
a Kereszténység és kultúra című munka. A terem
tés és megváltás kettős aktusában értelmezett vi
lágban a kultúra szerepét s a kereszténység je
lentőségét eredendően szociális elkötelezettség
bírja itt szóra.

A kötet két tanulmányt foglal magában. Az
első szöveg A keresztény kultúra struktúrájáról ad
historikus, de a jelenhez mért összefoglalást. A
kultúrára adott definícióval már az első lapo
kon tisztává téve saját bölcseleti álláspontját s
kulturális hovatartozását: .kuitúra az, aminek fel
adata felépíteni az embert úgy, hogy természete ké
pes legyen befogadni a kegyelmet. Mert a 20. szá
zad után milyen más értelme lehetséges a
kultúrának, a kegyetlenség megélt és megélésé
ben is elképzelhetetlen valósága után. Mindent
a kegyelem szolgálatába állítani." (l0-11.)
(Kiem. az eredetiben - H. T.) (Vagy, a jelképek
nyelvén fogalmazva meg ugyanezt: "a kereszt
kitárulkozó szimbólum, négy ága a négy világ
táj felé a végtelenig hosszabbítható, anélkül,
hogy alakja megváltozna" [56.].) Ezt követően

(keresztény) hit és életvitel, vallás és kultúra ko
rántsem egyértelmű kapcsolatát értelmezi a
dolgozat - a püspöki és a monasztikus misszi
ók korai teljesítményétől a harmadik évezred
társadalmi válságtüneteiig vezetve a vizsgáló
dásban az olvasót. Vázlatosságában is pontos
analízis tárgyává válik a pogány hitvilágok s a
keresztény vallás kommunikációja a középkor
kezdetén, majd a keleti és a nyugati keresztény
ség viszonya, s Magyarország történelmi szere
pe e viszony alakulásában. A jelenre térve a ke
resztény szociális tanítás és munka kerül az
elemzés középpontjába - azzal együtt pedig a
társadalomgondozás mikéntje (s a száz év előtti

francia példa erre), az ökológiai szemlélet mi
benléte. a szociális piacgazdaság jelenkori értel
mezhetősége,az igazságosság és az irgalmasság
ma lehetséges jelentései. A Vigilia hasábjain ta
lán fölösleges is emlékeztetnünk arra, hogy az
"új aszkézis" (70.) zárszószerűen megfogalma
zott kívánalma mennyire szépen s ígéretesen
cseng egybe a "keresztény antropológiai forra
dalom" Johann Baptist Metz-i igényével.

A hagyomány szerepe a keresztény kultúrában
rendkívül személyes hangvételű, már-már me
ditációs irányú írás. Esszé, mely a hagyomány
őrzés és értékteremtés egymástól elválasztha
tatlan feladatát a szabadságra (azaz félelem
nélküli létezésre - boldogságra) és szeretetre
(mely "a valóság, a törvény, a közjó, a létezés
maga" [91.]) rendelt "emberi jelenség" (Teilhard
de Chardin) mulaszthatatlan kötelességeként
tünteti föl. A felelősség nem csekély: "Az érték
teremtés gazdagítja az egész Mindenséget, míg
az értékpusztítás megsérti a kozmoszt." (92.)
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Az így értett világban (melyben "minden és
mindenki azonos szakralitást hordoz" [87.]) Dá
vid Katalin írásai bizonyosan a teremtés, a gaz
dagítás egyetemes műveletébe kapcsolódnak
bele. Annak tudatában s mindegyre azt tudato
sítva, amit a másik kötet is előszeretettel idézett
az "angyali doktorról": "omne ens est bonum"
- minden lét érték.

