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A Kairosz a szó, amellyel a régi görögök az alkalmas időt jelölték. Amikor megnyí
lik valami, ami addig zárt volt. Amikor feltör valami, amelynek útja felfelé addig nem
volt. A lehetőségek beteljesítésének pillanata. Nem máskor és nem máshol, hanem
itt és most, a jelenben. Ez az idő az érés, a megérés - a megértés ideje. A helyzet
megérett, és az esemény bekövetkezik. Éppen akkor, amikor kell. Nem később, és
nem előbb. Az ember életében ilyen pillanat, amikor átlátja azt az utat, ahonnan jött,
és látja azt is, ahová tart, és ráébred arra, hogy mindezt az éppenmost-bóllátja, és tudja
és teszi. Ez a pont az, amikor hirtelen minden nyitva áll benne, minden készen van
ahhoz, hogy tovább lépjen, készen ahhoz, hogy megtegye, amit akkor, éppen meg
kell tennie, mert a helyzet, a tér és az idő megkívánja tőle. És valamilyen szempont
ból minden pillanat ilyen. Minden pillanatban ott a lehetőség, mert minden pillanat
ajtó, a jelenléthez vezető ajtó.

A jelenlét szellemisége felé ...
"Aki gondo/a{{ÍVa/ a oalldson, a fi/ozófián,

és a tudományon nem emelkedik túl,
annaktényleges jelen/éte nincs. "

(HamvasBé/a)

Jel és jelen összetartozhat. Ajel-en: térbeli meghatározás. A jeihez képest elmondja, hol
vagyok. Ajef-en vagyok. Aje/en ugyanakkor időben is meghatároz, vagyis a mostra utal:Je!en
vagyok. Je/en/ét. A jelen az egyetlen fogalmunk az idő hármas irányát jelölő szavaink közül
- múlt, jelen, jövő -, amely egyaránt térbeli és időbeli jelentéssel is bír. Véletlen egy
beesés ... ?

Tényleges je/en/ét.

Ki megkísérli a lelki és a szellemi nyíltságot megszerezni találkozik ezzel a fogalommal.
Ki megkísérli a lelki és a szellemi nyíltságot fenntartani szembesül ezzel a fogalommal. ..
Elkezdi mibenlétét kutatni.

A je/en/ét nem meghatározható. Pontosan azért, mert nyílt. Minden, ami meghatározott
már zárt, lezárt, keretek között lévő, egy rendszer része.

Ajefen/ét nyíltság, értékek felé való nyíltság. Valós, az élethez, és önmagunk megértéséhez
hozzájáruló értékek pedig nincsenek viszonyítás nélkül. Szükség van valamire, szükség az
Abszolútumra, amelyhez viszonyítva bármi az én személyes sorsomban érték lehet. Az
ember is csak ehhez képest válhat emberré, mert ha nincs középpontja, akkor csak részei
lehetnek. És a részek összessége nem egész, nem egész-ség. Az egész minőségileg más,
magasabb, teljesebb.

A jel és a jelen összetartozik. AJe/-en, térbeli meghatározásként önmagamra utal. A jel a
sorsom. Aje/en ugyanakkor időben határoz meg, és ebben a jelentésében azt az időirányt
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mutatja, amikor a sors az életemben betöltendő feladat. A jelen maga a személyes életem
élése. Ha ezt látom, akkor a kettő egy, vagyis élem a sorsomat - jelen vagyok, a lehető

legközelebb önmagamhoz.

Ajelenlét nyíltság, elsősorban önmagunk felé való nyíltság.

Minden ember életében van legalább egyetlen pillanat, amikor felteszi magának a hon
nanjöttem, hová megyek kérdését, az ember kilétére, az emberiség mibenlétére vonatkozó
legalapvetőbb kérdéseket. Vannak azonban kérdések, és e fentiek is minden bizonnyal
közéjük tartoznak, amelyek megértéséhez nem megválaszolásuk jelenti a legjobb utat,
hanem az, ha túlnövünk rajtuk. Ha kilépünk a kérdés keltette zártság káprázatából és egy
magasabb rendben próbáljuk azt újraértelmezni. Így lesz az önmagunk kilétének
kérdésére adható lehető legközelebbi válasza jelen lehető legteljesebb megélése. Jelenlét.

Mézes Zsolt

/

Eletjelenség

"Lassíts leeg)' percre ember, leelőzted magad!"

(Kiss Tibor)

Lélegzetvételnyi idő ...
De létező valami, amibe belekapaszkodhatsz. Álomképekbe takarózhatsz, vagy

leáshatsz a kút mélyére, hátha találsz ott egy darabot az elveszett lelkedből.A lényeg:
lélegzel, élsz, létezel, értékké nemesülsz.

Rohantál, és most sóhajtasz egy nagyot és megállsz. Valami történt, s te elgondol
kozol. Könnycsepp. Egyet előre lépsz, majd kettőt hátra, de nem ütközöl ellenállás
ba. Úgy tűnik mindenki más máshogy csinálja: létezik, de rossz irányba teszi ezt.
Fázol, mert nem sodródsz és az jéghideg érzés. De mozogsz és álmodsz, ébredsz és
mosolyogsz, mert táncra hív ugyan a félelem, de te inkább a csillagokkal keringőzöl

még egyet a tengerparton. Majd elkezdesz felgyorsulni, és felvenni a versenyt a
bábukkal. De mindig veszítesz, mert gondolkozol. Mert érezni akarod a lényeget.
Nem pörögsz, hanem érzékelsz és átéled a pillanat erejét. Kékkel festesz esténként,
s nappal fekete ének hangzik a távolból, de te elhessegeted a szirének hangját.

Párává változik a közhely, de te elfúj hatod a párát, ha van még erőd küzdeni. S ha
nincs fuss, és győzd le a bábukat. Bizonyíts, és hős lehetsz. A ma hőse vándor saját
magában, de te költözz haza.

Egy pillanatnyi csend. Mélység a csendben. Elkezd szemerkélni az eső, és te
lelassítasz, mert átfut az agyad on a lelked.

Lélegzetvételnyi idő...
Gáncs Tamás
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Tanulmánij, esszé

Smidéliusz Gábor: Az örök visszatérés mítosza 1

A következőkben áttekintjük azt, hogy milyen következtetésekhez lehet jutni
általánosságban az ókori archaikus társadalmak - beleértve azokat a népeket is, amelyek
hatalmi helyzetük, vagyegyszerűen földrajzi adottságuk miatt kapcsolatba kerültek
Izráel népével - vallásainak és mítoszainak, ebből következően világszemléletüknek a
vizsgálata során. Ehhez a vizsgálathoz elsősorban Mircea Eliadevallástörténész munkái
nyújtanak segítséget, útmutatást. Az ő, ezzel kapcsolatos elképzelésének leglényege
sebb pontjait próbálom meg röviden, tömören összefoglalni a következőkben.

l. A tér vallásos megtapasztalá
sának élménye

M. Eliade szerint az archaikus népeknek
összefüggő, átfogó vallási és kozmológiai
rendszere volt. Ez a magyarázata annak,
hogy a tér és idő fogalmát másként értel
mezték. A következő, alapvető pontokban
a tér heterogén voltának (többféleségé

nek) a megtapasztalása fejeződik ki:
a.) a tér homogenitását (egyféleségét)

megtöri valamely szent hely
b.) ezt egy "nyílás" szimbolizálja, amely

lehetővé teszi az egyik kozmikus régióból
a másikba való átmenetet (az égből a föld
re és a földről az alvilágba)

c.) az éggel való kapcsolat különböző

dolgokkal fejezhető ki, például oszlop,
létra, hegy, fa stb.

d.) a világtengely körül terül el a "világ"
(vagyis a mi világunk), a tengely közepe a
"föld köldöke", ez egyben a világ közepe
IS.

Egy bizonyos területen megtelepedni
azt jelentette, hogy ezt a területet egyben
meg is kellett szentelniük, mert ott addig
a "káosz" uralkodott. Olyan hely volt,
amely idegen és félelmetes, megfogal-

mazhatatlan veszélyeket rejtő volt a szá
mukra.

Ehhez hasonlót még a huszadik század
embere is átélhet, egészen egyszerűen ak
kor, ha ismeretlen helyen jár, vagy olyan
dolgot tesz, amire most először vállal
kozik. Első alkalommal minden idegen
nek, furcsának, félelmetesnek tűnik. Meg
kell szokni az új helyet, el kell sajátítani a
cselekvési metódust ahhoz, hogy valóban
a mienk legyen, hozzánk tartozzon. Aztán,
amikor "bejáratottá" válik, "belakjuk",
akkor már sokkal inkább a sajátunknak
érezzük, később ragaszkodunk hozzá. Egy
üres lakás kezdetben egészen más
térhatású, mint berendezés után. Az
ürességnek van valamiféle taszító, félel
metes jellege. Ha azonban valaki sajátjá
nak akarja tudni ezt a lakást, akkor
bútorokkal, tárgyakkal, illatokkal, színek
kel tölti meg. Így válik hozzá tartozóvá,
egyéniségét tükrözővé. Egészen biztos,
hogy valaki más ettől egészen eltérő

módon tenné otthonossá ugyanazt a
helyet.

Ugyanígy történt ez évezredekkel
korábban is, csak még vallásos jelen
tősége, tartalma volt, mint az élet minden
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területének általában. A letelepedett
népek számára természetesen létfontos
ságú döntésről volt szó akkor, amikor a
nomád életformát a letelepedett egzisz
tencia váltotta fel. Ettől függött az egész
közösség léte. Letelepedni valamilyen
helyen, azt berendezni vagy belakni olyan
cselekedet, amely egzisztenciális döntést
feltételez. Új "univerzum" választását,
amelyet meg akarnak teremteni, és ezáltal
önmagukra vállalni. Ez azonban soha nem
történik önállóan, hanem mindig valami
féle minta alapján. Ez az "univerzum"
csak utánzása annak, amelyet már előző

leg az istenek példaszerűen megteremtet
tek. Az emberi így részesül az isteni
szentségében.

A szent városok és a vallási centrumok
mind-mind a világ közepén találhatóak. A
templomok a "kozmikus hegy" utánzatai,
és ezek alkotják azátjárási lehetőséget ég
és föld között. Alapjaik pedig az alvilágba
nyúlnak, szintén a kapcsolatot biztosí
tandó. A hegyben és a templomban is a
világ közepe testesül meg. Josephus Flavius
írja A zsidók története c. munkájában, hogy a
jeruzsálemi templomnak is volt ilyen szim
bólumrendszere. A szentély három része
megfelelt a kozmosz hármas tagolásának.
Az udvar a tengert, vagyis az alvilágot, a
templom a földet, a Szentek szentje pedig
az eget, a mennyországot jelenítette volna
meg.2 Egyrészt feltehetően Josephus
Flavius már a hellén filozófiai gondolkodás
hatása alatt, és annak szemüvegénkeresz
tül Iátjaezt a kérdést, és egy olyan teológiai
rendszerben, mint amilyen Izráelé, ez a
kérdés átértékelődött, elvesztette eredeti
jelentőségét, ill. negatívelemmé zsugo
rodott. Másrészt valóban hatással volt a tér
ilyen jellegű értelmezése Izráelben a
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szinkretizmus (vallási keveredés) idején, a
királyság korában.

Összefoglalva, a templom egy égi óskép
tükre. A templom azért imago mundi (a
világ képmása), mert a világ az istenek
műve és szent, A templom szent hely, az
istenek háza, ami újból és újból megszen
teli a világ egészét. Bármilyen tisztátalan a
világ, a szentélyek szentsége megtisztítja.
Mivel a templomot égi mintája alapján az
istenek lakóhelyéhez hasonlóan építették,
a profán térben szent teret képezve a földi
romlás nem érintette. Ennek a szent
térnek az élménye tette lehetővé a "vilá
galapítást" . Ahol ez a szent tér jelen van,
és győzedelmeskedik a "káosz" erőin, ott
van lehetőség az életre. A szentség szilárd
pontot teremt -a formátlan "káoszban",
kapcsolatot formál a föld, ég és alvilág sík
jai között. Ezeknek a tereknek az áttörése
lehetővé teszi, hogy a térbeli hierophánia
(szent jelenléte) és a tér megszentelése a
kozmogóniával (teremtés) azonos legyen.
Ha a szent hely környezetében indul meg
egy emberi közösség létfeltéteIének
megteremtése, akkor a letelepedés a szent
hely középpontjától kiindulva kezdődik

meg, és a világ megteremtésével azonos
jelentésű.

