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TÓTA PÉTER BENEDEK

Lábass Endre láncolatának vége: kezdet
Amikor valamely művet írunk,

legutoljára tudjuk meg,
mivel is kezdjük…1

Végső	soron	Lábass	Endre	háromkötetes	kiadványában2	először	a	borítók	és	belső	illusztrációk	mindhárom	könyv	
végén,	a	kolofonban	közölt	egyforma	forrásmegjelölése	bizonyult	érdekkeltőnek:	szemet	szúróan	összefűzi	a	trilógiát.	
A kötetek láncolata azonban szövegek láncolatából is áll. Üres közhely? Ám a láncszemet is az íve által közrezárt üres 
hely teszi azzá, ami. Az ürességbe kapcsolódó szemek teszik láthatóvá, felfoghatóvá, egésszé – ha nem is teljessé – a 
láncolatot. Lábass Endre ebbe kapaszkodva teszi meg trilógiájában írás nyomát hagyó utazását. Lábass Endre láncolata 
füzérhálózatának	űrébe	kapaszkodva	halad	ez	az	írás	is.

•

Nouveau Traité de Diplomatique, où L’on Examine Les Fondemens de Cet Art: on Établit des Regles sur le 
Discernment	des	Titres,	et	L’on	Expose	Historiquement	les	Caractères	des	Bulles	Pontificales	et	des	Diplomes	Donnés	
en	chaque	Siècle;	avec	Des	Éclaircissemens	sur	un	Nombre	Considérable	de	popints	d’Historique,	de	Chronologie,	de	
Littérature,	de	Critique	&	de	Discipline;	&	la	Réfutation	de	diverses	accusations	intentées	contre	beaucoup	d’Archives	
célèbres,	&	sur-tout	contre	celles	des	anciennes	Eglises.	Par Deux Religieux Bénédictins de la Congrégation de S. 
Maur. A Paris, Chez Guillaume Desperz, Imprimeur du Roi & du Clergé de Fance, rue Saint-Jacques, au coin de la rue 
des Noyers. (Tome Sixieme, M. DCC. LXV.) [TPB kiemelése]

A francia bencés szerzetesek 17–18. századi szorgos-tudós maurinus kongregációját és egyes tagjait Lábass Endre 
összeállítása több helyütt is bemutatja kultúrtörténeti érdekességként (vö. Üvegsziget,	236–237;	Mutabor, 123–142). 
Ezek a bencés szerzetesek fáradhatatlan kutatómunkát végeztek, és a felderített történelmi, irodalomtörténeti, biblikus, 
patrológiai	és	liturgikus	szövegeket	kritikai	kiadásokban	tették	közzé.	Az	éles	elméjű	és	szép	lelkű,	hívő	intellektusú	
és	intelligens	hittel	élő	szerzetesek	szüntelenül	dolgoztak	és	imádkoztak.	Létrehozták	és	1787-ben	megjelentették	saját	
zsolozsmájukat;	ez	a	Breviarium Maurinum. Ennek az egyháztörténeti és liturgiatörténeti forrásnak az elevensége ma 
is megtapasztalható Magyarországon.

•

A 19. században Czinár Mór (1787–1875) pannonhalmi bencés szerzetes ismerte fel, hogy a maurinus breviárium 
milyen	 lelki	karaktert	biztosít	az	 imádkozónak.	Az	ő	szorgalmazására	 fogadta	el	és	vezette	be	1843-ban	a	Magyar	
Bencés Kongregáció, hogy ez legyen közös imakönyvük.3	Miközben	az	idő	múlásával	és	a	20.	században	a	II.	Vati-
káni Zsinat szellemében megújult a Pannonhalmi Zsolozsma,	a	Magyar	Bencés	Kongregáció	megőrizte	a	Breviarium 
Maurinum múlhatatlan értékeinek egyes elemeit, például több elegáns himnuszt és sok igényesen válogatott patrisztikus 
olvasmányt – az „imádkozva tanítás (ratio in oratione)” elmélyült jeleit.4

•

A	maurinus	breviárium	himnuszainak	életképessége	Czuczor	Gergely	(1800–1866)	nyomán	követhető.	Czuczort	az	
1848. december 21-én a Bajza József (1804–1858) által szerkesztett Kossuth Hírlapja hasábjain megjelentetett „Riadó” 
című	verse	miatt	6	évi	vasban	töltendő	fogságra	ítélték.	A	Kufstein	várában	elszenvedett	(1850.	04.	17	–	1851.	05.	22.)	
idő	alatt	egyéb	teendői	mellett	a	maurinus	zsolozsma	latin	himnuszait	fordította	magyarra.	Íme,	például:

Piszkozat5 Tisztázat6 Pannonhalmi Zsolozsma, 2004
Te lágyítsd meg a kő
Te vedd el a kemény szivet
Vedd el tőlünk a kő szivet,
S húsból teremts belénk kebelt:
És zengnek éneket neked
A szeretetnek ajkai.

Vedd el tőlünk a kőszivet
S húsból teremts belénk kebelt,
És zengnek éneket neked
A szeretetnek ajkai.

Vedd	el	tőlünk	a	kőszívet,
Érző	szívet	adj	már	nekünk!
És szent kegyelmed hozza meg,
Hogy hálát zengjen himnuszunk.

„Te lágyítsd meg a kő” – „Te vedd el a kemény szivet” – „Vedd el tőlünk a kő szivet,” – „Vedd el tőlünk a kőszivet,” – 
és	ez	a	negyedik,	utolsó	változat	a	kitartó,	következetes,	lelkiismeretes,	átgondolt,	átelmélkedett,	szerethető	javításnak	
és	tisztulásnak	köszönhetően	ma	is	szépen	szól	az	évközi	szombatok	vigíliáján	a	himnusz	negyedik	versszakának	első	
sorában:	„Vedd	el	tőlünk	a	kőszívet…”7

