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Jelenlét és eredet

KAIROSZ

Feli.1tés

" Vagyok, aki vagyok"
EXODUS3,14

Önmagunk kilétének kérdésére adható legközelebbi válasz: a jelen lehető leg
teljesebb megélése. Önmagam valósága így összefügg a jelenléttel, pontosabban: ön
magam valósága összefüggjelenlétemmel. Jelenléttudat nincs valódi öntudat nélkül.
Ha anélkül lennék jelen ugyanis, hogy tudnám, ki vagyok , akkor tulajdonképpen
jelen sem lehetnék, rnert valójában nem tudnék arról, hogy jelen vagyok.

A három időirány közü\- múlt, jelen, jövő - az, amelyik valóságos és teljes: egye
dül a jelen. A múlt emlékezés, ezért tulajdonképpen nincs. Eredete maga ajelen. A
mostani pillanat a következőben már e1múlttá válik, amíg szemem átsiklik ezen a
soron, a korábban olvasott szavak olvasottá, merevvé válnak, rögzülnek elmémben.
De mindennek az a feltétele, hogy a korábbi szavak valamikor, e jelenlegi szavak
pedig most, az éppenmostban legyenek, vagyis éljenek akárcsak a pillanat ezredré
széig is. Ha tehát nincs a mostani pillanat, akkor maga a múlt sem lesz. A jövőnek

pedig, mindezt végiggondolva szintén egyedül ajelen lehet a gyökere. E hármasság
tehát valójában egység. Ami egyedül létező, az a mostani pillanat. Ami egyedül van,
az most van. Örök kiindulás, állandó születés, ez maga a van.

Isten Mózesnek önmagáról tett kinyilatkoztatása tehát nem is lehetett más, mint a
létezés teljességére utaló formula . A" Vagyok, aki vagyok" kibontása tehát: Vagyok, aki
voltam, vagyok, aki vagyok, vagyok, aki leszek.

Hogy ez a kijelentés mennyire mélyen érinti l étezés ünket, - mintegy átölelve és
tartva azt -, abba elég csak néhány pillanatra belegondolni feltéve a kérdést ma
gunknak: "Ki az, aki van általam?", "Ki vagyok, aki vagyok?", "Ki az, aki ezt a kér
dést felteszi, és mi van e kérdés mögött?", "Ki az az én, aki vagyok, és mi tartja ezt
az ént?"

A Vagyok-ság Isten megnyilvánulási szintjén összeolvad azzal, aki van. Itt nincs
megosztottság. A létezés nyílásának folyamata ez, a létezés állandó szület ése,

A Vagyok-ság az ember megnyilvánulási szintjén az önmagába visszatérő festett kör
első, legintenzívebb pontja, ahol a festékbe mártott ecset elkezdi a kör útját.

A Vagyok-ság Isten megnyilvánulási szintjén állandó nyíltság és élet, soha nem
belemerevedés, vagyis halál. A halál benne rnúltként létezik ugyan , - illetve ponto
sabban nemlétezik -, de valódijelenvalósága nincsen.

A Vagyok-ság az ember megnyilvánulási szintj én szintén állandó nyíltság és élet,
viszont ameddig a festékbe mártott ecset a kör útját rója, mindig kopnak róla jelen
létének szemcséi, így a halál számára, éppen a jelenlét hiányával válik jelenvalóvá.
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Ami tehát a Vagyok-ság isteni és emberi megnyilvánulását elválasztja, hogy míg az
ember esetében "önmagam valósága összefügg je/en/étemmet' , tehát amíg ember
vagyok a kör kör marad, és a fest ékszemesék kopnak; addig Isten megnyilvánulásá
ban aje/en/ét és Isten-önmaga nem kettő, hanem egy, vagyis Isten: " Vagyok, aki vagyok".