A világ tehát csak annyiban valóságos
világ, ha benne a szent világ is jelen van. A
világ az istenek teremtménye. Az embe
rek csak rituálisan újból véghezviszik ezt a
cselekményt, az eredeti teremtés aktusát,
és így szentelik meg az új területet,
Minden ember a világ középpontjában

telepedik le, közel ahhoz a "nyíláshoz",
amely biztosítja számára az istenekkel
való kapcsolatot. A letelepedés egziszten
ciális döntés, a hely belakása a teremtés
megismétlésével, vagyis az istenek tet-
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tének utánzásával azonos. Azzal, hogy
részt vesz a mintaadó kozmogóniában,
egyben megteremti saját kis" univerzum
át" is.

2. Az idő ciklikus
ismétlődésének elmélete

A térhez hasonlóan természetesen az idő

is más fajta összefüggésbe kerül az
archaikus társadalmak gondolkozásában.
Kétféle idői sík létezik: a profán, amely a
mindennapoké, és az ünnepek ideje,
amely alatt felfüggesztődik a profán
létezés, és a világ és vele együtt az ember
visszakerül a dolgok kezdetéhez. Abba az
időbe, amelyben a mintaadó ősök vagy
hősök, istenek éltek, és így közösségbe
kerülhet velük. Az ember rítusok segít
ségével léphet át a szent időbe. A szent
idő tehát voltaképpen mitikus ősidő, ame
lyet a rítus segítségével újra és újra jelen
valóvá tesznek.

A világ minden évben megújul, az ilyen
alkalmakkor visszanyeri eredeti szentségét,
olyanná lesz, amilyen kezdetben, a
teremtéskor volt. A világmindenség folyá
sát tulajdonképpen óriási körnek kép
zeiték, és az évvel azonosították. A napév
időegységkéntvaló alkalmazása egyiptomi
eredetű szokás. Más kultúrák azonban 
egy jó darabig maga Egyiptom is - a nap és
holdévet együttesen használták. Ez 360
napból állt, tizenkét 30 napos hónappal.
Ehhez járult még öt szökönap.j Az évet

zárt körnek tekintették, amelynek mégis
kezdete és vége is volt. Ezeken a pontokon
évenként megújulhatott. Minden új évben
tiszta, szent, új idő jött létre. Ilyenkor a
világ teremtése is megismétlődött, és csak
ezzel együtt születhetett újjá az idő is.
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Így ez az időnek nem csupán a "meg

tisztítását" jelenti, hanem az őseredeti

kezdetektől való megismétlését, amilyen
az a teremtés pillanatában lehetett. Ezért
újévkor jellemzőek voltak a megtisztulási
rítusok, a bűnök elűzését szolgáló szer
tartások. Nem arról van szó, amire mi gon
dolunk, hogy egy korszak lezárul, és egy
újabb elkezdődik,hanem megsemmisül az
előző év, érvényét veszti, hatástalanná
válik. A rituális megtisztulások értelme
tehát más, mint az egész közösség bű

neinek, hibáinak az eltörlése, elégetése.
Ezért mondhatjuk azt, hogy ez nem csu
pán megtisztulást jelentett, hanem tulaj
donképpen az idő visszafordítását, sem
misnek nyilvánítását is. Az ember a rituálé
útján vett rés'zt a világ megsemmi
sítésében és újrateremtésében. Ő is, mint
ha újonnan született volna: újraterem
tődött, új létezést mondhatott magáénak.
Minden ilyen alkalommal szabadnak,
tisztának érezhette magát, mert megsza
badulhatott a múlt terheitől, saját bűneitől

és hibáitól. Visszakerült a dolgok eredeti
idejébe, a szent, az erős, a friss, az új időbe,

amelyet még az istenek jelenléte tett
ilyenné. Az ember szimbolikusan a terem
tés kortársává és részesévé vált.

Az előbbiekből már kiderült, hogy az
archaikus (ókori) ember csak akkor tudta
elfogadni valóságnak a jelen világát és ide
jét, ha azt már valamiféle modell előlegezte.
Ezért próbált ehhez az isteni modellhez
időről-időre visszatérni. A teremtés volt
ennek a modellnek a legerőteljesebb kife
jeződése, így arra kellett tehát törekednie,
hogy helyet kapjon az őseredeti valóság
közelében. Visszatérjen abba az időbe,

amikor minden elkezdődött,amikor a világ
létrejött és a kialakulás állapotában volt.
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A. Az ünnep jelentése és

szerkezete

Az ünnepen nem valamilyen mitikus
eseményemlékét ülik meg, hanem az
eseményt újból megjelenítik. Az életet
nem lehet megjavítani, hanem a világ
teremtés szimbolikus megismétlésével
újjá kell tenni. Az istenek által kezdetben
véghez vitt teremtő tettek megjelenítése
alkotja a szerit naptárat, az ünnepek
összességét. Az ünnep nem a profán
időben történik, hanem akkor, amikor az
isteni tett az idő kezdetén létrehozta.
Ebben az eredeti időben való részvétel, az
ebbe való visszazökkenés okozza, hogy az
ember teljesen másként viselkedik az
ünnepek alatt, mint előtte vagy utána.
Még ha ugyanazokat a dolgokat végzi is
napközben, mint amiket általában a
hétköznapokban, akkor is úgy gondolja,
hogy most egy másik időben, a kezdet
idejében, a mitikus időben él. Az ünnep
rituáléja nem más, mint az istenek
mintaadó cselekedeteinek az utánzásai.
Bizonyos napokon tehát az istenek
kortársává lehettek és feIeleveníthették
azt az őseredeti időt, amikor a teremtés
lezajlott. Ugyan mindennek megvan az
idő előtti mintája, modellje, - ilyen min
den emberi tevékenység is - ezek az
előképek idővel megromolhatnak, az
emberi bűnnel eltorzulhatnak. Szükség
volt tehát a minták újrateremtésére, az
isteni tettek periodikus megjelenítésére,
hogy ne merüljön feledésbe az, amit
egykor az istenek tettek. Az ünnepek
ráébresztik az embert ezeknek az erede
tére és szentségére.
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B. Az imitatio dei
következményei

Az imitatio dei (istenek utánzása) azon
ban néha súlyos következményekkel is
járt, például bizonyos véráldozatokat
bizonyos isteni tett igazolt. Ha az isten a
teremtés közben, az idők kezdetén
megölte a "káoszt" szimbolizáló tengeri
szörnyet, testét feIdaraboita és ebből lett a
világ, akkor az ember akárhányszor várost,
templomot, házat épít, meg kell ismétel
nie az áldozatot, akár emberáldozat for
májában is. A kígyó a káoszt jelképezi, a
formátlant, azt, ami még nem öltött testet.
A kígyó megölése megfelel a teremtés
nek. Amikor Marduk megöli Tiamatoi.'
akkor egyben' győzedelmeskedik is a
káosz erőin. A még formátlanból megfor
málja, a semmibőllétrehozza a világot. Az
áldozati szertartás során arról van szó, hogy
pontosan az isten által, az idő kezdetén
rendelt áldozatot újra bemutatják, de
ugyanakkor ez a szertartás ugyanabban az
őseredeti mitikus pillanatban zajlik le
most is. Ahhoz, hogy a növényvilág fenn
maradhasson, hogy a termékenység biz
tosírva legyen, az embernek vállalnia kell
a szexualitást, akár az orgiáig elmenőerr is,
hiszen kezdetben, a világ teremtésénél az
isten, máshol az ég, ugyanígy ter
mékenyíti meg a földet. Ez válik minta
adó modellé az ember számára. "A rituális
termésorgiának is isteni mintája van: a ter
mékenység istenének és Földanyának az
érintkezése. A zabolátlan nemi tombolás
sal a szántóföldet ösztönzik nagyobb ter
mékenységre. Bizonyos szempontból az
orgia annak a rendezetlenségnek felel
meg, ami a teremtés előtt uralkodott.
Egyes újévi szertartások azért tartalmaz-
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nak orgiasztikus rítusokat, hogy szim
bolizálják a visszatérést abba a formátlan
állapotba, amely a világ teremtését meg
előzte."5

Könnyebbé válik a tájékozódás a min
dennapi életben is, hiszen a vallásos
élmény szorosabban kapcsolódhatott a
hétköznapi tevékenységekhez. A letelepe
désseI egyidejűleg, a földművelés felfede
zésének hatására a szexualitás, a termé
kenység, a nő és a föld mitológiája kerül
nek előtérbe. A termékenységistenek
elérhetőek, dinamikusak, a gazdagság és a
teljesség istenei voltak. Gazdagították a
szántóföldet, a vegetációt, és ezzel együtt
az emberi életet. Látszólag erősek és hatal
masok voltak, hiszen éppen azért voltak
aktuálisak, mert erejüket, életerő tar
talékaikat a termékenységnek köszönhet
ték. A kritikus időszakokban azonban ezek
az istenek és istennők nem tudtak választ
adni az emberi társadalom válságaira. Csak
az élet reprodukciójához és bőségessé

tételéhez volt elegendő az erejük. A
történelem kríziseiben nem állták meg a
helyüket.

A régi keleti kultúrák az imitatio dei-t
komolyan vették, és emberi felelősség

ként értékelték. Ez megmentette őket

attól, hogy el kelljen viselniük a történel
met, annak szörnyűségeit és a kiszolgálta
tottságot. Nem kellett feltenniük a miért
kérdéseit, hiszen mindennek megvolt az
előképe és ezzel együtt az értelme is. Az
örök visszatérés mítosza megmenti az
embert a létezés terhétől, a semmitől, a
haláltól.

A nő, mint jelkép, szintén hozzátartozik
a termékenység szimbólumrendszeréhez,
és így természetesen összekapcsolódik a
föld misztériumával. Ahogyan a vegetációt
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a termékenység biztosítja, úgy az emberi
síkon a szülés és a születés képei a nőhöz

kapcsolódnak. "A nő szakralitása a föld
szentségéből ered. A női termékenysé
gnek kozmikus mintája van, nevezetesen
a Földanya mindent világra hozó ter
mékenysége."6

C. A görög változat

A görögök is ismerték az örök vissza
térés mítoszát, az ókori filozófusok kiter
jesztették, másként, újból értelmezték a
körkörös idő fogalmát. Thuküdidész a
történelmet a kozmikus mozgás mintájára
fogja fel. Minden változás már egy réginek
egy új változata csupán. A történelem nem
különbözik az élet más területétől. Meg
lehet figyelni, következtetéseket lehet
levonni, szabályokat lehet felállítani.
Véleménye szerint a vizsgálat tárgya azon
ban mindig a múlt marad. A jelent nem
tekinti a döntés idejének, amelyben az
ember felelősséget vállalhatna a jövőre

nézve. Thuküdidész sem veti fel a törté
nelem értelmének kérdését. Ez a felfogás
tulajdonképpen általában jellemző a görög
történelernértékelésre.?

D. A mítosz, mint példahordozó
struktúra

A mítosz az, amely hordozza a példaadó
modelln egyrészt a rítus, másrészt a min
dennapi emberi tevékenység számára.
Csak annyiban értékeli magát az ember
valóságosnak, amennyiben isteneket,
vagy mitikus ősöket vagy hősöket utánoz.
Amikor ezekhez az isteni modellekhez
közelít, akkor születik meg, akkor hozza
létre magát. Tehát a történelmet úgy
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értelmezi, hogy az csak annyiban létezik,
amennyiben az a mítoszokban megnyi
latkozó szerit történelmet ismétli. Csak az
istenek története a fontos. Nincs arra
igény, hogy az ember a történelem alkotó
tényezőjévé, formálójává váljék.

A szent idő azonban mindig ugyanazok
nak az önmagukba örökké visszatérő

eseményeknek a folyton ismétlődő sora.
Lehet ezt úgy értékelni, hogy az archaikus
társadalom leértékelte a történelmi időt,

elutasította az ilyen létezés felelősségét,

hiszen nem önállóan, hanem az isteni
modellek segítségéveI tudja csak saját
egzisztenciáját a jelenben megalapozni.
Az eredet idejébe való visszatérés azt
célozza meg, hogy a saját jelenükben fel
leljék az isteni jelenlétet, és visszalép
jenek a teremtés idejébe, ahol minden
friss, erős és új, ahogyan az az idők kezde
tén létezett. Ez azt jelenti, hogy a hang
súly a jelenre esik ugyan, de csak olyan
módon, hogy a profán jelenben megjele
nik a szent múlt, amely a mát is megszen
teli.