•

A	néhai	maurinus	kongregáció	a	védőszentje	nevét	viselte.	Szent	Maurus	Szent	Benedek	egyik	első	neveltje,	tanít-
ványa,	majd	követője	volt.	A	gallok	kérésére	őt	küldte	Szent	Benedek	Galliába,	ezért	nevezhették	el	a	későbbi	francia	
kongregációt	őróla:	Congregatio Sancti Mauri. Emlékét a szerzetesi kalendárium szerint január 15-én ünneplik Szent 
Benedek	másik	fiatal	neveltjével,	Szent	Placidusszal	együtt.	A	zsolozsmában	a	következő	patrisztikus	szöveg	olvasható	
a Breviarium Maurinum	kijelölésének	megfelelően.
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Minthogy	[Szent	Benedek,]	a	szent	férfi	magányában	egyre	növekedett	erényekben	és	csodajelekben,	sokakat	gyűj-
tött maga köré a mindenható Isten szolgálatára. Így a mindenható Úr Jézus Krisztus segítségével tizenkét monostort 
alapított	itt,	s	mindegyikbe	–	apátot	állítva	élükre	–	tizenkét-tizenkét	szerzetest	osztott.	Egyeseket	azonban,	akikről	úgy	
gondolta,	hogy	szeme	előtt	majd	alkalmasabban	nevelődnek	tovább,	maga	mellett	tartott.	Történt	ekkor,	hogy	Róma	
városának	hívő	nemes	emberei	közül	is	sereglettek	hozzá,	és	átadták	neki	fiaikat,	hogy	nevelje	őket	a	mindenható	Úr	
szolgálatára.	Equicius	Maurust,	Tertullus	patrícius	pedig	Placidust	adta	át	ekkor	őneki	–	jóreménységű	gyermekeiket.	
Közülük	az	ifjú	és	kiváltképp	jóerkölcsű	Maurus	Mestere	jobb	kezévé	kezdett	kifejlődni.	Placidus	ellenben	ekkor	még	
csak gyermekéveit élte.

Egyik nap, mikor a tiszteletreméltó Benedek cellájában tartózkodott, a szent férfiú egyik szerzetese, a már említett 
Placidus,	a	tóhoz	ment	vizet	meríteni.	Kezében	levő	edényét	vigyázatlanul	eresztette	a	vízbe,	és	így	ő	maga	is	utána	
esett.	A	hullám	gyorsan	elsodorta	és	már	majdnem	egy	nyíllövésnyire	vitte	befelé	a	szárazföldtől.	Isten	embere	a	cel-
lájából	azonnal	észrevette	ezt;	tüstént	hívta	Maurust,	és	ezt	mondta	neki:	„Siess,	Maurus	testvér,	mert	a	gyermek,	aki	
vízért	ment,	a	tóba	esett,	és	már	messzire	vitte	a	hullám.”	Csodálatos	esemény!	Péter	óta	ismeretlen!	Miután	ugyanis	
Maurus áldást kért és kapott, sietve indult az Atya parancsszavára, és egészen addig a helyig, ameddig a hullám magá-
val sodorta a gyermeket, azt vélte, hogy a szárazon jár, pedig a víz színén szaladt. Megragadta hajánál fogva a fiút, és 
gyors futással vele együtt vissza is tért. Amint aztán szárazra lépett a lába, feleszmélve hátranézett, és rájött, hogy a víz 
felett futott. Minthogy gondolni sem merte volna, hogy ez megtörténhetik, megdöbbenve csodálkozott az eseten. Majd 
visszatért	az	Atyához,	és	beszámolt	neki	a	történtekről.	A	tiszteletreméltó	Benedek	nem	a	maga	érdemének,	hanem	az	
engedelmesség jutalmának tulajdonította a dolgot. Ám Maurus a parancs eredményének mondta, ami történt, minthogy 
ő	nincs	tudatában	olyan	erőnek,	amelyet	öntudatlanul	gyakorolt	volna.	Ebben	a	kedves	alázatossági	vetélkedésben	a	
megmentett	gyermek	lépett	fel	bírónak.	Ezt	mondta:	„Mikor	engem	a	vízből	kifelé	húztak,	a	fejem	fölött	az	apát	köpe-
nyét	láttam,	és	meg	voltam	győződve,	hogy	ő	segít	ki	a	vízből.8

Ugyan	a	Szent	Maurusról	elnevezett	kongregációt	XV.	Gergely	pápa	erősítette	meg	1621-ben,	az	ünnepi	olvasmány	
szövege	nem	tőle	(vö.	Lábass,	Mutabor, 130) származik, hanem Nagy Szent Gergely pápa (540–604) dialógusainak 
második	könyvéből,	amely	teljes	egészében	Szent	Benedek	életét	tartalmazza.	A	Gergely	és	Péter	diakónus	közötti	pár-
beszéd Szent Benedek életének jeles mozzanatairól szóló példabeszédek láncolata.9 Ezek egyik szeme a fenti Maurus-
történet.A	városlakók	tehát	elhozták	és	átadták	fiaikat	Szent	Benedeknek,	hogy	nevelje	őket.	Köztük	volt	az	ifjú	Maurus	
és	a	gyermekéveit	élő	Placidus.	Hogyan	jutott	el	idáig,	és	innen	meddig	jutott	Szent	Benedek?

Benedek maga is volt gyerek, és tudatlanul is tudósan s tanulatlanul is bölcsen vigyázott magára: a világ helyett 
Istennek	akart	tetszeni,	az	ő	világát	akarta	követni.	Ez	a	világos	látás	és	életalakítási	szándék	lehetett	a	forrása	annak,	
hogy	Nagy	Szent	Gergely	istenfélő	és	jámbor	gyermekként	mutatja	be	Benedeket.	Egy	kettétört,	majdhogynem	diabo-
likusan szétesett szitaedényt (vas)	az	istenfélő	és	jámbor	gyerek	együttérző	imájával	éppé,	egésszé	tett.	Ez	lett	első	jele	
annak, hogy Benedek valóban a tisztesség és tisztaság szeretetét (gratiam) tartotta életalakítása mércéjének.

A	testiség	támadása	alkalmával	is	–	a	kereszt,	a	megváltó	együttérzés	jelével	kezdve	küzdelmét	–	az	őt	szemlélő	
(respectus) magasságos és fenséges tisztesség és tisztaság szeretete (superna gratia)	adott	erőt	az	ifjú	Benedeknek,	
hogy a tüskék és tövisek ejtette sebeket vállalja, mert ez segítette abban, hogy testét, lelke vázát, önmagát fegyelembe 
törje.	Ilyen	töredelemmel	őrizte	meg,	védelmezte	magányában	is	integritását,	lelki-szellemi	épségét,	egészségét.