Mézes ZsoltLászló

Teremtés a küszöbön túl

Kinyitod szemeid, és átléped a küszöböt.
Felkelsz, mert van értelme.
Mert egész éjjel azt mesélted magadnak, hogy van miért felébredni reggel. Úgy

érzed, időd kitágult, és nemcsak a szélessége, de mélysége, és nőtt. Gondolsz vala
mire és átengeded a teret a gondolat elterjedésének.

Szétspriccel, átjárja a lelkedet, beágyazódik a selbst-be, és onnan körűtra indul,
mert nyugtalan a szellem. Kénytelen vándorolni, különben megszűnik létezni, ter
mészeténél fogva. Pörög benned a rendszer és fájdalmak árán, de megszületik a
létező.

Teremtesz. Összeolvad a felső és a belső dimenzió, létrejön a mindenség egy
darabja . Szenvedés és küzdelem vetíti egymásra árnyékát, s kipattan egy rügy a
végtelenség erdejének véges fáján.

Utána hatásszünet. Csendtánc. Világosság mozgása a fekete térben, egyfajta ener
gia szállingózása a köd mögötti szubsztanciában. Születés utáni áramlás.

Teremtetett valami: a semmi és a minden közös gyökeréből. Most már pillanattá
alakult át a változás, bizálomszerű levegőt szívsz magadba. Már másképpen lélegzel.
Nyugalmat sugárzol, és nem bánod többé, hogy egy lejtőn, egy kis idő múlva a nap
golyó belegurul a tengerbe.

Lefekszel, mert van értelme.

Lehunyod szemeid, és átléped a küszöböt.
Gáncs Tamás

I Mélymag: C.G. Jung ezzel a fogalommal próbálja megközelítőleg leírni az emberi össz-szernélyiség teljességét,
Mint a személvis ég központja vagy centruma vezérel és átfog. A pszichikus teljesség tartalmazza mind a tudato s,
mind a tudattalan komponenseket.
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A múvészetről

KAIROSZ

Áthallás

"Ha a mű nem emeltúl önmagán nemtekinthetó művészi alkotásnak"
(Paoei Florenszkij)

Az alábbi gondolatokat Pavel Florenszkij, Nyikolaj Bergyajev és Andrej Tarkovszkij
rnűvészetről vallott felfogásai ihlették.'

E gondolkodók között párhuzam vonható annyiban, amennyiben a művészi alko
tást nem felfedezésként, hanem tererntésként, és olyan egyetemes szimbólumként
fogták fel, amely az abszolút szellemi igazsággal áll kapcsolatban.

Az alapvetés a következő: A művészet mint teremtőátlényegítés örök értéke, mely
egy alkotást évszázadokon és évezredeken keresztül képes megőrizni, abban rejlik,
hogy szellemi tartalma az emberi élet alapértékeire világít rá, az ember személyes
sorsának kérdéseit feszegeti, és az embernek az ember feletti hez, a magasabb
rendűhez, vagyis Istenhez fűződő kapcsolatát tárja föl.

Az alapértékekről

A legfontosabb, amelyből ezek az értékek származnak, az ember élethez való viszo
nyának minősége: az élet tisztelete és szeretete.

A művészet azzal, hogy megérinti az embert, elsősorban az élet szeretetére kell
tanítson. Öncélú rnűvészet nincs, vagy legalábbis nehezen képzelhetőel. Ha öncélú
és csak önkifejező, akkor az már önkifejezés, személyiségrajz, tükör, de nem művé

szet, Lehet önkifejezéssel rnűvészi művet alkotni, de ez nem nélkülözhetetlen része
a művészet teremtő folyamatának. "Minden művészetnek az a célja - hacsak nem
.fogyaszidsra",eladásra szánják, mint egy árocikket - , hogy a művész megmagyarázza önma
gának éskörnyezetének, miértél az ember, mi létének értelme. . . . Az élet szeretete igényt támaszt
megismerésére, megváltoztatására, jobbá tételére, felemelésére, művelésére." (Tarkovszkij),

A művelés tehát nem lehet öncél, viszont cél lehet a kibontás, annak a lehetőség

nek a megtalálása, amely elvezethet bennünket odáig, hogy megtapasztaljuk az élet
szeretetét és szépségét; cél lehet, hogy öntudatra ébresszük lelkünkben azt az érzé
kenységet, amely az élet tiszteletére irányul. A művész ugyanis nevel, vagyis műveli

lelkünket a szó szorosan vett értelmében, műveli lelkünket azért, hogy teremjünk,
s a termésünket sz étosszuk mindenkinek, akinek arra szüksége van.