A mítosznak, mint szimbólumhordozó
jelenségnek, nagy jelentősége van az
Izráelt körülvevő népek kultúrájában.
Ebből számunkra az az érdekes követ
keztetés is levonható, hogy nagyon erősen
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kirajzolódik az a határ, ami a mítosz és a
bibliai elbeszélések között húzódik. A bib
liai hitvallások ugyanis mind a történelem
ben konkrétan elhelyezkedő időpontok

hoz kötődnek. Nem egyes modellekhez
kötik az emberi cselekvést, hanem az Isten
és az ember közötti kapcsolaton alapuló
erkölcsi normák határozzák meg az emberi
egzisztenciát. Az más kérdés, hogy elbe
szélési formájában, stílusában természete
sen a Biblia szerzői, szerkesztői is élnek a
mítosz irodalmi formájával, de csak
keretként, eszközként használva azt, nem
pedig tartaimát és funkcióját elfogadva.

Izráel alapvetően újat hozott az örök
visszatérés mítoszának elképzeléséhez
képest. Hiszen az időnek kezdete és vége
van. A ciklikus' időszemlélet megszűnik.

JHWH a mítoszok isteneitől eltérően nem
csak a mitikus időben, hanem a konkrét
történelmi időben jelenik meg. Tettei
személyes beavatkozások a jelen történel
mébe. A történelmi esemény válik a
theophánia (Isten megjelenése) valóságos
hátterévé és keretévé. Többé nem kell a
mítosz és a rítus segítségével a jelenbe
átmenteni a szent időt. A szent idő most
van, ma van, a történelem egy bizonyos
konkrét, megjelölhető pontján.

l M. Eliade gondolarrendszerét bemutató írás, amely az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékére
készült.

2 Josephus Flavius: A zsidók története, III, 8 (I-1ahn István, 1980) 59. oldal
; Mircea Eliade: Az örök visszatérés mítosza (1993) 82. oldal, ezt az adatot ó említi.
4G. S. Kirk: A rnítosz (1993) 123. oldal
; Mircea Eliade: A szem és a profán (1987) 138. oldal
(,Mircea Eliade: A szem és a profán (1987) 136. oldal
i Rudolf Bultmann: Történelem és eszkatológia (1994) 26. oldal
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É:letvonal

Dúl Antal: Hamvas Béla életpályája
Jelenlét

"Guénon csak annyit mondott, hogy a létezés hiteles szövege megcan. Nietzsche ésKierkegaard
csak annyitmondott, hogy tisztaéletetkellélni. A kettőtmegkíséreltem osszekapcsolni, a létezés hite
les szö"vege alapjon ö"nmagában az eredeti tisztaságot megvalósítani. Az őskor és a jelen
OSszeépítése. Aki majelen akar lenni, annakgyökereit legalább tízezerévre kellvisszanyújtania. "

(Patmosz I. Interview)

A hagyomány

A kulcsszó a hagyomány. (... ) A hagyomány az, amit a hinduk "kezdettől fogva
emlékezetesnek" neveznek, Hamvas pedig századunkhoz illő megfogalmazással: "a
létről szóló hiteles és univerzális információnak" mond; valaminek, ami idő- és térfölötti,
mindig jelenlévő. abszolút, és örök. (... ) A hagyomány gondolata természete szerint hier
archikus, és a hierarchia puszta említése Európa kartéziánus írástudóit rendkívüli
mértékben irritálja. Mintha a hierarchia és a rend élménye a szabad és szuverén szemé
lyiség (az individuum) számára korlátot jelentene. Holott a rend, a mindannyiunk
"szívébe írott törvény" felismerése, elfogadása és követése: ez az emberi szabadság
megteremtésének egyetlen lehetősége. A hagyomány hierarchiája a közösség rendjében
annyit jelent, "akinél erősebb vagyok, arról gondoskodnom kell, de aki nálam erősebb,

annak kötelessége, hogy rólam gondoskodjék" (Karnevál). (... )

Nyugat

Az élet hiteles mértékét nem ismerjük, és nem rendelkezünk az archaikus kelet szak
rális egyszerúségével és tisztaságával, amely tudatunkat racionális, túlfinomult, de
alapvetően önkényes gondolatsrruktúrák csapdájából kiszabadíthatná. A centrumról való
leszakadás értelemvesztést jelent. Európában ezt csak a legnagyobb szellemi világosság
gallátók vették észre. A megbetegedett kedéllyel, az egyre inkább elhatalmasodó fóbiá
val, depresszióval, letargiával, főként a szinte lelkünkbe kövült szorongással
(Kierkegaard) szemben azonban a filozófia, a pszichológia és a biológiai orvoslás mód
szerei elégtelenek. Ezért fogalmaz Hamvas így: "Tudomány, vallás, filozófia az élet ter
hein kíván könnyíteni. A hagyomány az embernek visszaadja önmagát."

Családi háttér

Hamvas Béla 1897. március 23-án hajnali fél ötkor született egy felvidéki kisvárosban,
Eperjesen. (... ) Édesapja Hamvas József, evangélikus lelkész, tanár, hírlapszerkesztő, író.
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Fia születése után röviddel papi hivatásától megválik és családjával Pozsonyba költözik.
Az Evangélikus Lyceumnak húsz éven át német-magyar szakos tanára.

A világháború kitörésének idején Hamvas Béla - és valamennyi érettségiző iskolatár
sa, testületileg -, óriási lelkesedéssel önkéntes frontszolgálatra jelentkezik. Kadétiskolai
kiképzést kap, és az ukrán frontra vezénylik. A kezdeti romantikus lelkesedés azonban
az értelmetlen öldöklés látványától és a lövészárkok sarától hamarosan elkeseredéssé vál
tozik. Már menekülne, de a hadigépezet nem engedi. 1917-ben, miután könnyebb
sebesüléséből felépül, ismét frontszolgálatra vezénylik. Észak-olaszországi célállomását
azonban már nem éri el, vonatát Szerbiában bombatalálat éri, őt a légnyomás harcképte
lenné teszi. A hátországi lábadozás - egy ó-tátrafüredi családi panzióban - élete talán
legdöntőbb fordulatát jelenti. Nemcsak nagyregénye, a Karnevál Csendes otthon epizód
jának élményanyagát szerzi itt meg. E házban akadnak kezébe először Nietzsche és
Kierkegaard írásai. A tizenkilencedik század két nagy válságfilozófusa szellemben
bevégzi rajta mindazt, amit a háború - a lövészárkok halálfélelme, a Monarchia össze
omlása és az otthon elvesztésének nyomasztó tapasztalata lelke mélyéig már amúgy is
előkészített. (... ) Nemcsak a világban meglévő metafizikai rossz jelenlétével szembesült,
de főként azzal a ténnyel, hogy a válság az emberi lét örök útitársa. (... ) A válságtudat
nem pesszimizmust jelent. Főként nem valamely pszichológiai-patológiai kórtünetet.
Egyszerű, közvetlen és éber tudomásulvételét annak, hogy az élet centrumában a halál,
a halál centrumában az élet áll. A válságtudat minden korban a hiteles egzisztencia próbá
ja volt és maradt, mondhatnánk az ember felnőtté válásának legfőbb bizonyítéka.

1918-ban, amikor Pozsony Szlovákia fővárosává lesz, az új politikai hatalom a magyar
értelmiségtől hűségesküt követel. Hamvas József ezt megtagadja, ezért a családot ki
utasítják Szlovákiából. Magyarországra, Budapestre költöznek. Hamvas itt kezdi meg
egyetemi tanulmányait. Germanisztikát és magyar irodalmat tanul, emellett azonban a
zeneesztétikától az anatómiáig számos más stúdiumot folytat. Viharos tempóban, szinte
válogatás nélkül olvas, filozófiát és középkori misztikusokat, fizikát és világirodaimat,
oroszokat, franciákat, angol esszéistákat, különös kedvvel a skandinávokat, Strindberget,
Ibsent, Hamsunt, akikhez alkati rokonszenv fűzi. Egyetemi évei után 1923-tól három
évig újságíró, majd 1927-től könyvtártiszt a Fővárosi Könyvtárban.

Nietzsche és a görögség
Könyvtári állása kitűnő lehetőség, hogy tudását rendezze. Leltárt készít a múlt század

végének és a huszadik század első felének szellemi tendenciáiról. Tanulmányát "krize
ológiának" nevezi. E válságtan konklúziója: a századfordulótól kezdve csak azokat a
szellemi megnyilatkozásokat lehet és kell komolyan venni, amelyek a nyugati
életeszmény és értékrend kimerüléséről tudósítanak. A krizeológia csúcspontján
Nietzsche áll.

A modern korszak gondolati rendszereiből végképp kiábrándulva figyeimét egyre
inkább a nyugati gondolkodás számára is kiapadhatatlan szellemi erőforrás, a görögség
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tanulmányozása köti le. (... ) Platónt és Hérakleitoszt fordít, Empedoklészről,

Pithagoraszról és Orpheuszról ír. (... ) Levélesszéjében, a Magyar Hüperionban (1936) az
eszményi, de teljesen időszerűtlen és megvalósíthatatlan klasszikus életrend és a gyűlölt

modern individualizmus és anarchia világa mérkőzik egymással. A görögségből sejti meg
azt, amit mindig is tudott, és "amit mindenki mindig tud, és amit soha el nem felejthet",
amit legfeljebb magában elnyomhat és a tudattalanba süllyeszthet: hogy az ember világa
és az istenek világa nem kettő. A teremtő és a teremtett lét egymásba ér, és amit káprázó
tudatunk kettőnek vél, az az oszthatatlan egy valóságnak "szent színjátéka". A test és a
szellem nem kettő, ezt a görögök utáni korokban már csak kivételes individuumok élték.

Guénon
Guénon a XX. század első felében élt, alkatához azonban a XIX. század gondolati

fegyelme és morálja áll közelebb. Amikor Hamvas Guénonnal intenzíven foglalkozni
kezd, a hagyomány gondolata benne már készen áll. Guénontól azonban többet kap
puszta megerősítésnél. Guénon a tr~dicionalizmus minden lényeges fogalmát sko
lasztikus pontossággal és egyszerűséggel definiálja. (... ) Hamvas azonban nem Guénon
epigon. A tanítvány mesterét sem meg nem tagadhatja, sem szolgaian nem utánozhatja.
A tanítványt mesteréhez életre szóló hűség kötelezi, de a hűségét csak egy módon
bizonyíthatja: ha mesterét meghaladja. Ez az, amit a mesterek tanítványaiktól követel
nek. Hamvas Guénonhoz mindvégig hű marad, de mesterét "logosz-erőben" valóban
fölülmúlta. Szavai a szó születésének forrásához közelebb állnak. A logosz-erő lét- és
tudattisztító erőt jelent.

Scientia sacra
A majd húsz évig tartó konszolidált könyvtártiszti korszakának a II. világháború

kitörése vet véget. A háború alatt háromszor hívják be katonai szolgálatra. A végkifejlet
idején Németországba vezényelt csapatától megszökik, de amikor az oroszok elfogják, a
szibériai út elől is szökni kényszerül. Aki az ostrom napjairól hiteles élménybeszámolót
kíván, olvassa el a Karnevál hatodik könyvét. A háború utolsó napjaiban óbudai, remete
hegyi lakását egy bomba romhalmazzá változtatja.

A tradíció felismerésének és megalapozásának fő dokumentuma a Scientia sacra első

része, Az őskori emberiség szellemi hagyománya 1943-44-ben készült. Eközben frontszol
gálatok, ostrom, nélkülözések, életveszély. Hihetetlen, hogy a világégés külső zakla
tottsága a könyvben még sejtetés-szerűen sem jelenik meg. A Scientia sacra az első kísér
let arra, hogy a szentkönyvek életrendi érvényét helyreállítsa. Témavilága rendkívül
szerteágazó és sokszólamú, de hangjának alaptónusát ezt követően a szentkönyvek
tanítása adja. Ezért mondhatjuk, hogy Hamvasnál tárgyi tévesztést, stiláris botlást igen,
de elért tudatszintjének (egységtudatának) megingását soha nem tapasztalhatjuk.
Megvilágosodottnak kell tekinteni azt az embert, akinek egységtudatát sorsbonyodalmai
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nem rendítik meg. A minden egy tudása Hamvas biztos háttere, és aki életét a szellemi
alapra építi, bármi érje, gondolkodása és tettei krízishelyzeteit e belső szemlélet mindig
korrigálni tudja. Példa erre a hagyomány minden nagy "szakrális szubjektuma".

A világháború utáni élet- és műtörténet, néhány vázlatpontban

1945-1947 Az orosz megszállás alatt kiéleződő politikai légkör és a hatósági zaklatások
ellenére élete egyik legtermékenyebb korszaka. Jacob Böhmét fordít, kommentál;
megírja a TItkosjegyzőktfnyv c. esszékötetét; elkészíti a Tabula smaragdina fordítását, kom
mentárját; befejezi aforisztikus formában összeállított esszékötetét, az Unicornist 
alcíme: Summa philosophiae normalis.