Első	monostori	kísérlete	alkalmával	az	előre	tudott	kudarc	bekövetkezett.	A	közösség	romlottsága	és	Benedek	igaz-
lelkűsége	összeegyeztethetetlennek	bizonyult.	A	feszültséget	a	közösség	méregpohár	(vas) kínálásával, az utolsó vacso-
ra	negatív	verziójával	oldotta	volna	fel.	Benedek	újra	az	éltető	kereszt	jelével	lesz	úrrá	a	halál	felett.	A	pohár	összetört,	
széthullott	darabokra,	Benedek	azonban	lelki	nyugalmát	megvédve	a	magasságos	és	fenséges	szemlélő	tekintete	előtt	
(in superni spectatoris oculis)	önmagával	kiengesztelődve	épségben	és	egészségben	élt	(habitauit secum).

Istenfélelmét	és	jámborságát	művelve,	együttérzését	és	integritását	megélve,	tisztességét	és	tisztaságát	kialakítva,	
sebeit	és	sebezhetőségét	vállalva,	konfliktusait	és	kiengesztelődését	elfogadva	érkezett	meg	Benedek	testi-lelki	épsé-
ge-egészsége ajándékozó birtokába. Ezzel a védett karakterrel és habitussal jutott el odáig, hogy másokat, gyerekeket 
nevelhessen.

A már egyszer említett gyermek, Placidus a tóra ment vízért, de az edényt (vas) vigyázatlanul merítette meg, és maga 
is	a	tóba	esett.	A	vigyázatlan	gyermeket	az	elszakító	távolodás	és	az	elnyelő	mélység	veszélyezteti.	Egzisztenciális	törés	
fenyeget. Gyors, megbízható, gondos és hatékony segítséget kell nyújtani haladéktalanul. A mély vízen messze sodort 
Placidus	kimentésére	Benedek	elküldi	a	hozzá	hasonló,	jó	szokásokban	és	erkölcsökben	jeles,	engedelmes	segítőjévé	
vált,	 közvetlen	munkatársává	 lett,	 az	 őt	megillető	 titulust	 is	 kiérdemlő	 ifjú	 szerzetest,	 Isten	 famulusát,	Maurust.	A	
krisztusi	életalakításban	állhatatos	engedelmesség	életmentő	gyakorlatáról	a	megmentett	gyermek	tapasztalatból	nyert	
belátása ítél.

Egy másik alkalommal a testvérek egy falat magasabbra emeltek, mert a helyzet ezt kívánta. Ennek kimondatlanul 
bennfoglalt	állítása,	hogy	ez	egyúttal	a	kelleténél	magasabb	fal	lett.	Ennek	a	Bábelre	is	emlékeztető	csúfolkodó	ellent-
mondásnak	a	következményét	Isten	emberének	megelőző	óvatossága	sem	tudta	kivédeni:	egy	gyermek-szerzetest	a	
leomló fal agyonzúzott, tagjait, csontvázát összetörte. A közösség által magasabbra emelt fal képében lappangó fenn-
héjázás,	kevélység,	gőg	vagy	büszkeség	védtelenné,	illetve	veszélyeztetetté	tette	a	gyermeket.	Ez	az	egész	közösséget	
mélyen érintette, elszomorította, lesújtotta. Értesítették a tiszteletre méltó atyát, és eléje vitték a politraumatizált, ösz-
szezúzott testet. A közösség jóvátételi szándékát, eltökéltségét Isten embere a magáévá tette imádságában. Benedek-
nek	és	a	közösségének	az	erőfeszítése	–	együtt	–	épségben,	egészségben	és	ereje	teljében,	helyreállítva	küldte	vissza	
feladatához a gyermeket.

A	később	Exhilaratus	néven	ismert	szerzetes	gyermekként	azt	a	feladatot	kapta,	hogy	vigyen	el	két	boros	edényt	(vas-
cula)	Isten	emberének,	de	az	egyik	edényt	elrejtette.	Isten	embere	óvatosságra	intette,	hogy	ne	igyon	belőle.	Visszatértében	
megtapasztalta,	hogy	az	oldalára	döntött	edényből	egy	kígyó	siklott	ki.	Az	elmarasztalás	helyett	adott	figyelmeztetés	vé-
delmet jelentett a gyermeknek, nem szegte kedvét, nem törte le lelkesedését. Ez a védelem felszabadította. Felszabadult a 
képletesen megjelenített rossz alól. A védelem következtében öröm, vidámság jellemezte a gyermeket.

Amikor Benedek a testvérekkel a földeken dolgozott, egy parasztember a halott fia testét a monostor kapuja elé 
fektette. A gyermek teste az átjáró kulcsa. A gyermek teste a szabad út nyitja. De hogyan? Vissza kell adni apjának ép-
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ségben. Fel kell támasztani. Mint Illés tette a careftai özvegyasszony fiával. Miként Jézus tette a naimi özvegyasszony 
fiával.	Benedek	a	testvérektől	körülvéve	térdre	borulva	és	ég	felé	fordulva	imádkozik	a	gyermek	testi-lelki	egészségé-
ért. Benedek a közösségben és a közösséggel mondott töredelmes imával váltja meg és adja vissza az egész gyermeket 
szülőjének.	Ez	pedig	már	szülővédelem	is.	A	földet	művelő,	a	földre	borulva	imádkozó	Benedek	a	föld	porából	terem-
tett	és	földre	fektetett	gyermekért	imádkozva	az	ég	Urához	fordul.	Szívbéli	töredelemmel	csatlakozva	a	megtört	szívű	
apához,	a	mélységből	kiáltó	imával	a	mennyek	országának	Urát	kéri,	kötözze	be	sebüket.	A	gyermek	megváltott	épsé-
ge-egészsége	az	ő	újjáteremtése,	amely	újjáteremti	az	apát,	és	újjáteremtheti	az	apátot	is	a	közösségével	egyetemben.	
Benedek	a	föld	és	ég	között	a	végletességet	is	számba	véve	elmegy	a	végsőkig.	Így	esélyt	kap	egy	új	kezdet.

Benedek	a	neki	átadottakat	visszaadja.	Számot	ad	róluk.	Tudja,	hogy	a	gyermekekről,	a	közösségéről,	és	saját	lel-
kéről	is	számadás	szól	majd.	A	számadás	szempontja	lehet	a	könyörület,	a	jóságos	figyelem,	a	gondos	fegyelem	és	fel-
ügyelet,	s	mindez	okos	mérséklettel	a	gyermekek	iránt.	A	legkisebbekről,	a	gyermekekről	is	történő	számadásra	pedig,	
hogy minden rendben van-e, az ítélet napján kerül sor, azaz az Isten embere által tisztelt, szeretett és követett Emberfia 
színe	előtt	személyesen.

