
porodott házak közé nyitott háromszögletű tér” (98.);
„az elnehezedett cipőtalpak alatt nedves levelek csivi-
telnek”. (99.) A következő jelzős kapcsolat örö-
münkre néhányszor ismétlődik az írásban: a „ce-
lofánosan csillámló jégtócsák” (például 35, 92.).
Mintha polemizálna a metafizikus alaphanggal
a szerző azzal, hogy a fény-köd-hó-pára-szellő-
felhő leheletnyi rezdüléseit szintén érzékletes,
valósággal tapintható jelzőkkel jeleníti meg: a
lámpa sugara „riasztó ábrákat meszelve a párhuza-
mos tűzfalakra” (127–128.); „az összetapadó levegő
vibráló, fekete tömb” (92.); „alacsonyan szálló felhők
csúnya bálái imbolyogtak” (100.); „a párás levegőben
az ereszcsatorna fojtottan cseperészett” (119.); „Fel-
hők ezüstje rezdül”. (124.) A — saját szóalkotással
élve — szimmetrikus metafora-deriváció meg-
újítja a „múlt kútja” manni kliséjét, és egyúttal
intenzívebbé, delejesen plasztikussá teszi a múlt
időt: „csak néhány cseppet csepegtet a múlt kútja a
mai nappalok hideg kövezetére”. (10.)

Mohai V. Lajos kötete nem könnyű olvasmány,
amelyben az előre nem tervezett, de mindig be-
következő bizonyossággal, a halállal szem besü-
lünk. Talán e könyv segít belátni, hogy életünk
valódi értelme az elmúlás elfogadása. (Prae.hu
– Palimpszeszt, Budapest, 2014)

RŐHRIG ESZTER

MEGPISZKÁLÓ
Tóth Sára: Táncol a por. Írások 
a hitről, spiritualitásról, kultúráról

„Röpüljetek az Úrban, ismét mondom, röpülje-
tek”. Fel lehet-e a csigákat erre szólítani, kérdezi
szellemesen Tóth Sára az egyik korai írásában,
miközben Pál apostol jól ismert buzdításának
(„Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mon-
dom, örüljetek!” Fil 4,4) a mai ember számára
egyszerre abszurdnak tűnő, ám mégis epedve
kívánt paradox természetéről elmélkedik. (18.)

Ködszurkáló. A negyvenes éveiben járó Lati-
novits Zoltán színművész adta ezt a címet 1973-
ban megjelent önéletrajzi írásainak. A szintén
negyvenes éveiben járó Tóth Sára irodalomtör-
ténész különböző keresztény internetes fórumo-
kon és folyóiratokban megjelent, s most egy cso-
korba gyűjtött publicisztikáját a színészkirály
kötetcíméhez hasonlítva egy szóval így lehetne
jellemezni: „megpiszkáló”. Csak egy példa a sok
közül: a posztmodernt értetlenül fogadó, s így
inkább a múltba révedő egyházi közvélemény
kapcsán írja a szerző: „az ilyen nosztalgiázást
próbálom kissé megpiszkálni”. (153.)

Mielőtt 2004-ben megvédte a Northrop Frye
kanadai irodalomtudósról szóló disszertációját,
majd egyetemi oktatóként elkezdte szakmai pá-

lyafutását, Tóth Sára a Harmat Kiadó egyik ala-
pítója, s éveken át főszerkesztője volt. Több tucat
keresztény vonatkozású könyvet szerkesztett,
for dítást lektorált, maga is fordított. Pedig nem
született bele a kereszténységbe, hiszen, mint a
kötet utolsó — megrendítő önéletrajzi vonatko-
zásokat feltáró — fejezetéből megtudjuk: egy
sokoldalú tehetséggel megáldott, de összeku-
szálódott magán életű művészcsalád legidősebb
gyermekeként ízlelte meg és adhatta tovább
közvetlen környezetében a még inkább szomja-
zóknak az Élet vízének gyógyító erejét. Ezekből
az önéletrajzi írásokból erőteljesen sejlik fel
ugyanakkor az a régi igazság is, hogy bár ke-
reszténnyé válni sem könnyű, ám annak is ma-
radni — még nehezebb. Hitharcokról, kételyek-
ről, küzdelmekről, kérdésekről szól ez a könyv.