• A következő múvek alapján: BERGYAJEV, Nyikolaj , Az ember rabságáról és szabadságáról, Európa, Bp., 1997.;
BERGYAJEV, Nyikolaj, A rortlnekm Irtelme, Aula, Bp., 1994.; FLORENSZKlJ, P ável, Az ikonosztáz, Corvina, 1988.;
T ARKOVSZKIJ, Andrej, A megörokffelt idő, Osiris, Bp., 1998.
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Nem másról van itt szó, mint az "én" világban betöltött helyéről és szerepéről. Az
élet olyan t ényeiről. melyek számunkra a világ valóságát adják: az örömről s a bánat
ról, a gyűlöletről és félelemr ől. az alázatról és engeszrel ésről, a szerelemről, a
szeretetről, s a vágyakozásról, mely vágyakozásban egy felemelt, megművelt világba
való kívánkozás alapvető emberi igénye fejeződik ki. Az egyetlen feladata e földön
az embernek életét tisztességesen leélnie, s oly tisztán visszaadnia azt, ahogyan
egykor kapta. Ennyi és nem több. A világ azonban annyira kaotikus, hogy e leg
könnyebb dolog válik a legnehezebbé . Az ember elvesztette ir ánytűit, Nem tudja
már, honnan jött és hová tart, s nem tudja, hogy most itt van a jelenlét határán, a
múló időben, amely egyedül alkalmas arra, hogy benne sorsa alakítasson, és
tisztességesen betöltessék. A művészet ebben segít. Megmutatja, milyen lehetne ez
a felemelt világ, és ösztönöz arra, hogy mindennapi cselekedeteinkben ezt lássuk
szemünk előtt. A rnűvészet közvetlenül emlékezteti az embert sorsára, rádöbbenti
életének valódi tényeire és felvillautja az élet lehetséges minőségét.

Az Istenhez fűző kapocs

Bergyajev szerint a művészet mint az emberi alkotás csúcsa legtökéletesebb meg
jelenési formáiban szimbolikus jelentősséggel bír, mely az emberiség magasabb
rendű rendeltetésére utal. A művészet annak a lehetőségnek a kinyilatkoztatása,
hogy az ember felül tud emelkedni önmagán. Olyan szférákba, amelyek nem vilá
giak. Az időtlenségbe. A művész kapcsolatot teremt az emberfelettivel. S mind
ennek színtere mégis maga az ember marad. Utat mutat a delphoi Apollón szentély
kapujában lévő Ismerdmegiinmagadfelszólításhoz, amely nem a személyre, az "én"
re vonatkozik, nem arra aki van, nem az akire, nem a külső élettérben mozgó-nyüzs
gő emberre, hanem a "van" -ra, a létezésre és annak teljességére. S ez minden
emberben ugyanaz, és minden emberben ott szunnyad. Ennek felismerésével az
ember ráismer önmagára, a törékeny személyre, amely a lét örök minősége által él,
és ráébred arra, hogy Isten a létre hívásával közvetlen kapcsolatot teremtett vele. Ez
a híd azonban a maga teljességében csak a más emberekhez való viszonyban tárul
hat fel, ölthet alakot, és csak e viszonyban válhat teremtő, felemelő erőv é. "A mű

vészetmetanyeio, melynek segítségévelaz emberek kapcsolatra tö'rekszenek egymássala szeretet
eszméjének megvalósítása nevében." (Tarkovszkij)