Eddig	jutott	Benedek	a	bizalommal	ráruházott	nevelésben.	Együttműködik	gyors,	gondos,	hatékony	munkatársaival.	
Elővigyázatos,	és	töretlenül	vállalja	a	következményeket.	Felkészíti	közösségét,	és	magáévá	teszi	közössége	terheit.	A	
rossz terhe alatt megroppantat felszabadítja. A felszabadult örömet és a feltámasztott egészséget szolgálja közösségével 
Benedek	a	középpontban	szereplő	gyermek	nevelése	és	védelme	érdekében.	Mert	ilyeneké	a	mennyek	országa.

•

A	gyermek-	és	szülővédelem	–	akár	a	szülő	ellenében	is	–	nemcsak	a	korai	keresztény	középkor	felelősségteljes	
szereplői	esetében	bizonyult	sorsfordítónak.	A	koraújkor,	avagy	a	reneszánsz	idején,	a	16.	században	is	életbevágónak	
bizonyult.	A	fiúági	 trónöröklés	bevett	szokása	miatt	kényszert	érző	angol	király,	VIII.	Henrik	(1491–1547)	el	akart	
válni	első	feleségétől,	Aragóniai	Katalintól	(1485–1536),	aki	egy	leánygyermekkel	ajándékozta	meg	urát,	uralkodóját.	
Gyermekük,	Mária	(1516–1558)	egyik	féltestvére,	az	egyházreformáló	VIII.	Henrik	harmadik	feleségétől	születte	fia,	
Edward	(1537–1553),	és	VIII.	Henrik	Mária	nevű	húgának	unokája,	a	kilencnapos	királynő,	Lady	Jane	(1537–1553)	
után	lett	angol	királynő.	Ötévnyi	uralkodása	hírhedten	visszatetsző.	Kivívott	jellemzői	Katolikus	és	Véres	Máriának	ne-
vezik.	Nem	keverendő	össze	Stuart	Máriával	(1542–1587)	–	Skócia	királynőjével	(1542–1567)	–,	VIII.	Henrik	Margit	
nevű	nővére	unokájával,	aki	Véres	Máriához	hasonlóan	szintén	a	katolikus	hitvallást	követte,	és	akit	Katolikus/Véres	
Mária	másik	féltestvére	és	utóda,	a	VIII.	Henrik	második	feleségétől	származó	Erzsébet	(1533–1603)	fővétellel	kivé-
geztetett (vö. Lábass, Üvegsziget,	265,	349,	350,	423,	474,	534;	Mutabor, 13 ellentmondásosságával).

•

Az	imént	vázolt	rettenetesen	összetett	és	borzasztóan	bonyolult	korban	a	hitvédőként	címzett,	de	egyházszakadást	
keresztülvivő	VIII.	Henrik	és	a	hívő	polgári	ügyvéd,	az	egyetemes	egyház	egységét	a	végső	szenvedések	árán	is	valló	és	
vállaló Morus Tamás (1478–1535) sem egymással, sem egymás nélkül nem tudta megoldani mindenki által elfogadható 
módon	a	gyermekvédelmet	is	igénylő	házasság	válságának	kérdését.

Morus Tamás (vö. Lábass, Üvegsziget,	278,	319,	322,	331,	566;	Varázscsomó,	28;	Mutabor,	167)	a	maga	életművet	
alkotó	láncszemein	keresztül	néz	a	válság	támasztotta	tükörbe.	A	tisztánlátás	vagy	tisztábban	látás	kedvéért	megfelelő	
távolságot	választ	a	szemlélődéshez	a	megpróbáltatás	idején	folytatott	fiktív,	de	bátorító	párbeszéde	közben.10

A Bátorító párbeszéd	hozzávetőleg	pontosabb	megértése	érdekében	próbáljunk	meg	úgy	közelíteni	hozzá,	hogy	
Morus	életművének	lényeges	és	beszédes	írásai	tükrébe	pillantunk.

Morus Tamás 1515-ben a Németalföldön megírta, majd 1516-ban Angliában újrafogalmazta és -szerkesztette az Utópiát 
bemutató társadalomrajzi és államelméleti gondolatkísérletét latinul.11	A	mű	görög	eredetű	címe	tagadó	jelentésű	omik-
ron-üpszilon	előtagjának	a	latin	betűs	[u]	kiejtés	szerinti	megfelelőjét	az	angol	beszélő	[jú]	hangértékkel	artikulálhatja,	
amelynek	görögös	betűvetése	viszont	epszilon-üpszilon	lehetne	valami	jót	jelentve.	Így	Utópia	egyszerre	Jóhely	Sehol,	
avagy	Helyes	Helytelenség.	A	cím	görög–latin–angol	visszhangjátékának	tükröződő	teret	teremt	az,	hogy	Utópia	és	Anglia	
egyaránt	ötvennégy	közigazgatási	egységből	áll.	Azaz	Morus	úgy	ír	Utópiáról,	hogy	az	Angliára	is	érthető	legyen.	Mind-
eközben	a	helyes	és	helytelen	visszaverődése	felveti	a	kérdést:	a	jól	működő	állam	valóban	jól	működik-e?

A közéleti szerepet és királyi szolgálatot ellátó Morus Tamás írásai sorában valamikor 1513 és 1518 között szinte az Utópia 
negatív vetületeként, affajta disztópiaként (ellenutópiaként) készült a III. Richárd király története latinul (Európának?) és an-
golul (Angliának?).12 A más-más nyelven írt erkölcsfilozófiai példa azonban befejezetlen, s Morus életében kiadatlan maradt. 
Morus életében szintén kiadatlan maradt a talán 1522-ben íródott értekezéstöredéke A végső dolgokról	–	a	halálról,	az	ítéletről,	
a	pokolról	és	a	mennyről:	miként	befolyásolja	az	evilági	életvitelt	a	hívő	reflexiójában	a	halál	utáni	másvilág?13

Egyházi	felhatalmazással	megerősítve	Morus	Tamás	hitvédő	és	hitvitázó	írásai	között	1529-ben	jelent	meg	a	Pár-
beszéd az eretnekségekről.14	Az	európai	kontinensről	az	angliai	szigetre	bejutott,	a	hitújítás	jegyében	megjelent	és	a	
Római	Katolikus	Egyházétól	eltérő	hitvallások	más-más	tanításának	és	gyakorlatának	kérdéseit	mérlegeli:	a	hitújítás	az	
eredeti forma reformációját vagy deformációját tükrözi-e? A párbeszéd az érett Morus és egy fiatal, tanult, a hitújítás 
által	megérintett,	de	visszatéríthető	hírvivő,	a	majdnem	angyali-apostoli	Messenger	között	zajlik.	Bár	eltérő	a	megjelö-
lésük,	megnevezésük	kezdőbetűje	azonos:	a	párbeszéd	során	végül	egymás	szellemi	képmását	tükrözik.