Tóth Sára a Károli Gáspár Református Egye-
tem Anglisztika Intézetének népszerű tanára,
aki a diákjait is a gondolkodásra, őszinte kérde-
zésre, kétkedésre neveli, ám ezáltal megadva
nekik a hit leleményes meg-, vagy éppen újrata-
lálásának lehetőségét. Frye-tól azt is megtanul-
hatta, hogy nem azért vannak kérdéseink, hogy
válaszok szülessenek, hanem azért, hogy újra és
újra jobb kérdéseket tegyünk fel. Mert amíg a vá-
laszok lezárják, az újabb kérdések állandóan nyi-
togatják a gondolkodásunkat. Megmerevedett és
klisévé vált tételek bálványait Tóth Sára ezért bát-
ran döntögeti, csak azért, hogy diákjai fejében és
lelkében egy hiteles, nyitott és újrakérdező igaz -
ság szülessen meg. Mint Paul Ricoeur is mondja:
az idólumnak meg kell halnia ahhoz, hogy a
szimbólum megszülethessen. Jézus példabeszé-
dei is minden igazi művészet dramaturgiájának
megfelelően dezorientálnak, hogy reorientálja -
nak. Káromkodásból is lehet építeni katedrálist, a
blaszfémiából is születhet szentség.

Tóth Sára nemcsak a gondolkodva tanítás és
tanítva gondolkodás mestere; megadatott szá-
mára a felismert isteni talentum, az írás képes-
sége is: a szavak és mondatok kézzel, vagy ma
már egyre inkább a billentyűzettel való formá-
lása. Tudjuk sokan, hogy ő nagyszerű társalkodó
és vitatkozó partner is baráti körben. Amint a ta-
nítást és a társalkodást, úgy írásait is mindig a
gondolkodás szinte érzéki élvezete mozgatja, ih-
leti és élteti. E gondolkodás nem ismer tabukat,
nem jár tiszteletköröket, nem gyönyörködik ön-
magában; nem gyáva. Mert aki az igazságot sze-
reti, azt viszontszereti az igazság is. Fiatalosan
lázadó, olykor az egyházi közvéleménynek vagy
a hatalmasságoknak is odamondogató lendület
is kell ehhez a hozzáálláshoz. Régen még prófé-
tai szónak nevezték ezt a magatartást, de ma, ha
egy világitól, s ráadásul még női szerző tollából
születik meg ez a szó, azt a patriarchális pozíci-
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ókba domesztikálódott egyházi tekintély és az
őket követő közvélemény egyre nehezebben vi-
seli. Pedig Tóth Sára őket is állandóan emlékez-
teti Dávid király önfeledt táncára, a refor mátus
önleértékelésben rejlő pszichikai veszélyek re, a
gyermeki lét eredendő szépségére, a médiapro-
paganda lélektorzító hatásaira, a korszellem kö-
telező ostorozásának egyhangú monotóniájára,
a hitünk és nemzettudatunk egészségtelen és ki-
rekesztő egybemosódásának veszélyeire. Rá-
mutat a hierarchikus és a spirituális tekintély lé-
nyegi megkülönböztetésének szükségességére.
Tanítani kellene azt a cikkét, amely az ószövet-
ségi frigyláda története kapcsán (59–65.) arra
emlékezteti a mai, sokszor politikai keresztény-
séggé silányult vallásosságot, hogy az istenhit és
a krisztushit sohasem válhat használati cikké,
még a legnemesebbnek vélt emberi törekvése-
ink érdekében sem.