Az alkotás folyamata

Az emberi tevékenység megannyi ágára kiterjedő művészet, mely olyan rninden
napos cselekedetekből,emberi tettekből eredeztethető,mint az írás, zenélés, építés
és megannyi más tevékenység, azzal válik, avatódik művészetté, hogy e tevékeny
ségek hétköznapiságát feloldja, átoldja, megszentesíti, és beléjük oltja az emberi
isteni lehetőségeket. Egyszóval felemeli, műveli magát az írást, zen élést. építészetet
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és megannyi más tevékenységet, adva mindezeknek s eredményüknek meg
határozó többletjelentést és többletértelmet, amely azonban a maga nemében nem
igazán" több" , hanem inkább egész. Ez az egész pedig az egységre vonatkozik azzal,
hogy egyfajta egységélményt próbál közvetíteni. Az alkotó és a közösség egységét.
A művész mély azonosságot érez a közösséggel. Magában felfedezett valamit a
személyen túli világból , rátalált valamire, amely mindenkit összeköt a személyen túli
személytelenségben, amely azonban nem lényegtelenség, hanem az Istenhez vezető

út első lépése az egyéni emberben. Mindannyian egy vagyunk. A művész pedig
meglelte ezt az egy-házat. Önmagunk fölfedezése azonban nem egyszerű folyamat .
Alázatot követel és szeretetet a közösség iránt. Soha nem megalkuvást a világgal, a
külső körülményekkel, és önmagunk gyarló emberi részével sem, ha kell.

Az alkotófolyamatnak a lehető legmagasabbra állított erkölcsi mércét kel1 jelente
nie a művész számára. Lételeme kell legyen az alkotás, vagyis valami olyasmi, amit
ha nem tenne meg, élete hiányos lenne. És soha nem maga miatt teszi. A művész

szolgájává kell váljon embernek és közösségnek, hiteles szolgájává. E hitelesség és
e szolgálat nélkül a művészetk ént végzett tevékenység nem más, mint a műv ész

szem élyis ég ének érdektelen ön m utogat ása, az alkotás pedig fogyasztói célokat
kiszolgáló áruk észít és, amely a rnűvészetet még távolról sem közelíti meg. Sőt

inkább elvágja azt a lehetőséget, hogy az az emberekhez eljusson. A művészet több
nyire túl van a személviség önkifejező jegyein, meghaladja és elhalványítja azokat
megőrizve a sugárzó, élő alkotást.

Az alkotás folyamatában, amely tulajdonképpen a rnűvész személyiségének
túláradó kapcsolata a személytelen örökkel, nagy jelentőséghez jut, sőt mondhatni
feltétele e kapcsolatnak a lét abszolútuma iránt való érzékenység, valamint a művész
szilárd erkölcsi alapja. Ez az érzékenység pedig a hit, amely nélkül örök értékek
sohasem születtek. Az erkölcsi elvek pedig az abszolútum, a mérték, a törvény, az
ember életét irányítani hivatott rend világban való megjelenésének emberi dimen
zióit segítik. Eligazítanak az emberi együttélésben, a mások felé irányuló viszonyok
ban, vagyis az élet területén. Az erkölcsi rendszer és a hit rnűvészben találkozó
egységének megszilárdulása a teremtés - maga a műalkotás.

A mű alkotása így válik megszentelt folyamattá. És csak így teremtődhet meg
magából az alkotófolyamat erejéből, az egység megszilárdulásából a rnűalkotás, mely
hordozza és közvetíti e folyamat szentségét a vele kapcsolatba lépővel.

A műalkotás

A rnű alkotása, mivel e folyamat a személyiségen keresztül történik, általában ma
gán viseli alkotójának ismertetőjegyeit.A személyiség teremti a műben a stílust. De
beszélhetünk-e igazán stílusról Bach, Mozart vagy Michelangelo esetében? Egyfajta
könnyedség, magától értetődőség jellemzi az örök műveket, Mintha öröktől fogva
léteznének, s az alkotó csak azért lenne, hogy megnyissa őket pillanatra az emberek
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számára könnyedén, letisztult érzékenysége és erkölcsisége által, mutatva vele az
élet vitelére követendőpéldát. Ugyanis a műalkot ás, ha a művész erkölcsi alapja ren
dezett, maga tükrözi ezt a rendet. Szépsége áttűnik a matérián, mert az etika
esztétikává, és megfordítva a szép minősége erkölcsi minőséggé válik a műalkotás

igazságában. A szépségen keresztül történik meg az áttörés az átlényegített világhoz.
Az áttörés művészi teremtés és művészi befogadás.