Morus	életművének	vázlatos	áttekintése	szerint	más	és	más	helyszínek,	más	és	más	nyelvek,	más	és	más	szemé-
lyek	tükrözik	egymást.	Ez	a	modell	többé-kevésbé	összeegyeztethető	azzal,	ahogyan	Michel	Foucault	„Eltérő	terek”	
vonásait mutatja be.15	Az	egyidejűség	és	mellérendelés	viszonylatában	Foucault-t	elsősorban	az	a	néhány	hely	érdekli,	
„amelynek megvan az a különös tulajdonsága, hogy kapcsolatban áll az összes többivel, ám olyan módon, hogy eköz-
ben felfüggeszti, közömbösíti, vagy a visszájára fordítja az általa megjelölt, visszavert vagy visszatükrözött kapcsola-
tokat” (149). Ezeket a helyeket Foucault két csoportba sorolja.

Az	első	csoport	az	utópiáké.	Ezek	valóságos	hely	nélküli	helyek,	„amelyek	általános	viszonya	a	társadalom	reális	
terével egyenes vagy fordított analógiaként írható le. Az utópia [tehát] lehet egy eszményített és lehet egy fonák társa-
dalom	is,	[…]	amely	alapvetően	és	lényegileg	irreális”	(149).	Példaként	szolgálhatnak	Morus	imént	bemutatott	művei.
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A második csoport a heterotópiáké. Ezek reális helyek, amelyek „ellen-szerkezeti helyként, megvalósult utópiaként 
reprezentálják,	kétségek	elé	állítják,	kiforgatják	a	kultúra	belsejében	fellelhető	valódi	szerkezeti	helyeket;	azok	a	he-
lyek,	amelyek	külsők	minden	helyhez	képest,	mégis	tökéletesen	lokalizálhatók”	(149).

Úgy	tűnik,	az	Angliában	1534-ben	felségárulás	vádjával	a	Tower	börtönébe	vetett,	majd	1535-ben	lefejezett	egykori	
lordkancellár,	Morus	Tamás	cellafogságban	írt,	de	először	csak	1553-ban	megjelent	műve,	a	Bátorító párbeszéd meg-
próbáltatás idején a heterotópiák vonásait tükrözi. A képzelt párbeszéd máshol zajlik: Magyarországon. A párbeszédre 
máskor	kerül	sor:	1529-ben,	mielőtt	a	törökök	tartósan	berendezkedtek	volna	az	országban.	A	fiktív	magyar	párbeszéd	
más nyelvek – a latin és a francia – közvetítésével kerül a valósan elképzelt angol olvasók szeme elé.16 Morus a saját 
gondolatait dramatizálva mások – Antal és Vince – párbeszédeként fogalmazza meg.

Eltérő	terek	azonosíthatók	a	Bátorító párbeszéd keletkezésének és elképzeltségének helyszíneiként. A londoni bör-
tön mellett egy budai betegszoba – Foucault kifejezésével élve „a válság heterotópiái” (150).

Élete utolsó éveiben testi és lelki megpróbáltatások nehezedtek Morusra megromlott egészsége miatt, s amiatt, hogy 
VIII.	Henrik	magánéleti	és	közéleti	problémáinak	következményei	a	közéletben	is	részt	vevő	magánemberek,	valamint	
az európai országok – köztük Magyarország – sorsát is sújtották.

Európa történelmi traumának kiszolgáltatott régiójáról Antonio Giovanni da Burgio tudósíthatott, aki 1523-tól az 
1526-os	mohácsi	csatavesztés	utáni	napokig	és	1527-től	1529-ig	pápai	nunciusként	szolgált	Magyarországon,	majd	
1530-tól	1533-ig	szintén	nuncius	VIII.	Henrik	udvarában.	Feltételezhetjük,	hogy	a	nuncius	közlendőin	keresztül	hiteles	
hírek	juthattak	Morus	Tamáshoz	is,	aki	lordkancellárként	szolgált	1529-től	1532-ig.

A	közép-kelet-európai	hírek	és	a	honi	helyzet	egyeztethető	vonásainak	tulajdoníthatóan	Morus	párbeszédében	fel-
merül „a Török” magyarországi tapasztalatok alapján Nagy Szulejmánról mintázott alakjának metaforikus alkalmazha-
tósága	VIII.	Henrikre,	angliai	megfelelőjére.

Ezeknek az illuzórikusnak nem mondható tereknek – a tényleges Török által leigázott Magyarországnak és a figu-
rális Török által dúlt Angliának – egyik funkciója – Foucault felfogásával szólva – „egy másik reális tér megterem-
tése,	amely	oly	tökéletes,	[…]	hogy	hozzá	képest	a	miénk	rendetlennek,	rosszul	igazgatottnak,	kuszának	tűnik.	[…]	
a	kompenzáció	heterotópiája	ez”	(154).	Ezért	Morus	–	a	keresztény	hívő	–	a	párbeszéd	végén	Isten	országára	–	a	hit	
realitásának terére – figyel.

A földrajzi és hitbeli meghatározhatóságon túl azonban a párbeszéd helye a nyelv.

Az iménti átvitel, a metafora szinte már meg is teremti az irodalom történését. Az átszállítás szinonimája, a transz-
ferálás	ennek	az	aktusnak	a	tulajdonképpeni	megfelelője:	a	translatio	–	az	átvitel	–	képes	értelmű	átültetéssé	válhat,	a	
fordítás eredményévé.