Ezek után magunknak sem remélhetünk töb
bet, jobbat, mint amit a szerzőnek kívánunk:
még sok hasonló munkát, a szellem még sok
ezekkel egylényegű alkotását. Mert, megint
csak Simone Weil szavaival: "Az értelem nem
kontrollálhatja magát a misztériumot, de töké
letesen hatalmában áll a misztériumhoz vezető

- a misztériumhoz felemelkedő és az onnét
alászálló utak ellenőrzése. Így tökéletesen hű
marad önmagához, ha felismeri, hogy létezik a
lélekben egy hozzá képest felsőbb rendű képes
ség, amely messzebbre vezeti a gondolatot. Ez a
képesség pedig a természetfeletti szeretet."
(Szent István Társulat, Budapest, 2006)

HALMAI TAMÁS

JUHÁSZ ANIKÓ - CSEJTEI DEZSŐ:
TALÁLKOZÁSOK ÉS
TÖRÉSVONALAK
Írók, költők, filozófusok

Miképpen ötvöződik a filozófia és az irodalom
kettőssége: a logika és a poétika, a szó szerinti
és a képi, sokszor szimbolikus és metaforikus
jelentés, a (feltételezhető) realitás síkja és a fik
tív beszéd? Kik azok a költők, író k, akik képe
sek voltak bizonyos filozófiai problémáknak a
meglátására, a rákérdezésre és a bölcseleti ha
gyományon alapuló, sőt néha azon is túl muta
tó, sajátosan egyéni végiggondolásra és kifeje
zésre, és hogyan formálták át az irodalmi
műalkotásba sajátos életfilozófiájukat, egyedi
lét- és történelemértelmezésüket? S kik azok a
filozófusok, akik gondolataikat sziszternatikus
filozófiai rendszerek helyett aforizmákban, köl
tői meditációkban, fiktív és narratív történetek
ben, ironikusan, metaforikusan, így poétikusan
vagy retorikusan közölték? Akik nem féltek az
irodalmias filozófiai locsogás bélyegétől? Vagy
másképpen: hogyan és miről lehet megszólaIni
filozófia és szepirodalom határának "közös
mezsgyéjén"?

Többek között e kérdésekre is válaszol a kö
zelmúltban megjelent Találkozások és torésoona
Iak. Irók, költ6k, filozófusok című elegáns kiadású
könyv. A szerzők: Csejtei Dezső, a Szegedi Tu
dományegyetem filozófus-professzora és felesé
ge, Juhász Anikó, költő-irodalmár-filozófus.A



filozófus-irodalmár szerzőpáros együttes mun
kásságát az igen rangos közös fordításkötetek is
jelzik. Igy például Oswald Spengler: A Nyugat
alkonua (1994), Miguel de Unamuno: 0011 Quijote
és Sancho Panza élete (1998), Karl Jaspers: A filo
zófiai hit (2004), José Ortega y Gasset: Elmél
kedések Leibnizről (2005) című munkáinak fordí
tásával és kiválóan elemző és eligazító utószó
kommentárjaival ajándékozták meg a hazai
filozófiai közéletet. Csejtei Dezső tanulságos
könyvei pedig - Filozófiai etűdök a végességre.
Schopenhauer, Kierkegaard és Nietzsche a halálról
(Veszprém, 2001); A halál hermeneutikája. A korai
Heidegger filozófiai thanatológiája. (Veszprém,
2001); Filozófiai metszetek a halálról. (Budapest,
2002) - az emberi határoltság határhelyzetével
szembesítették az olvasót.

Hasonlóan ajándék a Találkozások és törésvo
nalak című könyvük mindazok számára, akik
egyaránt beszélik a filozófia és az irodalom
nyelvét. Irodalom és filozófia közel kerülése tár
gyában, az emberi létezés minőségeineka meg
ismerésében, megértésében és értelmezésében
lelhető fel. Akár az irodalomban, akár a filozófi
ában a mese rólunk szól, az emberről, így vala
mennyiűnkról, a könyv néhány témakörével
folytatva: a női és férfi látószögekről és azok
"széthasadtságáról", a szeretetró1 és a szerelernró1,
a bűnről, a megértés lehetőségeiről,a hagyomá
nyozottság mikéntjéről, az "eszmék szétporla
dásáról" r az ember és a természet viszonyáról.
Annak nyomán, ahogy ezt például Lou Salomé,
Ortega y Gasset, Goya, Scheler, Nietzsche, Ril
ke, Spengler, Heidegger, Unamuno, Németh
László, Bibó István, Nemes Nagy Agnes gon
dolta. Juhász Anikó és Csejtei Dezső, a filozó
fus-irodalmár szerzőpáros nemcsak bizonyos
egzisztenciális problémakörök értelmezésére
vállalkozik a fentebbi 19. és 20 századi alkotók
vonatkozásában, hanem a teret és az időt átívelő

szellemi hálózatok feltérképezésére is, az olvasó
számára különös intellektuális élményt nyújtva:
az "Utak, ha egyszer összeérnek... " Egész-él
ményét.