1947 Feleségével, Kemény Katalinnal közösen megírja Forradalom a művészetben 
Szürrealizmus és absztrakció Magyarországon c. művészetkritikai esszékötetét, amely ellen
a kor marxista főideológusa, Lukács György, a "szocialista realizmus" esztétikája alapján
frontális támadást indít. Az év nyarán megírja a Borfilozófiáját. (... )

1948 Hamvas Bélát könyvtári állásából felfüggesztik és "b-lfstázzák" - ez a politikailag
megbízhatatlanok belügyminisztériumi kategóriája. A b-listás csak a legalacsonyabb
rendű munkákat vállalhatja.

1948-1951 Földműves igazolványt vált ki, hüperioni világához, Szentendrére tér vis
sza, ír, gyümölcsöt termeszt. Itt készíti el a Karnevál c. nagyregényét. (... )

1951 júliusa A szentendrei hatósági zaklatások miatt raktárosi állást vállal
Tiszapalkonyán, egy hőerőmű építkezésén. Hajnalban, munkakezdés előtt, és amikor
csak teheti, titokban, kihúzott íróasztalfiókban és árokparton szanszkritból, görögből és
héberből fordít; a jógáról, a Kabaláról, a zenről. és a szufikról ír tanulmányt.

1954-1962 Inotára, egy másik hőerőmű építkezésére áthelyezik. Segédmunkás.
Művészetesztétikai tanulmányokat ír, befejezi Szilveszter c. regényét és hozzákezd idős

kora legnagyobb esszégyűjteményének, a Patmosznak az írásához.

1962-1964 Áthelyezik Bokodra, a hőerőműbe. A Scientia sacra második részén dolgo
zik, amely a kereszténység és az archaikus hagyomány belső viszonyát vizsgálja. A ter
vezett tizenkét könyvből öt készül el. 1996-ban jelenik meg először.

1964 márciusa 67 éves, nyugdíjazzák. Két kisregényben megírja a kommunista dik
tatúrák orwelli kritikáját: Bizonyos tekintetben és Ugyanis címmel. Utolsó tanulmánykötete
az Öt meg nem tartott előadás a művészetről1967-1968 fordulóján készült el.

1968. november 7. Agyvérzésben meghal.
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Minden vallás ismeri azt az embert, aki brahmani feladatot tölt be, de nem áll templo

mi szolgálatban, nem tagja a hierarchiának vagy valamelyik szerzetesrendnek. A kato
likusok munkáspapoknak nevezték azokat, akik az oltár szolgálata helyett a kétkezi
munkát választották, és a modern világ rabszolgai közé mentek az Evangéliumot hirdet
ni. (... ) Keleten úgy mondják, ők azok, akik a vállukon hordozzák a világ terhét, kön
nyedén, gond és panasz nélkül, és egyetlen szavukkal a megbomlott egyensúlyt helyreál
lítják.

(A teljes szöveg megjelent a Gyémántnál keményebb c. kötetben, amely Hamvas Béla születésének századik évfor
dulójára készült. Az életpálya szerkesztett változatát a szerző engedélyével közöljük.)

Hamvas Béla: Unicornis (részlet)

... Életem legnagyobb nehézségéről szeretnék beszámolni. Reggel, amikor
felébredek, önkéntelenül a tegnapi napot akarom megismételni. Minden nyáron a
tavalyit. Minden gondolatomban az előbbit. Életemben az apámét. Ismételni. Örökké
ismételni.

A világegyetem keringésében élünk és mindnyájan örökké keringeni akarunk.
Fölkelni, mint a nap, és lenyugodni és ismét fölkelni. Kitavaszodni és megérni és a hó
alatt szundikáini és megint kitavaszodni. Élni, a halálban erőt gyűjteni és újra szület
nI.

Életem legnagyobb összeütközése a mindig újjal volt. A pillanattal. A váratlannal, a
kényelmetlennel, a kiszámíthatatlannal, a meghökkentővel. Ez volt az, ami gondol
kozásra kényszerített. A thaumedzein - a megrendítő. Mindig ismételni akartam.
Keringeni. És a pillanatban levő mindig új rázott fel.

Amíg rájöttem, hogy két különbözővilágról van szó. Az ismétlés világa a törvényé, a
kiszámíthatóé, a reinkarnációé. A körben való mozgás.

A mindig új világa pedig a szabadságé, a személyiségé a kiszámíthatatlané, a
kegyelemé. Egyszer. Mindig csak egyszer. Mindig először, mindig utoljára.

Nem a törvényt keresni. Szabadnak lenni. Nem alkalmazkodni. Elhatározni. Nem a
megszokás. A váratlan. A kaland. A veszély. A kockázat. A bátorság.

Azt hiszem, az ismétlés világa és a mindig új világa között az az egymást kizáró vis
zony áll fenn, mint a nem-keresztény és a keresztény világ között. A nem-keresztény
világ a törvényen és az ismétlések szabályosságán nyugszik. A keresztény világot a
kegyelem meghökkentő betörése tartja fenn.

A törvény embere a szabály embere. A kiszámítható. A karakter. A szám. A szabad
ság embere az infinitezimális szubjektum. A kiszámíthatatlan. A szabad."
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Itt, most az egySZe/; ~ soha többé
Beszélgetés Dúl Antallal

Római katolikus teológiát végzett a hatvanas években, de nem sokat maradt teológusi
pályán. Megnősült, ezért nem szentelték föl, a teológia befejezése után így nem került
papi pályára. Különböző alkalmi munkák követték egymást, majd a hetvenes évek
közepén az Akadémia könyvtárába került, ahol szakozóként dolgozott. 1989-ben immár
szabadúszóként kezdi kiadni Hamvas Béla életművét.

- Emlékszik arra, hogy mikorolvasott először Hamvas (rdst?
- Harmadéves teológusként olvastam először egy szamizdat Hamvas írást, a Láthatatlan

történetet. Végre valami, mondtam, amiben elemi átütő erő van. Akkortájt ugyanis egy
mély szellemi szakadékba kerültem, a dogmatikai stúdiumok' alatt. Úgy éreztem, hogy
van egy gyönyörűen felépített, logikus rendszer, a dogmatika, de az egész egy irracionális
képtelenségre van fölépítve. Viszonyulásomígy vagy a credo, quiaabsurdum (ahogy az óko
rban fogalmazták: hiszem, mert lehetetlen), és akkor hagyjuk az egész szillogisztikus épít
ményt, vagy pedig keressük meg a tényleges értelmes gyökerét ennek a dolognak. Ekkor
találkoztam Hamvassal, és ő visszaadta a szellembe vetett hitemet...

- Szellemi hullámvölgyek esetén, amikora dolgok megnyílhatnak, feltétlenül szükség van egyfajta
talajt-vesztésreP

- Most már számomra teljesen világos hogy a meggyötörtség és egy tabula rasa állapot
ban születnek mindig a mélyben a nagy felismerések. Ahogy a zsoltáros mondja, a mélység
ből Uram, hozzád kiálltok - mindeddig nem kiáltott, de amikor lekerül a szakadék
fenekére, akkor hirtelen fordulat történik benne. És a misztikában is így gondolják:
Keresztes Szent János a lélek sötét éjszakájáról beszél, ahol nincs Isten, nincs ég, nincs
szellem, nincs segítség, hanem csak furcsa, gyötrő pokol-érzet van. Ezt a misztikusok a
lélek kiszáradásának nevezik. Ennek legalább egyszer biztosan el kell következnie min
denki életében, sokaknál többször is lehet... Többször kicsi, vagy egyszer egy
megrendítően nagy,ami még katartikusabb hatású. A többség azonban nem érti meg, nem
ébred föl, és örül, ha pokolélményét minél előbb elfelejtheti. Mindenkit érnek sorscsapá
sok, de a lélekjelenléttel bíró embert a "reaIizálatlantól" csak az különbözteti meg, hogy
ez egyensúlyi helyzetébe, a tengelyébe gyorsabban visszatalál.

- Ön személyesen is találkozott HamvasBélával...
- Igen, találkoztam. Nagy nehezen kinyomoztam, hogy hol lakik, írtam neki levelet,

kértem, hogy fogadjon - fogadott, találkoztunk. Hogy milyen volt Hamvas Béla? Termé
szetesen nem volt olyan apodiktikus, olyan ellentmondást nem tűrő, mint az írásaiban.
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Szabad ember volt, olyannyira, hogy meg merte engedni magának azt a szellemi szabad
ságot, mozgékonyságot, amit csak a keletiek mernek és ismernek. Csak a mi egysíkú
logikánk törekszik feltétlen ellentmondás-mentességre. Az archaikus kor és kelet mindig
tudta, hogy a létben az igen és a nem egymásban van. A lét természete paradox, és nem a .
homogén ellentétpárokból áll. Nem vegytiszta igen, és vegytiszta nem, hanem minden
nem mélyén az igen, és az igenekben a nem, együtt és egyszerre.

- Félreérthetők-e Hamvastrdsai?
- Hamvas nagyon erős egyéniség, ezért polarizálja az olvasóközönséget. Nem nagyon

találhat közönyöset, legfeljebb olyat, aki azt mondja: nem ismerem. Aki belekezdett az
olvasásába, az vagy dühödt, és agresszíven elutasítja, vagy pedig azonnal ráhangolódik a
.Juillamhosszára" , és megszólítva érzi magát. Csak rajongói vannak, vagy ellenségei, a
közömbös réteg kimarad.

- Elvonatkoztatva immár HamvasBélától, és a ráhangolódni nem tudóktól, vagy talán éppen
rájukvonatkoztatva, mi tehető mások szellemi nyílásáértP

- Nekem is ez a legnagyobb gondom, és katolikus szempontból én még erősebben

tapasztaltam mindezt, mert a bezártság problémája ma a legnagyobb probléma. A kato
likus teológiában az apologetika, a hitvédelem kiépít egy szilárd defenzív rendszert, de
egyszersmind a nyitottságát is elveszi a híveinek. A katolikus egyház oly mértékig zárt,
hogy az új szellemi megnyilatkozásoktól szinte megérinthetetlen. Egyfajta megszó
!íthatatlanság alakult ki. Az evangéliumban azt olvassuk: menjetek és hirdessétek a jó hírt,
kezdjetek az emberekkel párbeszédet. Ma, itt éppen fordítva van: bezárkózunk a kon
frontáció elől, kemény apologetikus várat építve elutasítjuk az egységélményt átélő

embereket. A mai kor misztika-igénye felfokozott. Ezzel szemben a néhány éve megje
lent katolikus katekizmus nyolcszáz oldala között az a szó, hogy misztika elő sem fordul.
Meg vagyok róla győződve, amit Hamvas képvisel: egységélmény-misztika, amely a lét
gyökeréig hatol. Ennek a misztikus látásmódnak a fejlesztésére én minden teológiai karon
külön katedrát létesítenék, kimondva, hogy a misztikának kötelezőenegyenrangúnak kell
lennie a dogmatikával, ha nem többnek is annál.

- Mitől merevedhet ilyen tárgyak köréaz egyházi obtatds?
- Attól lehet, hogy minden vallás alapvetően dualisztikus, míg a misztikában mindig azt

a belső "fóllazulást" éli meg az ember, hogy egy idő után Isten és ember egybeolvad és
eggyé válik.

- Itt a dualizmus Isten és ember viszonya.
- Igen, viszont az egyház, amennyiben teista, nem teheti meg, hogy az egybeolvadást

hirdeti, hanem csak azt mondhatja: dogmatikailag egzaktan fölöttem van a Teremtő, a
maga teljes mindenhatóságával, én pedig itt vagyok lent a magam nyomorult végességé
vel, és mindig e kettőnek a feszültségét élem meg. Ennek feloldásában segít a vallás, a
religio - a visszakötés ahhoz, akiről leszakadtam. Ez az ima, a rítus, a liturgia szerepe, de a
vallás útja a teremtő és a teremtmény kettősségétmég a túlvilágon is fenntartja.

- A vallás szó a magyarban egyfajta személyesebb viszonyt sugall, mint a religio, visszakötés,
összekötés.
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- Természetesen. Az összekötés e folyamatnak csak tárgyi megnevezése. Azt közli, hogy

az imával, mintegy visszakötök alétcsúcshoz, létmaximumhoz. A vallásban, persze, a hit
szó, tudjuk, soha, nem annyit jelent, hogy valakinek elhiszek valamit, amit pedig én nem
láttam, hanem, hogy emunah, hű vagyok a belső, legmélyebb tudásomhoz. Hamvas meg
fogalmazásában az Uram, miérthagytál el engem kérdésének kimondatlan folytatása ez az
Evangéliumban: De ha Te el is hagynál engem, én nem hagylak el.