Bergyajev, Florenszkij és Tarkovszkij észrevették, hogy a szépség haldoklik, és
eltűnőben van az objektivált világból. A művészet felbomlik, és valami olyan pótol
ja, ami már nem is hasonlít a művészetre. A futurizmusban és az új művészetekben
Bergyajev szerint az ember egysége, megismételhetetlen személyisége bomlott fel,
és belezuhant az őt körülvevő tárgyi világba. Tarkovszkij vallomásában pedig azt
találjuk a szépségről, hogy az nem tárulkozik fel olyan embereknek, akik nem
szomjúhozzák vagy félreértelmezik az igazságot. A szellem mélységes hiánya jellem
zi az olyan embert, aki nem képes befogadni, hanem csak bírálni tudja a művészetet.

S itt elérkeztünk az emberi élet egyik alapkérdéséhez. A művésznek iránymu
tatást kell adnia az élet magasabb fokon való erkölcsi megélésére. A rnűalkotás segít
het megindítani egy olyan értelmezési és újragondolási folyamatot, amely az embert
a lét felfedezéséhez, önmegértéséhez viszi. Ez az alkotás közvetlen tapasztalat
átadása. Oly fokú, hogy ezzel a műalkotással kapcsolatba lépő önmaga felé irányuló
tapasztalata is bővülhet. Feltétele ennek persze a valamilyen fokú nyitottság, mivel
ekkor saját élethelyzetek értelmeződhetnekát, kaphatnak új minősítést és teljesebb
jelentést az egyén életében. Mert a műalkot ás, ha "igaz", vagyis az Igazság, a Mérték
jegyében és a Szellem által született, akkor magában hordozza az eredendő szép
séget, az igazság önmagából fakadó szépségét.

Ember és művészet

Művésznem "szeretne" lenni az ember. Művésszéválnia kell bizonyos esetekben,
hogy sorsa betöltessék. Mert mindazt a bölcsességet és tudást, amit kapott, és amit
felismert, s amely az emberek sorsát és életét alakíthatja, és a helyes irányba terel
heti, azt mind át kell adnia másoknak. Nem elsősorban önmaga miatt. Az üzenet
jelentőségeennél jóval nagyobb, s ő csak a közvetítő erő ebben a folyamatban. Az
emberi közösség szolgálata az, amelynek alá kell magát rendelnie. Ezt viszont csak
szer étettel teheti jól. Ha szereti mindazokat, akikhez szól. Mert az üzenet végső

soron nem lehet más, mint a szeretet jegyében végzett szolgálat. Áldozathozatal.
Szentség.

Ha nem az élet szeretettel való megtöltéséről szól a művészet - akkor az nem
teremtés. Ha nem szeretni tanít, ha nem hordozza magában az evangéliumot, ha
nem az élet igenléséhez segít hozzá, és nem segít abban az embernek, hogy önmagát
újra és újra mind nemesebb módon újjáteremtse, akkor a műalkotásból nem az örök
mértéke tűnik át, hanem az élet mulandósága és árnyékos oldala, mellyel telis tele
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van e világ. Az árnyékot növeIni benne pedig nem érdem, mert ahogy az ember
növekszik, árnyéka is úgy nő vele együtt - magától. A fény azonban, ahogy a világ
teremtő ereje, mint világ világol és fénylik, mindig táplálásra szorul, nehogy az anyag
sötétsége úrrá legyen rajta.

Az ember nem lehet soha kevesebb, mint ember. De legyen hivatása szerint
bármi, ez a tény önmagában is teremtő erőv é válhat. A szó legnemesebb értelmében
az emberfelettiség teremtő erőjévé. Művészetté.