E könyv látszólag szerteágazó, éppen ezért
külön-kűlön.de együttesen is izgalmas tizenhat
fejezetéből csupán hármat villantanék fel. A
versmegértés, -értelmezés és gondolati összeha
sonlítás szellemi élményét nyújtja a J' Lét és líra
- Rilke - Heidegger - Nemes Nagy Agnes" feje
zetben a filozófiai és költői látásmód összetarto
zásának a megmutatása, s mindezt egyetlen
költemény ívébe foglalva, Nemes Nagy Agnes
az Éjszakai tölgyfa értelmezésén keresztül. "A
bűn disszeminációja" fejezet az irók, költők és
filozófusok "intellektuális bűnőzésének" termé
szetét analizálja, hiszen amodernitás intellek-
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tus-központúsága a 'minden lehetséges beke
belezésén' alapulva a bűnt sem tartja kivétel
nek e folyamat alól. A rendkívül tanulságos és
gondolatébresztő "Spengler Európa-képének
nietzschei gyökerei" fejezetet olvasva pedig
minduntalan felvetődheta kérdés: vajon e két, a
20. századra oly nagy hatást tévő gondolkodó
miképpen analizálná korunk mai emberét, mi
lyen kérdésfelvetéseknek erednének nyomába,
milyen Szókratész és Jézus-képet fogalmazná
nak meg korunk kontextusában? Vagy csak a
fausti kultúra beteljesedett, végső fázisáról dia
logizálnának, középpontban korunk emberéről,

mint a spengleri gép (technika) és a pénz rab
szolgájáról, a nietzschei csordaerkö1csű tömeg
emberről? (Attraktor Kiadó, Gödöllő, 2005)

MÁTÉ ZSUZSANNA

JOSÉ ORTEGA Y GASSET: REGÉNY,
SZÍNHÁZ, ZENE
Esszék a művészetról

José Ortega y Gasset (1883-1955) filozófiai mun
kássága, elsősorban A tömegek lázadása című

könyve, valamint irodalmi igényességgel meg
írt esszéi nagy hatást gyakoroltak a 20. századi
szellemi életre. Népszerű volt a két világháború
közőtti Magyarországon, s többek között Né
meth László is hatása alá került. A szocializmus
évtizedei alatt nem jelenhetett meg, hiszen filo
zófiai és szociológiai elképzelései szöges ellen
tétben álltak az egyeduralkodó marxista ideoló
giával. (Némi kivételt jelentenek a Gerinctelen
Spanyolország és A történelem mini rendszer című
írások, melyek Két történelmiesszé címmel az Eu
rópa Kiadónál jelentek meg 1983-ban.) A rend
szerváltás után viszont sorra jelentek meg mun
kái, s elindult összes műveinek kiadása is.

A Regény, szinhdz, zene című esszékötet legje
lentősebb, átfogó elméleti alapvetést körvonala
zó írása A művészet dehumanizálódása (1925),
amelyben a szerző a modern művészetet állítja
szembe a régi, elsősorban romantikus művé

szettel. (Ortega a "romantika" és a "realizmus"
terminusokat tág értelemben használja: a "ro
mantikus" az érzelemmel gazdagon telített mű
vekre, a "realista" pedig a részletező, színes, va
lóságos miliőt imitáló művészetre vonatkozik.)
Az "új művészet", azaz a modern, 20. századi
művészet ellenére van a tömegnek, mert nem
képes azt befogadni, és ez irányban nem is na
gyon hajlandó erőfeszítéseket tenni: a régebbi,
főleg romantikus művek sokkal közelebb állnak
hozzá, mivel könnyebb azokat átélnie és befo
gadnia. A modern művészetet csak egy törpe
kisebbség, egy szellemi elit képes élvezni, mely-