Morus dialógusa esetében ez történik, ez a folyamat zajlik, és ilyen eredmény várható. Ezt a párbeszéd nyitó felirata 
teszi	kétségtelenné:	a	megpróbáltatás	idején	létrejövő	bátorító	párbeszédet	egy	magyar	készítette	latinul,	latinból	fordí-
tották franciára és franciából angolra.
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A	párbeszéd	végső	fordulata	megerősíti	az	ilyen	átvitelt:	a	megőrzött	jó	tanácsok	nemcsak	a	mi	nyelvünkön,	magya-
rul	őrződnek	meg,	hanem	németül	is.	A	német	nyelv	azért	maradhatott	ki	a	feliratban	említett	közvetítő	nyelvek	sorából,	
mert a reneszánsz idején a francia vagy az olasz bizonyult az angolra fordítás bejáratott útja-módjának. A párbeszéd 
szóváltásába	viszont	azért	illeszkedhet	a	német,	hogy	a	német	nyelvterületről	induló	és	a	keresztény	Európát	gyengítő	
vallási-politikai széthúzás fenntartói is érthessenek a szóból.

A	bátorítás	biztosítására	a	nyelvhasználat	új	irányt	vesz	a	párbeszéd	záradékában.	Antal	azt	kéri,	hogy	a	Szentlélek	benső-
leg tanítsa az olvasót a szívében, nélküle ugyanis keveset érne mindaz, amit a világ összes szája tudna tanítani az embernek 
fülhallás útján. Az átvitel – akár metafora, akár translatio	–	ezen	a	ponton	transzcendens	karaktert	kap.	Ez	a	másvilági	jellegű,	
istenesen	kitűntetett	alkalom	–	Foucault	szóhasználatát	kölcsönözve	–	„ünnep	gyanánt	működik”	(153).

A	földrajzi	és	nyelvi	meghatározáson	túl	a	párbeszéd	eltérő	személyekből	kiindulva	az	eltérő	személyek	között	zajlik.
Két	eltérő	személy	–	Antal	és	Vince	–	beszélget.	Egy	öreg	meg	egy	fiatal.	Antal	az	élete	vége	felé	jár,	Vince	beveze-

tésre	vár	az	élete	és	egy	új	életszituáció	elején.	Antal	a	betűrend	elején	áll,	Vince	a	végén.	Vince	kezdi	a	beszélgetést,	
Antal	mondja	a	zárszót.	Vince	úgy	jön,	mintha	menne,	tudniillik	az	életből	való	távozás	gondolatával	érkezik,	Antal	vi-
szont úgy búcsúzik, mint aki az élet megújulásának érkezésére vár. Antal és Vince vonásai szinte egymás komplementer 
elemeinek is tetszenek. A dialógus aktusa, a párbeszéd helyzete a beszélgetés folyamán olyan társalkodási szituáció, 
konverzációs	alkalom,	amikor	az	eszmecsere	mellett	a	 jellemző	gondolkodásmód	vagy	gondolkodási	mechanizmus	
akár odáig is juthat, hogy a partnerek konvertálódnak, átalakulnak, átváltoznak – egymássá. A személyek mint helyek 
ilyen	felfogása	Foucault	ötödik	alapelvét	elővételezi.	„A	heterotópiák	mindig	nyitások	és	zárások	rendszerét	feltétele-
zik,	amelyek	elszigetelik,	egyidejűleg	azonban	átjárhatóvá	is	teszik	őket.”	(153).

Antalról	Vincétől	a	beszélgetés	elején	megtudjuk,	hogy	hosszú	és	erényes,	férfiasan	vitéz	életet	élt,	kiemelkedően	
jártas Isten törvényében, azaz a Bibliában és az egyházi szokásokban-szabályokban, sok félelmet és próbát kiállt, fog-
ságban	edződött,	már	készül	szembenézni	a	halállal,	s	mindezeken	túl	jelenléte	és	tanácsai	vigaszt,	bátorítást	és	erőt	
adtak	övéinek,	akiknek	így	lelki	atyja,	sőt	szinte	édesapja	lett.	Ebből	a	jellemzésből	akár	Morusra	is	gondolhatnánk,	akit	
lányával	folytatott	levelezéséből	ilyennek	ismerhetünk	meg.17

Vince	karaktere	a	harmadik	könyv	huszonhatodik	fejezetéből	ismerhető	meg,	amikor	Antal	szinte	ízlelgeti	a	szót:	Vin-
centi.	Antal	ismerete	a	Jelenések	könyvéből,	a	megpróbáltatásokat	tanúságtevőként,	mártírként	kiálló	győzőknek	tett	meny-
nyei	ígéretekből	táplálkozik.	Az	egyik	ígéret	szerint	Krisztus	mindhalálig	hű	követője	egy	kövön	olyan	új	nevet	kap,	ame-
lyet	senki	más	nem	ismer,	csak	az,	aki	kapja	(Jel	2:17).	Mintha	Vince	ezt	nem	tudná,	nem	ismerné,	hiszen	ő	jön	Antalhoz	
bátorító	és	megerősítő	tanácsért.	Vince	ezt	annak	ellenére	nem	tudja,	hogy	nevének	eredete	azt	jelenti:	„győző	vagyok;	erőt	
veszek, úrrá leszek valamin”. Vince ezt még nem tudja, talán még önmagát sem ismeri eléggé. Antal viszont ismeri és tudja 
is	ezt.	Úgy	látszik,	ő	lenne	az,	aki	ezt	a	nevet	kapja.	Meglepő	módon	ebből	még	azt	is	kiolvashatjuk,	hogy	Antal:	Vince.	
Ez a névátvitel a két személy lényegét egy-mássá alakítja át. Antal-Vince elmélkedésében azonban még egyszer szerepet 
kap	a	névadás.	A	Jelenések	könyvéből	idézett	beszélő,	aki	„az	első	és	az	utolsó”	(Jel	1:17),	megígéri,	hogy	a	megszólított	
győzőt	oszloppá	teszi	Isten	templomában,	és	onnan	többé	nem	távozik,	ráírja	Istene	nevét	és	Istene	városának	a	nevét,	az	
új	Jeruzsálemét,	amely	az	égből,	Istenétől	száll	alá,	és	ráírja	az	ő	saját	új	nevét	is	(Jel	3:12–13).	Ezen	a	ponton	az	iménti	kő	
oszloppá	erősödik,	és	London	egykori	bírája	–	Morus	–	remélheti,	hogy	stabil	támaszként	bekerülhet	abba	a	templomba,	
amely	Isten	városában	van,	amelyet	fiatal	ügyvéd	korában	nyilvános	előadásokat	tartva	próbált	megérteni	és	megértetni	
Szent	Ágoston	Isten	városáról	írt	szövege	alapján.	Figyelnünk	kell	még	arra	is,	hogy	az	ígéretet	tevő	beszélő	saját	új	nevét	
írja	rá	hallgatójára.	Viszont	ezt	a	nevet	sem	ismeri	senki,	csak	ő	maga,	aki	ebben	az	esetben	nem	más,	mint	a	győzőként	
visszatérő	Emberfia	(Jel	19:12).	Ilyen	értelemben	az	Úr,	Krisztus	az,	aki	győz,	s	lesz	előzetes	képmásává	azoknak,	akik	
győzőként	–	mint	mártír	–	tanúságot	tesznek.	Így	alakul	ki	Antal-Vince-Morus-Tamás	Krisztust	tükröző	új	neve	ebben	az	
elmélkedésben.	Mivel	az	így	kapott,	mások	előtt	ismeretlen	név	elvehetetlen,	a	bátorításnak	köszönhetően	az	elmélkedő	
átalakulásban	megszületik	a	megnevezett	személy	megerősített,	eltörölhetetlen	karaktere.