Mézes Zsolt László

Néhány gondolat a hétköznapok spiritualitásáról

"A spiritualitásról való beszéd igen elterjedt lett vallásos kötökben az utóbbi
évtizedek során... Szinte mondhatjuk, divattá lett" - írja Pásztor János Misszió a 21.
században címú nem régen megjelent könyvében.

"Időről időre felbukkannak olyan fogalmak, szinte a semmiből, amelyekben egy
adott kor tapasztalatai és igényei összegződnek. Olyan szavak, amelyek gyakran már
azelőtt is léteztek, egyszerre azonban egészen új időszerúségre és jelentőségre

tesznek szert" - írja Klaus Douglass Az új refonnáció címú könyvében a Fel
szabadítani a spiritualitást tétel keretében. A "spiritualitás" is ilyen régi szó, amely
sürgetően és követelőzőerr magára vonja a figyelmet manapság.
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"A spiritualitás figyelmes számvetés azzal, hogy »több dolgok vannak földön és
égen«, mint amit érzékelni képesek vagyunk" - summázza Douglass azt a felis
merést, ami a spiritualitás iránti érdeklődése kiváltotta.

Miért került hangsúly ma a spiritualitásra, és miért fordult az érdeklődés a spiritu
alitás felé?

Azért, mert az ember ma rosszul bánik önmagával, testével is, lelkével is, és ennek
a következményei egyre inkább visszahatnak, visszaütnek rá, mint a bumeráng.

Ez a rossz bánásmód abban áll, hogy az ember önmagától elfordulva, elszakadva,
eltávolodva, elidegenedve veti bele magát az élet hajszájába. A maga teremtette
rendszereknek a kiszolgálója lesz. Igazodik és alkalmazkodik ezekhez termelésben
és fogyasztásban. Ezek olyan sebességet diktálnak, hogy szinte "magán kívül" van
az ember egész nap, azaz nem tud "magához térni" a nap folyamán egy percre sem.

Amikor a spiritualitás iránt érdeklődik ma az ember, akkor keresi, és megtalálni,
biztosítani akarja azt a külön helyet, külön időt, külön rítust, aminek a segítségével
visszatérhet, visszakapcsolhat önmagához, törődhet önmagával, visszanyerheti
ember voltát, a neki megfelelő tempóban és méretben. És találkozhat s egyesülhet
léte forrásával, minden lét alapjával és értelem adójával, akit Istennek nevezünk.

Arthur Miller A világ teremtése ésegyéb ügyek című katasztrofális komédiájában Káin
szájába adja az indokokat és érveket, hogy miért kell az embernek a vallás: a
Paradicsomban, az Édenben ti apa és anya (Ádám és Éva) mindig és bármikor, min
denhol és bárhol együtt voltatok és lehettetek Istennel. Hallhattátok szavát és
megszólíthattátok őt. A kiűzetés után azonban, az Édenen kívül csak "randevúzni"
lehet Istennel. Azaz meghívni lehet és kell is őt a találkozásra. És ehhez, ennek szen
telt, külön meghatározott helyre, és a helyhez és alkalomhoz illő külön meghatáro
zott formákra, rítusokra van szükség.

Ez a vallás, ez az ünnep, ez a spiritualitás. Helyreállítása, helyreállása, helyreállít
tatása annak, ami elveszett, amiből kiűzettünk. amitől elidegenedtünk, azaz az
Istennel való közösség - kapcsolat - egység, és az önmagunkkal való összhang, har
mónia, az önazonosság.