- Mit gondol a bezártságról, a világba zártságról, az egyházaknak eTTől a védekező állás
pontjáról?

- Átmeneti korban vagyunk. Új vallásosság, új spirituális tudatszint küszöbéhez érkez
tünk, és ezért ilyen nagy a defenzíva. Ezzel az áramlattal szemben pedig még
készületlenek az egyházak. És ha lehet azt mondani, hogy az Atya és a Fiú korszaka után
most a Szent Szellem korszaka jön, akkor ez a kor - Rahner szavával - "csak misztikus
lehet". A misztikus pedig azt mondja, hogy lehetetlen azt képzelni, hogy az Úristen a vilá
got nem magából teremtette, hanem valami magán kívüli semmiből. A creatio ex nihilo, a
semmiből való teremtés tétele ma tarthatatlan. Vagy úgy gondoljuk, hogy a semmi is
valamilyen entitást, léttartalmat jelent, - de akkor tulajdonképpen egy "hazug" semmiről

, van szó, mert a semmi fedőnevét használjuk egy bizonyos Istenen kívüli létre, ami non

szensz. Ha "van" a semmi, az is csak az Istenen belül lehet. Amikor magát ebben az ő a
"semmijében" megkettőzi, ezt hívjuk világnak. Úgy is mondhatnám, hogy kifordítja
önmagát, és folyamatosan kiárasztja és kívülre teszi a lényét. A világ ezért Hamvas
szehasználatában mindig azt jelenti, hogy "kint és kívül", mindig kint és kívül. Ez a világ
maga Isten teste, ez a látók belső élménye, és hiába mondjuk elmarasztalólag azt, hogy ez
panteizmus, animizmus, vagy bármiféle izmus, a misztikus élmény mélyéhez a bölcseleti

címkék nem érnek le. Főleg a panteizmus jelzője volt a mumus a teista teológiában. A
sokszínű lét maga Isten teste, és mindenki Istennek testet öltött egyszeri és egyetlen alak
ja, akiben el sem képzelhetőmásként a lét, csak úgy, hogy Isten benne van, és ő Istenben.
Ezen lehet vitatkozni, de egy ponton túl nem lehet a kérdést spekulatív szinten tartani,
mert a belső élmény a mindenben lévő Istenről, vagy ahogy keleten mondják, a minden
ben lévő "buddha természetről",úgy is mondhatnám az "első valóságról", a "lényegi ter
mészetről" beszél.

- Kulcsfogalom tehát ez a személyesség. A szellemi irányultság nyitottsága. Dehogy kapcsolódik
mindez a valláshoz?

- Úgy gondolom, minél szellemibb valami annál személyesebb. Ezt a keletiek nem

tudták jól megragadni, mert ennek számukra még nem volt aktualitása. A személyesség
egyedül az Evangéliumban kapott kivételes hangsúlyt. Az egyetlen igazságot, a
fókuszpontban lévő valamit, a megnevezhetetlent, a tiszta színtelen fényt minden vallás
valamilyen fénytörésen keresztül, mint egy színes üvegablakon keresztül mutatja meg, a
mindenkori tudatszintjének, nyelvének, történelmi helyzetének megfelelően. A meg
ragadharadant így teszi megragadhatóvá. Az egyik az Egyet ragadja meg, a másik a sem
mit, a buddhisták a nirvánát, a harmadik a mindent. A kereszténységgel a személyesség
kap hangsúlyt.
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- Deez valaholmindegy .. ., a fizika, metafizika, a kint, a bent.. .
- Ez teljesen egy. Olyannyira egy, hogy egy ponton túl az ember nem is érti, hogy

gondolhatta azt, hogy fölötte egy égi emelet van, a mennyei hivatal, a csúcsvezetővel a
trónusán, és körülötte, a szobáikban ülő arkangyalok seregeivel. Mindez csak belül és bent
van és lehet. Lehetetlen, hogy a szellem kívül, objektumként legyen. Kívül csak az objek
tív világ káprázata lehet, a külső sötétség és fogcsikorgatás, ahogy Jézus mondta,
Személyként lenni azt jelenti: bent.

-Nagyonfontosfogalom Hamvas Bélánála megvalósítás. Eljutokmagamban eg)' szellemi meg
nyílásig, demégis e!csúszhat, e!csúszik a dolog, hogy van ez?

- Pál apostol klasszikus mondata a magyarázat: más fó'rvényt ismerek tagjaimban mint
elmémben, óén szerencsétlen, ki mentmeg engem ... Tényleg így van. A tradíció útján haladni,
vagy bármilyen belső úton haladni azt jelenti, a felismerések mindegyik lépcsőfokát a
testem utolsó sejt jéig be kell váltani. Lehetetlen a tudásból következő életrendi lépést
meg nem lépni, mert különben nem tud spirituálisan továbbjutni az ember. Lehetetlen
nem az élettel szinkronba hozni ezeket a tudati fokokat. A belső úton járni más, mint a
biológiát, fizikát, kibernetikát vagy a teológiát megtanulni. A tárgyi ismeretszerzéssel az
ember egyre jobban föltárja a világ törvényszerűségeit, és egy mérnök morális tartásától
függetlenül hajszálpontosan kiszámítja a rakéta röppályáját. A belső úton azonban nincse
nek objektív törvényszerűségekés átadható tantárgyi ismeretanyag. Itt mindenkit csak a
bejáratig lehet vezetni, és ez nem sok. Háromezer éve, amióta a szent könyveket ismer
jük, ezen a téren az ember lényegében nem lett új ismeretekben gazdagabb, nem tud
többet, mint Lao-ce, Buddha, Hérakleitosz tudott, mert ezen az úton nincs törvény,
hanem egyszeri út van. Azt jelenti, hogy ezek a szent könyvek, az embert elvezetik ahhoz
az egyszeri és egyetlen és csak általa kitaposható járható ösvényhez, amire viszont kívüle
senki, még egy mester vagy angyal sem teheti a lábát.

- A történelmi egyházakban nagy a bizalmatlanság, a szinte görcsb's félelem, és a nyitás az önáltal
misztikusnak nevezett útfelé.

- Pontosan így van, mégpedig azért, mert egy csomó prekoncepcióval közelítünk min
denhez. Az egyháznak túl sok prekoncepciója keletkezett a kétezer év alatt, de még a
reformációnak is az ötszáz éve alatt. És így a jelennel szemben sok elavult sémával közelít.
Túl sok háttértudással megtámogatva vizsgál. Ha elfogadjuk a fenti hipotézist, hogy ez a
Szent Szellem korszaka, akkor tényleg egy szellem-hangsúlyos teológiának kell elkezdőd
nie. Mit jelent az, hogy szellemi lét? Mit jelent, hogy szellem? Archaikus korokban (a hin
duk, héberek, görögök, egyiptomiak világában) azt mondták rá, amit a keresztény misz
tikusok is, hogy ami itt most éppen elkezdődik,az a szellem. Ahogy a forrásból a víz éppen
felszínre tör, aza szellem állapota. A szellem az, ami mindig születik, az állandó születés
ben lévő állapot. Éspedig éppen most, a jelenlétben. Az a szellem, amely ketrecekbe
lehet zárni (definiciók, elméletek, tárgyi tudás), olyan, mint adunsztos üvegekbe tett béka
a biológia szertár polcán, nem szellem, csupán a szellemre utaló jel. A nagy megvilá
gosodortak valamelyikének, mondjuk az önök Lutherének korszaknyitó látomása támad,
egy óriási világosság gyulladt a fejében, és ebből a fényből és felismerésből mi, epigon utó-



KAIROSZ 20 2001 - 2002. Tél

dok megpróbálunk rendszereket csinálni, struktúrákba rendezni azt, ami közben elillan a
kezünk közül, - és ezt a teológia tudományának hívjuk. Ugyanez történt Buddhával is,
Jézussal is. Jézusnak semvolt igénye arra, hogy vallást alapítson. Ő csak azt mondta, hogy
az idők teljessége itt van, a Mostban,és hogy ne kérdezzétek, hol van a mennyek országa
vagy a pokol, mert az bennetek van, és ne tegyétek föl a tér-idő kérdését, a "hol" -t, mert
ez nem tér-időbenvan, hanem az örök tudatban, a jelenlétben, és az örök Most-ban. Jézus
az istenfiúságot sem önmagának foglalta le, hanem mindenkire, a mindenkori élő

emberre, az örök Én-re vonatkoztatta. Az egyház nagyon nehezen tudja e nyitottságot
befogadni, félti a fölépített rendszerét, félelem van benne. A szabadság nyitottságával
szemben a szabadsághiány leginkább a félelemben érhető tetten. A félelem perspektí
vahiányt jelent, ez esetben azt, hogy perspektíva hiányos egyházban vagyunk jelen. Ma
Jézusnak éppolyan nehéz helyzete lenne az egyházaiban, mint annak idején a nagy
tanácsban, a templomban, vagy Pilátus előtt volt. Amit mond, ma is csupa eretnekség.

- Mit gondol lehetne ezen a helyzeten jaoúani?
- Félek, hogy olyan szituáció alakul, hogyha ez a defenzív magatartás folytatódik

tovább, akkor a történelmi egyházak minoritásokká válnak. Hiába történt meg az elmúlt
évtized látszólagos expanziója, ez már nem tartható így fenn sokáig. Ha az egyház nem tud
a szellemi kihívásokra korszerű válaszokat adni, akkor nem fogja tudni megtartani a fiatal
híveket. Ehhez viszont gyökeres, lényegi, mindenre kiterjedő váltást kell végrehajtania.
Meg kell nyílnia az emberiség egyetemes metafizikai hagyománya előtt, ahogy néhány
évtizede De Mello, Enorniya-Lassale, Hans Küng vagy Willigis [ager teszi, vagy még
náluk is radikálisabban.

- Amely megkísérli a kereszténység személyességen lévő hangsúlyát oisszaadni?
-A vallások megnevezhetetlen, közös csúcspontjára minden metafizikai hagyomány más-

más perspektívából tekint. A hinduk azt mondják atman, brahman, az isteni én, és ennek
hangsúlya "az egy valósága"; az iszlám azt mondja únió Allahhal; a kínai hagyomány azt mond
ja a világegyetem ellentétein át kibomló nagy belső rendje, a tao; a buddhisták a mindenben
lévő elsővalóságról szólnak. A kereszténység hangsúlya a tradición belül a már említett szemé
lyesség, az ittlét egyszerisége, a jelenlét, a megszólítottság. Hamvas nagyon pontosan leírja a
Scientia sacra III. könyvében, hogy Jézusnak nem volt kozmológiája, nem volt dogmatikája,
nem volt morális tanítása, nem csinált tudományt, - megszólított. A dialógusra tette a hang
súlyt. A kereszténység a tradícióban a személyesség hangsúlyát hozta el. Itt, mostaz egysze!; és
soha többé - ennek a hangsúlyát. Nagyon magas, sőt a legmagasabb spiritualitás megfogal
mazása ez a lélekjelenlétnek. Ebben, tapasztalatom szerint csak meditatív, belső utat járva
lehet igazán megerősödni. Szabad átvenni a keletiektől azt, amit jól tudnak. Például jól tud
sok mindent Patandzsli Jóga szútrája. A zen technikáját a japánok sok évszázadon át csiszol
gatták, és mint realizációs technika szinte a legkidolgozottabb. Ezek nem vallások, ezek
módszerek. Viszont, ha e technikák gyakorlatának köszönhetően a belső útra induló a egység
tudatában, tartásában megerősödik, akkor tényleg a jelenlét felé fog orientálódni. Hamvas azt
mondta, hogy rnester az, aki meg tudja tenni, amit tanít. Én úgy gondolom, azt lehetne mon
dani, hogy mester az, akinek lélekjelenléte van -, de ez gyakorlatilag ugyanaz.
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- Hogyan jelentkezik ezsorsfeladatként a mai embernél, ebben az átalakuló, sokszorkaotikusnak

tűnő világban?
- A mai ember sokarcú lény, sokszólamú életúton mozog, több "sorsdrámát" játszik egy

szerre, és ezért olykor sorstorlódásban van. Úgy érezzük, hogy egyre több szerepben kell
megfelelni, és erre egyre kevesebb idő jut. Sorsdrámáink időnként ütköznek egymással,
és akkor konfliktusba kerülünk. A meditáció mindennapos gyakorlata arra szolgál, hogy
ezt a sokszálúságot és szétszórtságot segítsen fölszámolni, és az embert egysorsúvá tegye.
Az emberek többségétőlpersze nem lehet elvárni azt, hogy misztikus utakra lépjen, mert
nem ez az igénye: családja van, munkahelye, megfeszítetten dolgozik, gondok között él.
Ennek az embernek szüksége van valamilyen spirituális vezetőre. Szellemi vezető

szerepére azonban csak az vállalkozhat, aki az ember és teremtés igazi természetével
tisztában van, vagy ahogy a hinduk mondják: el tudja vezetni az embereket a djána
móksa, a megismerés általi megszabadulás állapotához. Erre az ősrégi-új kihívásra kell ma
minden teológusnak felkészülnie.