Morus-nál egymást tükrözik helyek, nyelvek és nevek. Ez a tükörfunkció Foucault tükrével villanhat össze, amely 
egyfelől	„hely	nélküli	hely,	végső	soron	utópia”,	másfelől	„heterotópia	is,	hiszen	a	tükör	valóságosan	létezik	és	[…]	
visszahatást gyakorol a helyre, amit betöltök” (150). Ebben a villanásban Morus a harmadik könyv huszonhatodik fe-
jezete szerint a Szent Páltól kapott fénytörés módosításával látja azt, „amit szem nem látott”, bár „mindezt elkészítette 
Isten	azoknak,	akik	őt	szeretik”	(1Kor	2:9).	Ez	a	végszó	az	olvasót	bátorítja,	olvassa	tovább	Szent	Pált	is.	„Most	tükör	
által,	homályosan	látunk,	akkor	majd	színről	színre”	(1Kor	13:12).	Ez	az	apokaliptikus,	a	végidőkre	fókuszáló	tekintet	
segít,	hogy	az	evilági	állapotokat	és	teendőket	helyesen	lássuk	és	gyakoroljuk	a	másvilág	fényében.

Újabb	reflektáló	villanás:	„Egyes	korok	más	[…]	koroknak	szerető-értő	tükrei”	(vö.	Lábass,	Üvegsziget, 369).

•

Az	időbeli	és	térbeli	tükröződések	egymásra	vetíthetik	a	kezdetet	és	a	véget.	Jól	látta	ezt	Stuart	Mária.	Jelmondata	
kifejezte: En ma fin est mon commencement – „A végemben a kezdetem.”

T. S. Eliot (1888–1965) – említése (vö. Lábass, Üvegsziget,	500;	Mutabor, 332) idézte fel – komolyan vette a mondat 
jelértékét	súlyos	történelmi	és	élettörténeti	válság	közepette.	„East	Coker”	(1940)	című	nagyversének	első	mondata	–	
„In	my	beginning	is	my	end.”	–	tükröződik	utolsó	mondatában	–	„In	my	end	is	my	beginning.”	Kezdetemben	a	végem	
– végemben a kezdetem. A vers mondatainak láncolata kört körre ró, körtáncot jár körbe-körbe.

Az élet minden pillanata és helyzete dinamikus egyensúlyban van. Hérakleitosz egyik töredéke is ezt mondja. 
„Ugyanis a kör kerületén a kezdet és a vég egyezik.”18

Ilyen értelemben minden egyes emberi lépés – döntés – az életben kezdet és vég, vég és kezdet. Ezért – ahogyan T. 
S. Eliot fogalmaz az „East Coker” V. tétele végén – „[…] az itt és most nem számít többé. / […] kutatóúton kell lenni 
/ Nem számít az itt meg az ott / Mennünk kell […] / Egy másfajta telítettségbe / Új egyesülésbe, mélyebb kapcsolatba 
[…]”19 Bármi legyen is az. Bárhová vigyen is. Csak nyugodtan.

•
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„Nyugatra	fel!”	Westward Ho! Az utalás Charles Kingsley 1855-ben megjelent regényes útleírására (vö. Lábass, 
Üvegsziget,	258,	291,	553,	555,	558,	560)	előhívja	az	emlékezetből	a	Worstward Ho	 („Előre	vaknyugatnak”)	című	
rövid	prózát	Samuel	Beckett	életművéből	(1983;	1989).20

„Rajta.	Mondd,	rajta.	Mondassék,	rajta.	[…]	Mondassék:	tovább	sehogyan.”	(355;	378)

Mondatok láncolatának dinamikus egyensúlya. Izgató nyugalom. Nyugtató izgalom.

•

Lenti, katonaság, két év (1976–1978), könyvek, folyóiratok, olvasás, jegyzetelés, idézetek számtalan noteszbe, gon-
dolat-ok,	láncolat-ok.	Belőlük	egy	példa.

Beckettről	olvasok.21 Vándorútra kelt. „[…] azok értették meg, akik tudták követni a lelki szemlélet kanyargó út-
vesztőin.	[…]	formailag	egy	szóhínárba	süllyedő	művészet	csődjébe	kergeti	olvasóit.	[…]	azt	vallotta,	hogy	minden	
fájdalmunk közepett sztoikus közömbösséggel, megtisztult fenséggel kell járnunk életünk útján. […] olyan költészet 
után vágyódik, amely átlábalt a semmin s az új térségben új kezdetet keres.” (246)

Beckettet olvasok, most is mondom magamban. „Én nem akarok utamról letérni azért, hogy olyan dolgokat elkerül-
jek,	amelyek	elkerülhetők,	mert	egyszerűen	nem	akarom	az	utamat	elhagyni,	noha	életemben	sohasem	mentem	utamon	
sehová	sem,	csak	egyszerűen	útközben	maradtam.”	(247)22

•

Hiszen	„minden	út	csak	visszatekintve	válik	érthetővé,	csak	visszatekintve	fedezhető	fel	a	koherencia	[…]”23 Ezért 
hangzik a felszólítás: „Emlékezzél vissza az egész útra…” (Dt 8:2)24

•

Beckett fiatalkori, egyetemista jegyzetei tanúskodnak arról, hogy odaadó figyelemmel olvasta többek között Szent 
Ágoston írásait.25 Ennek a láncolatnak, illetve füzérhálónak a végéhez közeledve, visszalapozhatjuk a Breviarium 
Maurinum, illetve a Pannonhalmi Zsolozsma egyik patrisztikus olvasmányát „Szent Ágoston püspöknek az Apostol 
szavairól	mondott,	169.	beszédéből”.