A lelkük nyitottságát, a szemük látását még
nem elvesztő hatalmasságok hálásak lehetnek e
korrektívumért. Máskülönben országukból (egy -
házukból) Lear királyként száműzik a szerete-
tet, és Cordelia sorsára juttatják a szívét mégis a
szájára emelő szókimondó szerző(nő)ket.

Ám az is igaz, hogy a szerző által is emlege-
tett ortodox kereszténység lelkiségéből az aláza-
tot mindnyájunknak tanulni kell. A keletiek egy
rossz prédikációt sohasem „prédikálnának ki”.
Emberi gyarlóságaink és bűneink isteni betaka-
rását hirdetnék, mert az egyház ennek az öröm-
üzenetnek hirdetésére kapott mandátumot.

Vannak olyan cikkek is a gyűjteményben,
ame lyekben a szerző a bölcsészkultúrában nem
feltétlenül az ő szintjén iskolázott réteget szólít
meg, ezért a gyakori „híres”, „nagy” jelző egy-
egy külföldi teológus vagy gondolkodó nevének
említése előtt. Előfordul, hogy az ilyen, egyéb-
ként igen tanulságos írásokat néha egy gyors és
váratlan moralizálás zárja (például: 38, 51, 208).

A legsikerültebbek azok az írások, amelyek
konkrét irodalmi művekről szóló elemzések
(Visky András: Örököljétek az országot; Ljudmila
Ulickaja: Daniel Stein, a tolmács; Marilyn Robin-
son: Gileád; T. S. Eliot: Négy kvartett; vagy éppen
aktuális filmekről való töprengések (Ádám almái;
Emberek és istenek). Többszöri motívumként (42,
108.), majd végül elemzés tárgyaként is megje-
lenik a bolondság és bölcsesség evangéliumi
paradoxonát, a „látásnak ára van” shakespeare-i
üzenetét hirdető Lear király elemzése (221–227).

Tóth Sára írásai a nagybetűs „valóság” felé
nehézkednek, gyakran idézett kedvenc szerző-
jének szavaival: „Human kind cannot bear very
much reality”. Vas Istvánnak a 164. oldalon kö-
zölt fordítása: „Az ember nem sok valóságot
visel el” nem elég erőteljes. Helyesebb lenne így

visszaadni: „Az ember nem képes elviselni a túl
sok valóságot”. A valódi valóság veszélyét az
ember tényleg mindig hárítja, menekül előle a
kényelmes, kellemes képek világába. Tóth Sára
írásai a sebzettségről is írnak, s a valóság iránti
elkötelezettséggel ki is teszik magukat a sebez-
hetőségnek.

A könyv nagy részét a református Parókia
Portál – Közös(s)Ég Magazin számára 2008–2013
között írt — ha jól számolom, a negyven szöveg-
ből huszonöt — blogbejegyzés teszi ki. Néhány
írás az El mondo-MEKDSZ, illetve az Elmondo.blog-
on jelent meg; két cikk a Vigiliában (2009; 2011);
egy az erdélyi Kis tükörben (2005). A legkorábbi,
a kötet nyitó „Ismét mondom” kezdetű, a szerző
által is szerkesztett MEKDSZ-Alap-ban, 1995-ben.

Ahogy a könyvnyomtatás volt az újkor for-
radalmi kommunikációs vívmánya, úgy napja-
inkban az internetes blogírás lett az. Ma már mi-
niszterek, pártelnökök, püspökök (általában a
hatvan alattiak) írnak naponta bejegyzéseket a vi-
lághálóra, azokat bárki kommentelheti oda-
vissza; nincs lezárt szöveg, minden folyik, akár-
csak a világ. A blogbe jegy zéseket azonban nem
olvassa mindenki (mondjuk a hatvanon túliak),
ezért joggal véli egy könyvkiadó: jó lenne a gu-
tenbergi technikával is előállítva „kézbe venni
azt”. Ám van ebben a gesztusban némi eleve kó-
dolt önironikus ellentmondás is: egyrészt a szö-
vegben sokszor bent reked a nem lezárt, vissza-
feleselést is provokáló blogstílus, ám a nyomtatott
könyv (az olvasás után) bezárható, s előbb-utóbb
az otthonok könyvespolcaira vagy éppen a
könyv tárak öröklétnek szánt panteonjá ba helyez -
hető. Kicsit olyan ez, mintha Luther vagy Kál  vin
16. századi nagy példányszámú nyomtatott
köny veit egy lelkes korabeli szerzetes gyönyörű
kódexlapokra másolta volna hosszú éveken át.
Lám, a szeretet még ily látszólag értelmetlen anak-
roniz musokra is képes. Tudjuk: Esterházy Péter
is az első betűtől az utolsóig egy lapra kezével írta
le Ottlik Géza regényét, Az iskola a határont.