- Mijut arróleszébe, ha azt mondom... szeretet?
- ... Az, hogy az első megnyilatkozás a létben a szeretet és a fény. Keleten azt mondják,

hogya májá, a káprázat első fátyla a szeretet, és első fátyla a fény. A szeretet tehát már
káprázat, már nem valóság. Ahogy a fény már Brahman álma. De az első májá, az első

káprázat. Az ősrobbanás a kozmológia szerint irgalmatlan fényáradatban kezdődött. Az
első megnyilatkozás a fény, amelyből .minden atom kiszakadt, kiüresedett, és kozmosszá
lett. Az érzület terén ugyanez volt a szeretet, Az első állapot, a teremtés első pillanata az,
hogy látta Isten, hogy ez jó - elfogadás és szeretet. A világot nyílván ez a szeretet-állapot
igenje teremti minden pillanatban, de aztán furcsa módon mégis minden egyre sötétebb
és hidegebb lesz, és most itt vagyunk a világban tudatvesztetten és lefokozott szabadság
ban.... Azt nem mondanám, hogy Isten maga a szeretet, hanem azt mondanám, hogy
Isten első ruhája a szeretet. "Ő" maga nem szeretet, és nem is nem-szeretet. "Ő" az, aki
megnevezi a dolgokat, "Őt" magát azonban nem lehet megnevezni.

- Végül Önszerint kiemelhetőek-e az ember életében olyan pontok, amelyek a szellemi nyíltság/elé
vihetnek?

- Mindenkinek állandóan súgnak. A hangot vagy nem vagyunk hajlandóak meghallani,
mert nincs ínyünkre, vagy a legtöbben esetleg nem is hallják meg. El kell fogadni azt, hogy
sok meghívott van, minden ember meghívott, de kevesen a választottak, a belső hangot
meghallók. És ilyen szempontból kellettől tanulnunk kell valamit: keleten azt mondják,
hogy vannak ifjú lelkek és öreg lelkek. Vannak, akik sokszor tapasztaltak valamit az élet
ben, és már nincs szükségük rá, hogy újra és újra megtapasztalják. A fiatal lélek viszont
csak most kezdi a tapasztalások sorát. Ezért ő még a vágyak tobzódásában él. Keleten
mondják, hogy az életnek egyetlen célja a tudatvesztett, elsötétült létet visszaemelni a
rudatosságba. Ezt elsősorban saját testemmel teszem, aztán a finomabb, nagyobb testem
mel, a szociális környezeremmel, embertársaimmal, de végül is mindennel, amihez érek.
Hamvas Béla úgy fogalmaz, bármilyen nehéz is ezt tudomásul venni, nem vagyok otthon
ebben a világban, hanem vándorúton vagyok, sajátos feladattal. Valamilyen okból ez itt
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nem az otthonom, márpedig "a végleges otthonban való elhelyezkedés igénye még a
porszemben is benne él". Hamvas azt mondja, milyen boldog tud lenni egy kínai váza,
hogy az amorf agyagot valaki gyönyörű formába öntötte, és ráfestette a virágokat, és attól
kezdve az anyag az ember világához van emelve. És a tárgyak világánál mennyivel boldo
gabb tud lenni egy növény, és annál egy állat, és legfőképpen maga az ember, az eredetére
már emlékezni is képes lény, aki olyan ponton áll, amely a legnagyobb szellemi nyitottság
szabadságát és ugyanakkor a testi kötöttség gondját és felelősségét hordozza.

Mézes Zsolt
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Gyarmathy Akos: Esik...
KAIROSZ

Az élet nem út, csak állomás. Állomás a születéshez vezető úton. A gyermekkor a
láblóbálás ideje egy pocsolya-színű világ fölött. Minden vágyunk az hogy végre leérjen a
lábunk. A kíváncsiság vezet arra, vajon milyen lehet az a fényes folt a földön. Majd mikor
az ember eléri, pancsolni akar, de egyre többet rúg a betonba. Lassan már elfogy az ereje
ahhoz, hogy a pocsolya fölé tartsa a lábát. A cipöje átnedvesedik, és kezd baromira fázni.
A busz meg csak nem akar jönni. A foga vacog, de nem jön a busz. Egyre fárasztóbb ülni,
de mégsem teheti meg a szüleivel, a neveltetésével, hogy világrengető módon felálljon, és
kinyújtózzon. Ne adj isten, körülnézzen, vagy megnézze mikor jön az a busz. Egyszerűen
ez nem lenne etikus. Hiszen mindig azt tanulta, hogy csendesen, nyugodtan ücsörögjön,
mert ha feláll és kimegy az útra, hogy megnézze mikor jön a busz, elütheti egy autó. De
kik azok, akik nem a buszra várnak. Mert sokan vagyunk itt a megállóban, de mégis annyi
kocsi száguldozik körülöttünk. "Nekünk miért nincs kocsink?" Erre csak nagyon ritkán
érkezik válasz, többnyire csak könnyes hallgatás. Vagy ha az ember már sokat kérdezett,
rá vágják, hogy: "Te is olyan akarsz lenni mint ezek? Te is embereket akarsz lefröcskölni
az otromba vasdarabbal?" Nem. Persze hogy nem. Bár azt hiszem az én nemem szilárdabb
apáménál, aki csak addig nem akar autót míg oda nem tolnak egyet a képe elé. Én viszont
tényleg nem akarnék autót. De azt a buszt, amit mi annyira várunk, ki fogja vezetni?

"Ne kérdezz hülyeségeket! !" - szól a válasz.
Ez nem hülyeség. Engem már egy csomószor lefröcskölt a busz. Azok, amik a mi megál

lónkban nem állnak meg. Én biztos nem fröcskölnék le annyi embert, ha egyszer én
vezethetném a buszt. De azok a vezetők, akik a meg nem álló buszok kormányait szoron
gatják. miért nem állnak meg nálunk?

"Nem tudom, mi csak várjunk!" - szól apám felelete. Apám sosem tud semmit, csak a
megoldást. De nekem kezd elegem lenni ezekből a megoldásokból, fázik a lábam ebben
a jeges pocsolyában. Nem tehetek róla. De ha felállok lehülyéznek. Bár kezd nem
érdekelni. FELÁLLOK!

"Ülj vissza! Ha én kibírtam te is kibírod!" - megint az egyszerű válasz. Igaz. Visszaülök.
De a gondolat hogy képes vagyok, hogy tudom mozgatni a lábam, hogy nem csak lóbál
hatom, hanem léphetek is vele, nem hagy nyugodni.

Nem érdekel, felállok!
"Hallgass apádra! Maradj a fenekeden, még lefröcskölnek!" - int le anyám.
Nem! Most döntöttem! Végre!
"Én megnézem mikor jön a busz!" - tör fel BELŐLEM ez a kiáltás. Kicsit bizonytalan

léptekkel hagytam ott a buszmegállót. Amíg a táblához értem bőrig aztarn. De szabad
voltam.

Egyébként nem is volt annyival rosszabb, mint a pocsolyába lógatni a lábam. Odakint
nem járt senki. Csak az úttesten rohantak a kocsik. De láttam, ahogy a víz terjed. Lassan
beférkőzik a kertekbe, néhol már az ajtót nyaldossa, mire az emberek rázárják a reteszt.
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De az ajtók résein tovább csordogálnak a cseppek, pocsolyákká válnak, és a házak falai
átnedvesednek. Nincs menekvés. Semmi nem véd meg a víz elől. Az emberek lassan kez
denek bizalmatlanul közelíteni a csaphoz, már nem mernek inni a pohárból. Félnek min
den esőcsepptől. Amint megfordultam, egyben le is tettem arról, hogy megnézzem a busz
érkezési idejét. Vissza akartam menni a szüleimhez, és szólni nekik a bajról. De mikor
visszaértem, a helyem nem volt üres. Egy idegen ember ült a székemen, és óvatosan dug
dosta a lábát a pocsolyába. Mikor megláttam a buszt fel akanam kiáltani, de egy jókora
víztömeg elhallgattatott. A busz megállt a szüleim előtt, akik nem akartak beszállni.
Megfogtam apám vállát, és félig kiabálva kérdeztem tőle, miért nem akar felszállni a
buszra. "Mert ez túl nagy kerülőt tesz, a kertek alatt, és minden ágról bever a víz. Ennyi
erővel gyalog is mehetnénk."

Az életben nincs jó idő. Minden fájdalmas pillanat egy esőcsepp. Minden gond egy fel
fröccsenő pocsolya, és legtöbbször a felfröccsentőt nem érdekli az, aki miatta ázik. Hogy
mik az örömök? Mindenki máshogy van vele. Szerintem öröm az, ha pár pillanatra örülünk
annak, hogy esik. Mert más lehetőség nincs, és mindig öröm tudni, hogy kihasználjuk az
adott lehetőségeket. Itt csak két eset lehetséges. Az ember vagy kárhoztatja az esőt és
megpróbál elbújni előle, vagy tudomásul veszi, hogy esik, és mindent ennek fényében
vizsgál. Apám még mindig arra vár, hogy elálljon az eső. Pedig ha megkeresné az esőben

a szépséget, és teljes lényével átélné az esőt, nem tűnne most olyannak, mint egy ázott
rágcsáló.

Ez ki? Egy alak jelent meg a túloldalon. Furcsa, nem fél az esőtől, pedig most rendesen
rákezdett. Egy öregasszony kezéből a szél kitépi az esernyőt, és majdnem elfújja őt is. De
ez az ember nem tántorog, nem hunyorog, lassú, nyugodt léptekkel jár a pocsolyák közt.
Míg amott egy kamasz fiú, minden erejével próbál átfutni az úton, hogy el ne ázzon. De
mire beér már térdig vizes a nadrágja, a haja összetapadt, az arca fénylik. Míg a nyugodtan
sétálónak csak a vállát éri víz. Széles barna folt ül a nyaka alatt. Mintha váll-Iap lenne...
"Én vagyok a szabadság kapitánya!" - harsogja a váll-Iap.

- Uram! - szólítom meg.
Nem válaszol. Csak lépked tovább.
- Uram! - szólok újra, és megérintem a vállát. Erre hátranéz. De még mindig nem szól,

csak kérdő tekintete várja a szavaimat.
- Uram bocsásson meg, de nem fél hogy megázik?
- Ha süt a nap, nem félsz hogy lebarnulsz?
- Önnel tarthatok? - erre én.
- Ha ismersz egy jó helyet.
- Attól függ, mit akar inni.
- Nem vagyok szomjas.
- Akkor hát milyen helyre gondolt?
- Megmutatom.
Ezzel sarkon fordult, és gyorsabb léptekkel vágott bele a kalapján parázsló esőbe. Pár

lépésnyi idő múlva követtem, szinte futva, hogy utolérjem. Az eső csak esett, és a szüleim
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lassan emlékké váltak bennem. Azon gondolkoztam, amit az előbb mondott nekem a
kapitány. Ha kisüt a nap ... Én még sosem láttam a napot.

Csak bandukoltunk. A helyet, ahol most jártunk, már nem ismertem. Az utcák között
hatalmas fűszálak nőttek, karcsúak, csúcsukon kereszttel.

- Mik ezek? - kérdeztem.
- A túl régóta zuhogó eső növesztette őket. A vallások törzsébe tartozó, mesterséges

növények. Az egyszerű embernek hasznosak. Olyanok, mint a buszmegállók, de
melegebbek, és többen beférnek. Ám a padsorok gyakran foghíjasok, mivel az emberek
nem tudnak róluk, azaz egyre kevesebbet. Így aztán egymás tévedéseiből akarják megis
merni ezeket a helyeket, anélkül hogy egyszer is betértek volna azokon a nehéz kapukon.

Tovább mentünk. Még kérdezgettem, a templomokról, mire ő elmondta, hogy több
osztályuk van. Mindegyik a saját körülményeihez, a saját földrajzi környezetéhez alkal
mazkodott a leginkább, de hála az emberek hozzá nem értésének, most már szinte min
denütt felütheti bármelyik a fejét. Sőt olykor még keverednek is, amiből viszont ritkán
születik életképes utód. De többnyire csak lassú mutációval fejlődnek, és osztódással sza
porodnak. Mellesleg ő személy szerint a kolostoroktól származtatja őket, de
egyértelműnektartja, hogy az egyetemek a domináns faj az osztályon belül, sőt még a tőle

független fajokat is kipusztíthatja, mint ahogy a mahagónit, vagy az ámbráscetet is a vég
küszöbére taszította.

