy tör
ténetek" dokumentumait újraolvassák. Hiszen
már-már irodalmi anekdota, hogyan igazolta
az író naplója A Mester és Margarita egyik té
telmondatát. Tudjuk, hogy a Bulgakov lakásán
1926 májusában tartott házkutatás során elko
bozták a naplót, melyet tulajdonosa hosszú időn

át hasztalan követelt vissza. Mikor 1929-ben vá
ratlanul visszajuttatták hozzá, úgy tett, ahogy
évekkel később megszülető regényének hőse is:
széttépte és elégette a kéziratot. és soha többé
nem készített naplójegyzeteket. Hozzánk kalan
dos úton, a Lubjanka archívumain át jutott el e
dokumentum, groteszk, földi értelmezését adva
a nevezetes kijelentésnek: rr- •• a kézirat nem ég!"

Nem kevésbé ismert az 193O-ban Sztálinhoz
írt levél históriája sem. A kétségbeesésében a Ve
zérhez forduló művész kérésére, hogy adjanak
neki munkát a Szovjetunióban, vagy engedjék
szabadon külföldre távozni, Sztálin személyes
telefonhívása volt a válasz, és a segítség sem vá
ratott magára soká: Bulgakov hamarosan rende
zőasszisztensiállást kapott a Művész Színházban.

Az író naplóját és leveleit megjelentető kötet
legfontosabb szerepét éppen abban látom, hogy
a közismert történeteket árnyalja az író életének
és a kornak kontextusába helyezve őket. A Sztá
linhoz intézett kérés egészen sajátos szövegkör
nyezetéül szolgál például az a további hét levél,
amellyel Bulgakov a pártfőtitkárt az elkövetkező

tíz évben megkereste. Mivel az első siker után "a
Sztálin-folyamodványok elismert szakértöjének"
(284.) kezdik tartani őt, többször megkérik, jár
jon közben mások érdekében. Emellett, ahogy
Kiss Ilona, a fordító írja a kötet egyik jegyzeté
ben, az író "egyre rögeszmésebben" (210.) várta
kettejük személyes találkozóját is, amelyre azon
ban nem került sor, sleveleire később soha sem
milyen választ nem kapott.

Ettől kezdve azonban a "művész és a hata
lom" oly könnyen sematizálható problémája
számunkra sokkal bonyolultabban jelenik meg.
E levelek olvasása után nem könnyű eldönteni,
mennyiben interiorizálta a művészszemélyiség

az eleinte csupán a hatalom által kívülről rá-



kényszerített magatartásformákat, végső soron
tehát hol is végződik a "művész", s hol kezdő

dik a "hatalom". A könyv pedig, éppen azáltal,
hogy nem szemezget, hanem a bulgakovi leve
lek és naplójegyzetek lehető legteljesebb közlé
sére vállalkozott, elősegíti az ehhez hasonló
kérdések felvetését. A kötet további erénye,
hogya részletes kommentárokon kívül közel tíz
oldalt kitevő életrajzi kronológiával és terjedel
mes annotált névmutatóval is segíti a tájékozó
dást. (Ford. Kiss Ilona; Magvető, Budapest, 2004)

ALEXANDROV ANDREA

ROBERT WALSER: A SÉTA

Robert WaIser műveivel először találkozhatunk
A séta című kötet révén. Ha életrajzi adatait te
kintjük, későn jutott el a magyar olvasóhoz, ám
figyelembe kell vennünk, hogy saját (német
nyelvü) olvasóközönsége is jóval Walser halála
után kezdett művei iránt érdeklődni. Pedig ko
rának irodalmi nagyságai már felfigyeltek rá: S.
Zweig, Musil, Kafka és H. Hesse lelkesen üdvö
zölték írásai újszerűségét. Szélesebb körű felfe
dezéséhez mindenképpen hozzájárult tragikus,
írói sikerektől megfosztott életútja és halála,
valamint rejtélyes mikrogrammjai is (kétmilli
méteres betűkkel rótt sajátos írás, melynek meg
fejtésén húsz évig dolgozott két kutató). Ma
napság a 20. század első felének legfontosabb
svájci szerzőjeként tartják számon.