Mert Tóth Sára írásait szeretni lehet és kell.
Jogosan keresik helyüket egybegyűjtve Guten-
berg műhelyében is.

A Táncol a por hangskálája igen széles. A blog -
stí lus megkívánta könnyed hangvételű írások
ugyan úgy szerepelnek a kötetben, mint az ép pen
elemzett legnagyobb költői alkotásokhoz (T. S.
Eliot, Visky András) méltó, azokat az őket meg-
 illető tónuson rekreált átszellemült elemzések.

A könyvet a szerző négy fejezetre osztja: I.
Spi ritualitás; II. Kultúra, művészet, közélet, III.
Irodalom, film; IV. Akik előttem jártak. Nem
nehéz észrevenni, hogy a könyv szerkezete
ugyanúgy „négy kvartett”, amint T. S. Eliot
versciklusa, erre utal a kötet címe, mottója, s
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végül ez lesz egy ádventi elmélkedés tárgya is
(257–262).

Eliot hatalmas látomásában az elmúló vilá-
gon átizzik az öröklét életadó fénye: „táncol a
por, / Gyerekek nevetése tör ki”. Ez a „pont” a kö -
tet gondolatiságának mértani középpontja, fény-
csóváinak gyújtópontja is egyben. Itt találkozik
Tóth Sára világában a huszadik századi angol-
szász költészet-ikon egy másik, a szerző szívé-
ben élő lelki ikonnal. A jóbi szenvedéseket meg-
járt, sztareci bölcsességet és mégis gyermeki
derűt, üdítő humort sugárzó református erdélyi
lelkész Visky Ferenc (1918–2005) ikonja ez. Ő is
prédikált a porról: „A por az, ami önmagában
nem áll össze, amikor Isten kezébe vette, össze-
állt”. (276.) Visky Ferenctől tanulta Tóth Sára a
„Risus paschalis”, a húsvéti nevetés felszabadító
kifejezését (271).

Provincionálisnak kell lennünk, hogy egyete-
mesek lehessünk, tanította Tóth Sára tudós mes-
tere, Northrop Frye is. A lényeges dolgok: az elioti
kép, a Visky Ferenc-i prédikáció, a frye-i gondo-
lat mind egybeesnek. „Providential acci dents”
— gond viselésszerű véletlenek, ezt a címet adta
önéletrajzának a bibliatudós Vermes Géza. Ez az
a pont, ez az a látomás, ahol „egy lesz a tűz meg
a rózsa” („fire and the rose are one”).

Egy ezékieli látomásban az elporladt csontok
megelevenednek. Szemeink előtt az életvidám
Nagymama a cigánybálban újra táncra perdül
(280.), az alkoholizmusból az Élet vize által meg-
gyógyított szobrász Édesanya járja az országot
és elkápráztató stílusával nyűgöz le minket, a
hallgatóságot (268).