A macskakövek csak úgy fogytak a lábunk alatt. Egyre könnyebb volt kikerülni a po
csolyákat, amik már korántsem tűntek olyan mélynek, mint a buszmegállóban.

Különös helyre értünk. Hatalmas tócsa zúgott pár méterrel előttünk. A félelmetes
víztömeg lassan ballagott a hidak alatt.

- Ez micsoda?
- Víz...
A rövid válasz hideg volt, erőtlen, nyugodt. Csakbámultam a sötét szőnyeget, némán,

mozdulatlanul. Az eső már nem zavart ...
- Ha beleugrassz, miután kimásztál, már meg sem árt az a pár csepp, amit anyakadba

fúj a szél. De sosem tudhatod kiérsz-e a partra. Mert épp örvénylik a víz, magával ránt,
bús, melankolikus halálba. De ha vállalod a nagyobb szenvedést, az apró gondok eltűn

nek. Most az zavar, hogya víz a szemedbe csöpög, meg hogy átázott a cipőd. De miután
partra vet egy nagyobb hullám, már örülni fogsz annak is, hogy levegőt kapsz. Most per
sze oda se figyelsz rá.

Furcsa, az ember onnan tudja, hogy boldog, hogy egészen apró dolgok is ki tudják hozni
a sodrából, és onnan tudja, hogy igazán nagy bajban van, hogy az apró örömök is mosolyt
csalnak az arcára. De az ember sosem képes eldönteni, mik az apró gondok, és mik a hatal
masok. Az örömökkel sosincs így. A csekély örömök sosem világítanak hosszan, míg a
boldog órák sokáig emlékül maradnak.

- Honnan jön ez a víz? - kérdeztem.
- Az égből. Ugyan olyan víz, mint ami most átnedvesíti a ruhád, csak ez a víz mások

haját áztatta. És most kész arra, hogy megszabadítson az esöcseppektöl, ez a szenvedéssel
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teli áradat. Képes megmutatni, milyen kellemes a langyos tavaszi eső. Milyen jóízű a le
vegő, milyen száraz a ruhád.

A szenvedéstől csak még több szenvedés szabadíthat meg. Persze igaz, kevesebbszer
ugrunk folyóba, mint ahányszor kimerészkedünk a fedél alól. A szenvedés folyója. Itt
robog alattam. Egyre hangtalanabbul hívogat.

- Meghalhatok?
- Meg fogsz halni.
- Most?
- Igen. És miután meghaltál, valaki kimászik a partra és megérzi a levegő ízét.
Leugrottam, a szenvedés habjai közé. És elmerültem. Minden elhallgatott. A víz

megszorított. A testem nehéz volt, a mélybe rántott. Hadakoztam levegőért, szabadságért,
szárazságért. .. esőért. De nem hallott senki. Nem látott senki. Apám arca tűnt fel előttem,
és a sajátom, ahogy a pocsolyában lóg a lábam, és fázik. A víz jeges volt. Minden tagom
érezte a hideg késeket, amik beléjük vágtak. Egyre elveszettebbnek éreztem magam, süly
Iyedtem a hideg vízben, mint valami súlyos átokban, ami mindent tönkre tett, mindent,
amit létrehoztak valaha. Hirtelen felriadtam, kapálózni kezdtem. A PART! Holt a part?
Úsztam valamerre. És az ár is sodort, le a folyó mentén. A ruhám kétszer olyan nehéz volt,
mint a parton, nem tudtam tőle mozogni. Amit tudtam, letéptem magamról.

Aztán megláttam a víz színén futó esőcseppeket. Felértem a felszínre.
Belekapaszkodtam az utcakövekbe, és feltornáztam magam a járdára. A levegő friss volt.
Nem éreztem a cseppeket. Meztelen testemen csillogott a víz, az eső melegnek tűnt.

Visszanéztem a folyóra. A ruháim ott vergödtek a hullámokon. Mintha egy holttest lenne.
Mintha ... Ott úszik az, amitől védelmet reméltem az eső elől, és ami átnedvesedve igazi
pokollá tette a viharokat. Ott úszik az, ami visszahúzott, a víz fenekére. Ott úszik az, aki a
lábát lóbálva, a pocsolya felé nyújtózkodott. Majd visszafordultam a házak, az emberek
felé. De a házak nem voltak ismerősek, az utcák nem hazafelé vezettek. Míg kapálóztam,
nem is vettem észre, milyen messze sodort folyó onnan, ahonnan elindultam...
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[Bartók: Divertimento]
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[1.] Nyugalom. Az embert néha megérintik a mély tartalmak. Fontos az a mély nyugalom, ami

már vagy még nem fejezhetőki szavakkal; ami csak emocionálisan van jelen, de aminek jelen
létéről tudni lehet. Fontos a háttér, ami biztosítja az ember nyugodt életét, amihez vissza-vissza

térhet, amiben megmerítkezhet, mint egy eltikkadt ember egy tóban, amit továbbvihet magá

val, amire számíthat, s ami biztosíthatja számára a megfelelő kötódést. Tudhatja, nincs elvágva,
elszigetelődve, amiben él, az ugyanannak a része, mint amihez tartozni szeretne. S ez számára

nem jelent gondot, hiszen minden, amit tesz, ebből adódik, s ettől válik kiegyensúlyozottá. S
teszi mindezt annak a veszélye nélkül, hogy magabiztossága túlzottá válna. Mert van kontroll,
van határkő, amit túlhaladni nem is érdemes. S az ember nyugodttá és kiegyensúlyozottá
válik, megismeri a helyzetét, és dinamikusan kapcsolódik mindezekhez a pontokhoz.

Ezért hallgatja a zenét, ezért érzi át a ki nem mondott gondolatok mélységét, ezért érez

felelősséget a tökéletes élményért. Ezt az élményt azután meg is szerzi, s az elvárásaira
kapott feleletekkel megerősödve próbálja átélni annak mélységét. ..

[IL] Azután mindez elkezd összeomlani. Afeszültség, a vibrálás és afájdalom olyan pontosan

követi egymást, hogy szinte szét sem választhatóak. Egyszerre lepik meg a hallgatót, egyszer
re öntik el azt a magabiztosságot, amely addig oly stabilnak tŐnt, s ami ezután épp csak
szigetként marad fenn. A fájdalom pedig olyan erős, hogy teljesen leszűkíti az érzékelés tar

tományait. Kiszűri a Fényt, elszívja a Levegőt; elpusztítja az Életet. Nem engedi el a figyel
met, leköti - és önmagához láncolja. Majd pedig egyre erősebben szorítja a hallgatót a

kilátástalanság szürke ködébe, egészen, hogy e szürkeség fokozatosan feketévé váljék.

Pedig mindez csak gondolat, s tudja ezt a hallgató is. Mégis hat rá, mélyen, erősen, ős

élményeket megnyitva, át nem élt emlékeket megjelenítve. S ő mindeközben, mindennek

ellenére érezheti a csüggedés nélküli reményt, a rossz végének közeledtét, az iszonytató
diszharmónia feloldásának szükségszerűségét.

[III.] S ha ki tudja várni e reménységgel ennek pillanatát, egyszerre elönti őt az orom.

Felpezsdül vérében a tánc, melynek egyedüli forrása az az optimizmus, ami már a megnyug

tató háttér biztonságát is megalapozta, s amit valójában sohasem veszített el, még a kilátásta

lannak tűnő pillanatban sem. Az öröm pedig lassan előhívja a tudatalattiban lappangó vidám
ságot, az életöröm talán minden formáját, mígnem a hallgató lassan eljut oda, ahová mindig is
vágyott, a boldogság közelébe.

A boldogságot azonban nem érheti el, mert az át- nem, de megélt fájdalom végül másfelé

tereli a hallgató lelkét. A boldogság helyett inkább egy gúnyos, erős, erőltetett vidámság túl

hajszolt táncába fullad, amelyből kiszállás nincs azon keretek között, amelyek közé az eddi
giek révén jutott; a feloldhatatlan konfliktusok eredményezte végső fázis csak ál-feloldozást
ad, az emberi elme vadságának végtermékét; szinte már-már elvesztve a kezdetekkor még
oly nyilvánvaló alapot.

Megváltozott közben valami? Hiszen az átélés csak virtuális volt ...

Pelikán András
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"Az igazi közösség nem azáltaljö'n létre, hogy emberek érzelmekkel viseltetnek egymás iránt, hanem
a következő kétdolog által: hogy mindannyian eleven kölcsönviszonyban állanakegy eleven közép
ponttal, és hogy mindannyian eleven kölcsönviszonyban állanak egymással. "

(Martin Buber)

A távolban, a szürkeségben minden olyannak tűnik a számára, mintha egy nagy egység
szerkezeti elemeit jelenítené meg a kép a szeme előtt. A formák olyannyira illeszkednek
ebben az egységben, hogy egymás körvonalait alkotják meg a saját körvonalukkal.

Mégis valami különös érzés nyugtalanítja. Olybá tűnik a számára, mintha valójában
semmi sem tartozna semmihez. A formák, az alakok különálló részek, amelyek bár
egymást alkotják, mégsincsen kapcsolat közöttük. Mintha ebben a mozdulatlan mozgás
ban elhaladnának egymás mellett, hátat fordítva, elkülönülve.

Egyre kevésbé volt képes elviselni azt a lassan formálódó érzést, hogy a dolgok között
nincs kapcsolat. A mindennapjait meghatározó döntések, érzések, gondolatok közőrt

törékeny, bizonytalan szál húzódik meg. Minden esetlegesnek és ijesztőnek tűnik. Pedig
előtte mindig volt valami tájékozódási pont, amelyen elindult, amelynek segítségével
tudta, hogy mire és kire összpontosítson. És most ezek az értékek, álmok, gondolatok egy
hatalmas ködbe burkolózva elvesztek. Mit válasszon? Miért döntsön? Olyan mintha az
események csak elindulnának és nem fejeződnének be soha.

És akkor, ezen a ponton érezte, hogy valami kezd átalakulni benne. A formák, amelyek
az imént még kötött rendben voltak, most kilépnek, valóvá válnak. A lehetőségek, az
érzések, a gondolatok elkezdenek élni, mozogni. Élesebbé válnak a vonások és a kon
trasztok, amelyek a mindig jelenlévő két oldalt ábrázolják. Végre. Megkezdődik a tánc a
mélység szélén. És közben egyre inkább közeledik a lehetőségek találkozásának pillana
ta. A rengeteg kérdés, kételkedés, bizonytalan tapogatózás most végre összeér, találkozik
és kezetfognak.

A kérdések, a kételkedések, a keresés még mindig megvan, de érzi azt, hogy a bizony
talan szál kezd megvastagodni, és lassan minden kezd egy egymásba kapcsolódó renddé
alakulni.

Sz/aukóMónika
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Szeptember ll. Cseng a telefon: egy repülő beleszállt a World Trade Centerbe.
Éppen olvasok, nincs is kedvem lerakni a könyvet, megint egy katasztrófa. Győz a
kíváncsiság, bekapcsolom a CNN-t, és látom, ahogya következőa másik toronyba...
Újabb telefonok, Pentagon, értetlenül állok, mi zajlik itt, lezuhan egy repülőgép

Pennsylvaniában, mi lesz itt? A két torony összedől. Apokaliptikus képek sora pereg
előttem, élő közvetítés ...

Azonnal mindenki érzi, itt valami nem látott dolog zajlik. Néhány szélsőségesértel
metlenen kívül itt nem mondja senki: "megérdemelte", sem azt, hogy nem olyan
nagy dolog.

A nyugati világot támadás érte, egy őrült mindenre kész, kegyetlen és barbár
támadás.

Aztán az idő múlik, és az ember gondolkozik, fél, töpreng. Miért?
.'

Kérdések
Hogy lehet valaki olyan gyűlölettel ismeretlen emberek iránt, hogy utasokkal teli

repülőgéppel nekiszáll egy toronyháznak saját magát is elpusztítva? Miért rohannak
az utcára önfeledten ünnepelve a palesztinok? Hogy létezhet olyan ország, amely a
földi pokol? Hogy lehet az, hogy egy birodalom a XXI. században is csak úgy tud gon
dolkodni, minr a rómaiak? Hogy lehet milliós bombákkal szórni kőkori kunyhókat?
Hogy alakulhat ki ilyen gyűlölet, és miért nem tettek ellene semmit? Milyen háború
az, ahol az egyik repülő bombát dob, a következő kenyeret? Mi lesz ezután: kiirtja
magát az emberiség, vagy egy új globális fenyegetéshez kell hozzászokni az atom
baleset és a környezetszennyezés mellett? Hol van az Isten ilyenkor, hogy engedhet
meg ilyet?