Amint látjátok, utasok vagyunk. De megkérdezhetitek, hogy mit jelent járni. Tömören megmondom, hogy félre ne 
értsetek,	és	hogy	ne	lomhán	járjatok:	azt	jelenti,	előrehaladni.	Haladjatok	előre,	testvéreim,	biztassátok	egymást	mindig	
álnokság,	szolgalelkűség	és	hízelgés	nélkül.	Ha	belül	nincs	veled	senki,	aki	előtt	szégyenkeznél,	büszkén	kérkedsz.	Ha	
van valaki, akinek tetszik az alázat, vizsgáljon meg téged. De önmagadat is vizsgáld meg. Soha ne tessék neked az, ami 
vagy, ha el akarsz jutni oda, ami még nem vagy. Mert ahol tetszettél magadnak, ott visszamaradtál. Ha azt mondanád, 
elég,	akkor	elvesztél.	Tégy	hozzá	mindig	valamit,	menj,	haladj	mindig	előre.	Ne	torpanj	meg	az	úton,	ne	fordulj	vissza,	
ne	térj	le	más	irányba.	Egy	helyben	topog,	aki	nem	halad	előre.	Visszafelé	megy,	aki	oda	jut,	ahonnan	elindult.	Más	
irányba tér le az, aki elhagyja hitét. A sánta jobban halad az úton, mint a futó az út mellett.26

•

Ahogy tetszik. Shakespeare (1564–1616) mintegy az emberélet útjának felén, 1599-ben színre hívott figurája, Jaques 
beszél	ehhez	foghatóan	életérzéséről,	életviteléről,	habitusáról	az	ardennes-i	erdőben,	ahol	talán	nem	leli	az	igaz	utat.	
Vagy	mégis.	Egyetemista	jegyzeteimből	idézem	vissza,	s	mondom	újra	magamban	–	„[…]	sok	alkatrészből	összeke-
verve,	sokféle	anyagból	leszűrve,	[…]	az	egész	tulajdonképpen	nem	más,	mint	sok-sok	tűnődés	az	utazásaimon	[…]	
tapasztalatokat szereztem.”27

•

Lábass Endre megszerezte tapasztalatát. A világirodalom: bejárhatatlan utak képe (vö. Mutabor, 282). Mégis elindul 
csavarogni, s ennek módszere a vágy eltévedni, ám így talál új utat a labirintusban (vö. Üvegsziget, 415). Éveken át 
gyűjtögette	az	adatokat,	„hogy	ezek	útvesztőjében	akármerre	elindulva	új	és	új	utakra”	bukkanhasson	(vö.	Mutabor, 
108).	A	kezdetként	összegyűjtött	adatok	mesésen	„szép	láncban”	fejlődtek	tovább	(vö.	Mutabor,	26,	343).	A	mű	és	a	lét	
kölcsönösen	fenntartják	egymást:	„reményekből	fűzött	lánc	az	életem	meséje”	(vö.	Varázscsomó, 189).

A	tevékenységen	és	az	eredményen	így	tűnődve	Lábass	Endre	–	úgy	tűnik	–	rálel	trilógiája	műfajára:	katéna. „A katéna 
egyházatyáktól	vett	idézetek	láncolata,	mellyel	valamely	bibliai	kérdést	akarnak	megerősíteni,	ilyen	például	Aquinói	Szent	
Tamás Catena Aurea-ja is.” (Vö. Üvegsziget,	545)	Később	tágul	a	„catena” fogalma: „meghatározott célból összeválogatott 
idézetek láncolata” (vö. Varázscsomó, 55). Még akkor is, ha a cél nem más, „csak” az út maga.

Analógia	kedvéért	említhető,	hogy	a	kémiai	értelemben	vett	„katéna-”	előtag	a	vegyületek	nevében	a	nyílt	láncszerű	
szerkezetre utal.28	Az	analógia	alapján	Lábass	Endre	láncszerű	füzérének	üres	szemeihez	lehet	csatlakozni	a	fentebbi	
gyakorlat alkalmazásával.

A	láncszerű	füzérek	iménti	csatlakoztatása	olybá	mutatkozik,	mintha	egy	szövet	különböző	színű	szálai	varázslatos	
csomókban	szerveződve	(vö.	Mutabor,	108–109)	akár	varázsszőnyeget	is	alkothatnának.	Lábas	Endre	útra	is	kelt	„a	
könyvlapok	repülőszőnyegén”	(vö.	Üvegsziget,	392).	Ki	száll	fel	még?!

•
A	szőnyegtéma	egy	újabb	megszentelt	hagyományra	irányíthatja	a	figyelmet	a	patrisztika	korából.	Alexandriai	Szent	

Kelemen	(kb.	150	–	kb.	215)	„legnagyobb	műve,	a	Sztrómata	 [szőnyegek]	nyolc	könyvet	foglal	magában.	Maga	a	
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sztrómata	szó	valójában	egy	sajátos	késő	ókori	 irodalmi	műfajt	 jelöl,	melynek	sajátosságai	 többek	között,	hogy	az	
elkezdett témát váratlanul abbahagyja, majd máshol újra elkezdi, de már más szempontból fejtegetve a felvetett kér-
dést. Laza, színes írás, melynek nincs egységes vázlata, megírásával ötleteket, gondolatokat ajánlott megfontolásra az 
olvasóinak.	Misztika,	misztérium	lengi	át	írásait,	sokszor	fogalmaz	homályosan,	burkoltan,	vagy	máskor	költői	vissza-
emlékezések formájában tárja elénk erkölcsi és teológiai nézeteit.”29	Nos?	Árnyékkereső?

•

Végül,	Kedves	Olvasó,	felkészülve	a	bekapcsolódásra	a	felemelkedéshez,	kezdjél	repülni!
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