Táncol a por, a gyermekek nevetnek. (Harmat
Kiadó, Budapest, 2015)

FABINY TIBOR

KAR JASPERS ÉS HANNAH
ARENDT A BŰNRŐL
Karl Jaspers: A bűnösség kérdése —
Hannah Arendt: Szervezett bűnösség
és egyetemes felelősség

Különös-titokzatos jelenség a bűn. Hosszan áll
lesben, az ember észre sem veszi, majd egyszer
csak ráront, leteperi lelkiismeretével, gondolko-
dásával egyetemben, s az ember bűnössé válik
anélkül, hogy tudna róla. Ha mégis észleli és tud
róla, akkor állapotát felmérve végképp megder-
med; tudás nélkül viszont további bűnök még
könnyebb prédájává lesz, mert a bűn kicselezi
gondolkodását és kijátssza lelkiismeretét. A bűn
ugyanis — vigyázat! — nem külső tett, cselek-
vés, esemény, amit egyszerűen meg lehet látni, a
gondolkodással föl lehet ismerni és a lelkiisme-

rettel meg lehet ítélni. A bűn legveszélyesebb
formája kihat az észlelő és védekező szervekre,
és azokat bénítja meg, úgyhogy a gondolkodás
már nem ismeri fel, a lelkiismeret pedig nem is-
meri el. Ekkor atmoszférává válik, közeggé sű-
rűsödik: bármit teszünk, valami ként bűnt kö-
vetünk el; még elkerülése is csak egy másik,
másfajta bűnös tettel lehetséges, és aki bűntelen
tisztaságra törekszik, meglehet, éppen ezzel kö-
veti el a maga bűnét: a gyávaságét.

j

A bűn nem azonos a rosszal, de a rossz lehet a
bűn hordozója, mely magát felmutatva elrejti
a mélyén megbújó felbujtót, a bűnt, ami ezért csak
figyelmes-fájdalmas értelmezéssel hozható nap-
világ ra. A rossz felszíni jelenség, és amennyiben
az ember élete mindennapjaiban többnyire a fel-
színen mozog, számtalan rossz éri, ám éppen
ezért meg is tanul védekezni ellene fortéllyal, fi-
gyelemmel, tudással, technikával. A rossz az élet
anyagi-pszichikai-társadalmi működésében fel-
lépő üzemzavar, amit igyekszünk és többé-ke-
vésbé képesek is vagyunk kiküszöbölni. Gyöke re
a dolgok végessége és önmagunk töredezettsé -
ge. A bűn fészke az ember szabad akarata. A bűn
rosszat eredményez, de el is rejtőzik a rosszban,
ezért a rossz mélyére kell nézni, vajon nem
bűnös akaratból fakad-e, és mivel akarata —
bűnre képes, azaz szabad akarata — csak szel-
lemi lénynek lehet, ezért míg rosszat egy kö-
lyökmacska is tud tenni, bűnt csak ember. Ám a
bűnt elkövető ember gyakran a rossz mögé bú -
jik. A rossz rendszer- s ekként ontikus fogalom:
valamely konkrét létezők alkotta rendszerben
bizonyos folyamatok a rendszer egyik-másik
eleme vagy a rendszer egésze szempontjából ká-
rosak, rombolóak. Ilyen ontikus rendszer bármi
lehet: egy szoba berendezése („a szék rossz he-
lyen van…”), a közlekedés hálózata („mifelénk
rossz a menetrend…”), vagy a Föld biológiai
rendszere („idén rossz volt az időjárás…”), vagy
egy meghatározott cselekvéssor („az ünnepség
rosszul végződött…”). Míg a rossz ontikus, a
bűn etikai, ezért ontológiai fogalom. A rossz a lé-
tezők síkját zavarja meg, a bűn a lét rendjébe ha -
sít bele.

A bűn minden kíméletlen érzékletessége elle-
nére valamiként rejtőzködő erő. Hatni mindig
hat, működni mindig működik, de megjelenni,
megmutatkozni csak akkor kényszerül, ha ne -
vén nevezik, ha rákiáltanak: ez bűn! Miként az
ember világában oly sok mindent — valójában
minden lényegest — így a bűnt is, sőt, kivált-
képpen a bűnt a róla való bátor beszéd, a létezés
mélybe rejtőző, a mélyben meghúzódó és a
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