Biztonságos világunk álma eltűnt. Disneyland felnőtt gyermekei nem tudják, hová
tűnt sebezhetetlenségük hollywoodi mítosza. A nemzeti zászlós, gyászvallásos és
gázálarc-vásárlós hisztéria között keresve menekvést a valóság elől. Kérdés, lehet-e
Pearl Harbour nosztalgiával anti terrorista háborút vívni olyan ellenség ellen, akit nem
nagyon lehet megkülönböztetni a tömegtől. Amerikai liberális értelmiségi emeli fel a
kritika hangját és hívja fel az elfelejtett, számba nem vett égető problémákra a figyel
met.

Tettes
Itt néhány név, életkor, nemzetiség. Nem inkább fundamentalizmus, második-har

madik-negyedik világ, önzés, pokol? Egy ország, ahol a vallási fanatizmus létrehozta
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az isteni államot a földön? Totális diktatúra, minden ötödik gyerek meghal ötéves
kora előtt, a nők nem járnak iskolába, nem dolgozhatnak, ha maguk maradnak
koldulás vagy prostitúció, kábítószer-kereskedelem, tilos a televízió és a zene, a nem
iszlám hittérítés halálos bűn, 20 év polgárháború, gyerekkatonák, 15 évesen a férfivá
válás jele egy kalasnyikov, műlábas felnőttek, gyerekek - taposóaknák -, menekültek
milliói, éhínség...

Itt vert tábort a szaúdi milliomos, hogy az anarchia és diktatúra romokban heverő

országában szabadon tevékenykedhessen. Ideális a hely a tervekhez.

Egy város: New York
Volt egy város, az újvilág meghódításának példája. Az erő és hatalom központja.

Felhőkarcolók, sárga taxik, dzsessz, végtelen lehetőségek, a XX. század majd végig
legmagasabb, legnépesebb, leggazdagabb metropolisza. Az Atlanti-óceán partján
megvetette lábát az európai ember, és ősi kultúrák leradírozása során izmosodott meg.
A profit és a siker jelképe, Wall Street. A globalizáció hatalmas olvasztótégelye, a
taxisofőrök, az ENSZ, éttermek, olasz, zsidó, kínai, arab.

Szoborrombolás
Van itt egy szobor is (a szoborrombolás már úgyis gyakorlat). Egy szigeten áll a

hatalmas nőalak, jelképeként annak, amiért ez a ország megszületett. Ennek kellett
volna a repülő igazi célpontjának lennie, hiszen a torzlelkű terror-guru igazi ellensége
ez a nő.

2 torony:
Állt két torony kiemelkedve a városból. A "felhőket karcolták" , az eget ostromolták

büszke csúcsukkal. A "világkereskedelem központja" - így hívták. Sokféle nép fiai
dolgoztak itt, mégis értették egymást - közös világnyelv, businessenglish. Volt egysz
er egy toronya Közel-Keleten talán. Az egy nyelvet beszélő emberiség kísérlete az
égbe: Bábel tornya. Azóta nem beszélnek egy nyelvet az emberek. Sok ezer nyelven,
nagy kultúrák, vallások mentén széttöredezett az emberiség. Olthatatlan tűzzel égő

ősi ellentétek. Így lesz ez mindig?
Szabó András



KAI RClSZ

Gondolatjel-kép

32

Tenger

2001 - 2002. Tél

Előfordult félálomban, hogy azt hittem, sikerült felébrednem és azt láttam, hogy szó
szerint magamon kívül vagyok. Embriópózban láttam feküdni magam rézsút fölülről, és
szörnyen kapkodtam a testem felé, talán sikerül visszafutnom, mert gondoltam, nagyon
abszurd, hogy itt hagyjak mindent mielőtt- teszem azt - összepakoltam vagy elmosogattam
volna, és most jön - sokat olvastam róla - az az alagút, ez vicc?

Nemsokára tényleg felébredtem, és elmúlt ez az ijesztő .fless''. Megesett már az is, hogy
olyan fáradt és kiüresedett voltam, hogy mire végre egy valamennyire vízszintes tárgyon
megpihentem, úgy tűnt elfolyok rajta, mint egy zselés anyag. Olyan zsibbadt voltam, hogy
nehéz lett volna akkor felismernem, hogy emberi formám és körvonalaim is vannak. Több
hasonló esetet nem tudok felidézni, amikor az a valószínűtlen érzésem támadt, hogy nem is
tudom, híg vagy légnemű vagyok. Ekkor eszembe jutott, de csak akkor, hogy ez a határozat
lan pozíció hasonlít a felhő létéhez.

Irigylem a felhőt, mert madárperspektívából az egész Földet belátja. Páholyból a szín
játékot, inkább szappanoperát. Lassan vonul, figyel, átalakul. Mégis, ha választanom kellene
nem felhő, hanem tenger lennék. Sokoldalúbb, érzékenyebb jelenség. A víz a legfontosabb
rnatéria, ami a létezés hozzávalóit illeti. A tenger véd, mint az anyaméh, máskor alattomosan
gyilkol és áldozatához azután is ragaszkodik. Diszkréten elrejti mindazt, ami belül történik.
Tanúja születésnek, halálnak rettentő régóta. Félelmetes, mennyit tud. Rég bekövülhetett,
ahogy az az ember, aki túlságosan beleavatkozik az életbe.

Dénes Dóra

Beszívom a levegőt, majd kifújom.
Próbálok lélegezni, de egyre nehezebben megy.
Fáj.
Nem tudom, hogy mi tart életben, de igyekszem túlélni a mai napot.
A holnap teljesen irreális távolságba került.
Sehol egy sziget.
Csak délibábok hosszú ideje.
Reményt csak a nap fénye és a szél ereje adnak.

De alkonyodik.
És a szél is belefárad a kilátástalan küzdelembe a hullámok ellen.
Nem szabad elalud nom, mert akkor dögkeselyűk vacsorájává alakulok át.
Kicsi a tutaj, és nem a biztonság az a szó, amit zászlójára tűzhetnék.

Egy-két könyv napozik még a "varázsszőnyegemen" .
Olvasásukkal az idő kereke is gyorsabban gurul le a lejtőn.
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A hajótörés mán már egyszer átéltem a halált, s most az utolsó méterek vannak hátra a
következő halálig.
Szelídnek tűnő tengeróriás emésztette meg társaim életét, majd kihányta azt a szárazföld
nek hitt szigetre.
Leszűkültek a menekülési útvonalak lehetőségeinek sávjai.

S ami maradt: elrepülni egy másik tengerbe, ahol nem fázok a napsütésben.

Gáncs Tamás

2:Jánló
Pezsgés

Képek, emlékek, benyomások, álmok, vallomások, élmények, kérdések és válaszok,
dallamok, illatok sorakoznak fel eddigi életemből előttem, amikor valamit meg szeretnék
fogni, le szeretnék írni, meg szeretnék osztani másokkal mindebből. Kétségbeesett és
teljesen reménytelen válogatás kezdődik, melynek során minden megkérdőjeleződik,

hitelét és erejét veszti. Mire kimondanám, leírnám azt, ami megmozgat, amit fontosnak
tartok, valahogy eltűnik belőle valami. Olvasom saját soraim, gondolataim, és unom őket,

nem tetszenek. A törekvés hiábavalónak tűnik, és unom azt a kérdést is, ami mindig meg
fogalmazódik bennem ilyenkor: ki vagyok én egyáltalán, hogy bármit vagy bárkit
megszólítsak vagy kioktassak, vagy akár megosszarn vele gondolataimat, bánatomat?

Egyesek szerint a gond az, hogy annyi válaszunk, információnk van, hogy elfelejtet
tük már mi is volt a kérdés! Nem rossz az ötlet: bizonyára találnánk érveket és ellenérv
eket, amik megerősítenék vagy cáfolnák ezt az elgondolást. Mindegy. Kár volna folytat
ni, végül is ez már csak megközelítés és ízlés kérdése.

Mégsem szabadulok attól az érzéstől, hogy nem adhatjuk fel magunkból azt a dimen
ziót, amely keresi a kérdést vagy a választ. Azonban régóta érzem, hogy sem a kérdést,
sem a választ nem fogom megtalálni saját erőmből. Talán ezért és így kerül az ember
valamilyen vallási, politikai, filozófiai klub vonzáskörébe. Manapság ebből rengeteg van:
multikulturális társadalom, bia, bla, bla. Éppen ezért kikerülhetetlen, hogy valamit
kezdjünk ezzel a helyzettel. Nem lehet egy életet úgy leélni, hogy elzárkózol a világtól.
(Dehogynem!)

Valamiehhez hasonló felismerés vezetett minket arra, hogy olyan találkozások, beszél
getések, kiadványok szervezésén dolgozzunk, ahova mindenkit várunk a közös gondol
kodásra, alkotásra, együttlétre. Ideológiai klub, öncélú beszélgetések vagy valódi
találkozások eszmecserék? Még nem tudni.
Először Horizont/eszegetés címet adtuk tevékenységünknek: beszélgetéseket szervez

tünk a Magyarországi Evangélikus Egyház Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet és a
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Budapest Klub védnökségével és segítségéve!. Ezeken az esteken egy lelkészt és egy
neves közéleti személyiséget is meghívtunk, akik megosztották kérdéseiket, két
ségeiket, véleményüket, élményeiket velünk. Kiss Tibor, Mácsai Pál, Lovasi András,
Geszti Péter, Nagy Gergő, Keleti András, Ladánybene 27, Szűcs Krisztián, Grunwalszky
Ferenc, Jancsó Miklós, Müller Péter Sziámi részvétele és konstruktív jelenléte mutatja,
hogy talán valóban egy valós igény beszélgetni olyan témákról, amelyek mindannyiunk
életét meghatározzák.

A közös beszélgetéseken elhangzott vélemények, élmények olyan fontos tapasztala
tok voltak számunkra, hogy néhány gondolatát leírtuk, tovább gondoltuk. Így született
meg a Mi újság, a Horizont/eszegetés kiadványa.

Valahogyegyre inkább úgy tűnik, bővül az a kör, az a csapat akikkel közösen keressük
a kérdések mögötti kérdéseket. Lassan kezd kirajzolódni, hogy tevékenységünk
leginkább egyfajta szellemi műhelymunkához hasonlít. Nem mozgalmat szeretnénk
létrehozni, hanem sokkal inkább egy céhbe tömörülő sok kis műhelyt. Érzem egyre
misztikusabb ez a többes szám első személy. Jogosan teszi fel a kérdést az olvasó: ki ez
a mi? A válasz nagyon hétköznapi: egy baráti társaságból indult laza közösség. Olyan
mint egy zenekar: néhányan összejönnek, mert szeretnek zenélni. Lehet, hogy nem
értenek egyet sok mindenben, lehet, hogy még a zenei ízlésük sem egyezik meg, de
szeretnek zenélni. Ez a forma véleményem szerint nagyon természetes. Talán elszek
tunk tőle. Ha ma valaki többed magával csinál valamit, akkor rögtön elvárják, hogy
kiáltványt fogalmazzon meg, tisztázza céljait, működési kereteit. Az élet azonban ennél
sokkal izgalmasabb.

2000-ben és 2001-ben a Szigeten az Evangélikus, Református és Katolikus részegy
házak felállított sátrában, a Közös Pont Ökumenikus Sátor munkájában a
Horizont/eszegetés szervezői is részt vettek. A fent felsorolt művészek közül sokakkal
éppen itt, ebben a sátorban beszélgettünk. A Szigeten töltött egy hét után létre jött egy
új csapat.

Idén megszületett a Közös Pont Klub létrehozásának az ötlete, ami egy évközi vir
tuális sátrat jelentene. A Közös Pont Klub keretén belül szeretnénk folytatni a
Horizonifészegetést is. Ezen kívül itt találkoznának olyan programok egymással, mint
például a Láthatatlan színház és az Orfeum.

Úgy tűnik, hogy a 2002-es Evangélikus Országos Ifjúsági Találkozó létrehozásában is
kivesszük a részünket.

Sok-sok kis műhely jött (jön) létre, kezdte el működését, egymásból fejlődve, egymás
mellett, egymástól függetlenül, de mégis hatva egymásra. És mint ásványvízben a
buborékok: pezsegnek.

SándorJenó
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