Jelen kötetben hat tematikusan összeállított
kisprózafüzér és a címadó, jóval hosszabb léleg
zetű elbeszélés olvasható (melyeket a fordító re
mek utószava követ). Walser "Prosastückli"-nek
nevezi írásait; ezek valóban töredékek, vázla
tok, fel-felvillanó ötletek mindenről, ami a látó
terébe és eszébe jut. "A legmagasabb rendű és a
legalacsonyabb rendű, a legkomolyabb és a leg
mulatságosabb dolgok a sétáló szemében mind
egyformán értékesek, egyformán kedvesek és
szépek" - fogalmazza meg míndazt, amit fi
gyelemre s így megírásraérdemesnek talál. Pró
zadarabjai gyakran hallgatóság előtt előadandó,

színpadi monológoknak tűnnek, melyben az
előadó olykor kizökken szerepéből, elveszíti a
fonalat, majd ismét visszatalál mondandójához.
"Türelem, mindjárt befejezern" - szakítja félbe
a Hóesés hosszas, aprólékos részletezését. Haj
long és nevet a színpadon, akár egy bohóc, gú
nyolódik hallgatóságán (olvasóján) és önmagán
egyaránt. Szemlélődése során semmi nem kerüli
el a figyelmét, hogy aztán pimasz játékot űzhes
sen vele. Szeret fennhéjazva tudományoskodni,
ilyenkor lelkesen taglalja t,Nézetem szerint" 
így kezdi) a hamuról. a gyufaszálról vagy éppen
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az Odol szájvízről kiötölt eszmefuttatását. Saját
vágyait is kifigurázza, a képtelenségig túlozza,
vagy az együgyűségig édesíti (Képzelődés).

"Macskának a jelenkort nevezem" - jelenti
ki komolykodva az "elüzletiesedettség", a pusz
tán gyakorlatiasság-központú gondolkodásmód
gúnyos és kíméletlenül igaz látleletében. ám a
címadásban öniróniája érhető tetten - hiszen ő

maga is napilapoknak ír. Nem törekszik holmi
többre hivatottság nevében a haszonelvű gépe
zetből kiemeltnek tekinteni önmagát. Meghök
kentő képzettársítása csak a felület: mögötte
precíz a helyzetjelentés. Onnön láncszem rnivol
tát tényszerűen és egyben könyörtelenül dek
larálja (A macskának).

Nyelvi és ötletgazdagság jellemzi Walser
írásművészetét. Mindent játékosan s egyszer
smind ironikusan szemlél és szemléltet. Gyer
meki módon folyton kifordítom-befordítom já
tékot űz az alkotással mint tevékenységgel és
mint végeredménnyel, a témával mint okkal és
ürüggyel. Ugyanígy járkál ki-be a tér és idő ha
tárain.

Kisembernek lenni és ugyanakkor kívűlről

látni annak életét, gondjait, gondolatait - az el
távolító irónia (vagy az iróniát lehetővé tevő el
távolodás) állandó eszköze ebben. Minden ízé
ben ismeri a kiszolgáltatottságot - ő maga
egész életében alkalmazottként tengődött, vagy
lapokat ostromolt az írásaival -, az alárendelt,
az alkalmazott szerepét. Tudja annak sértettsé
gét, hiúságát és gátlásosságát. A sehová nem tar
tozás luxus - és nyomor is egyben. Luxus, mert
megadja a mindennel szembeni szabadság, a
függetlenség érzését, pontosabban enged látni.
De nyomor is, mert magányossá tesz, elkülönít,
külső elismerés hiányában folyton önigazolásra
kényszerít: hol a nyegle nemtörődömségálcáját,
hol pedig a dühös megvetés indulatát kényszerí
ti a kívülállóra. Walser írásaiban a kívülállás
mindkét aspektusa érzékelhető, bár (örúgúnyos
világszemlélete ritkán engedi meg számára,
hogy leplezetlenül valljon ennek fájdalmairól. A
séta végén a bohóc elkomorul, fájdalmasan
őszinte és megrendítő vallomást tár az olvasó elé
magányáról, szerelmi kudarcáról, bűntudatáról.

A lét tragikumában már nincs különcködés, sor
sunk a létnek eme dimenziójában közös, még ha
ez nem is jelent mindig vigaszt: "A földet, a leve
gőt és az eget nézve arra gondoltam, ami bár
mily sajnálatos, mégis cáfolhatatlan: hogy rab
vagyok ég és föld közőtt, csakúgy, mint a többi
ember, nyomorult rabok vagyunk mindannyian
(oO.)" (Vál. és ford. Halasi Zoltán; Magvető, Bu
dapest, 1999)
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