Nehéz azonban - mindenkinek ez a tapasztalata - megállni és abbahagyni, vagy
legalább egy időre felfüggeszteni mindennapi életünk rnenet ét. Hiszen annak dol
gai kitöltik minden percünket: munka, közlekedés, társaság, rádió, tévé, információ,
reklám. Mindig teszünk valamit, mondunk valamit, hallgatunk valamit, nézünk
valamit, olvasunk valamit, tervezünk valamit. Hézagmentesen kapcsolódik egyik a
másikhoz, sőt olykor egymásra csúsznak, és fedésben vannak. Ragaszkodnak hoz
zánk, tapadnak ránk életünk mindennapjainak dolgai, és mi is ragaszkodunk hoz
zájuk, és nem tudjuk elengedni őket, vagy legalább is tagolni, szakaszokra bontani
az áradásukat, és szüneteket iktatni közéjük.
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Gyakorolni kellene ezt, tréningezni hozzá. Erre kínált mintát Popper Péter Belsó
utak könyve A nap ápolása című fejezetében. Ápoljuk a regge/t! Legyen tíz zavartalan
percünk, amelyben végiggondoljuk, hogy mi vár ránk a nap folyamán tennivalóként,
nehézségben, esetleg kellemetlenségként és örömben s élményben. S a napra való
ilyen formában történő felkészülést zárjuk le néhány verssor felidézésével, vagy szép
tájra gondolva, kedves dallamot dúdolva.

NapköZben legyen egy félóra, ami csak az enyém. Ajándékozzunk ennyi kikap
csolódást magunknak, mielőtt egyik tevékenységünkről a következő teendőkre

térnénk át. És ebben a félórában engedjük el,lazítsuk ki magunkat, ráérősen, nem
célra t örően, nézelödve, böngészgetve, andalogva.

Esti visszapillantás. Elalvás előtt képszerűengondoljuk végig az egész eltelt napot.
Szenil éljük az eseményeket s benne önmagunkat egy kissé eltolva, eltávolitva
énünktől. Így bizonyos distanciával ráláthatunk a szituációkra, embertársainkra és
magunkra, és ez segíthet abban, hogy vállaljuk azt, amiért felelősekvagyunk és meg
béküljünk azzal, amin nem tudunk változtatni.

Természetesen nem elég ez a gyakorlat, ez a tréningezés abban, hogy a szakadat
lanul áradó időt s benne életünk sodródását szünetek beiktatásával tagoljuk és meg
megállítsuk önmagunkra eszmélve. Mégis valami. És a megáJJás ezen bázisai nyer
hetnek mélyebb s vallásos tartalmat, mint a reggeli elcsendesedés, a napközbeni röp
ima és az esti lelkiismeretvizsgálat.

Ehhez azonban rá kell döbbennie, és rá kell ébrednie korunk emberének, illetve
rá kell őt döbbenteni és rá kell őt ébreszteni arra, hogy az ember s az emberi lét nem
merül ki horizontális síkon folyó ténykedésében és sodródásában, termelésben és
fogyasztásban, és a többért, a nagyobbért, a gyorsabbért folyó törekvésében.

Hanem az embernek sok fontos, sürgős, halaszthatatlan társadalmi, politikai és
gazdasági ügyén túl van egy feltétlen és abszolút ügye. Ez pedig feltétlen módon 
minden "de" és "ha" kitérési lehetőség nélkül - érinti az embert, vonatkozik rá,
ragadja meg őt, és kíván tőle maradéktalan odaadást és ígér neki végső beteljesedést.

Az embernek ezt a feltétlen ügyét ápolnia kell, ezzel foglalkoznia kell s törődni

azzal, hogy újra szorosra záruljon az időközben meglazult kapcsolat.

Ez a spiritualitás. Ez az ápolás, törődés, helyreállítás. És ez nem még egy teher és
nyűg az ember életének többi terhe és nyűge mellett. Hanem az ember méltóságát
és életének páratlan és megismételhetetlen értékét ez adja, hogy van egy feltétlen
és abszolút ügye, azaz hogy Istenhez tartozik, aki követelését és ígéretét kinyilatkoz
tatja neki.

Kovácsházi Zelma
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"Maradandó alkotástcsak az igazságból merithetünk,
az igazságot csak az Istentói nyerhetjük. "

Csontváry Kosztka Tivadar

Anapút macskakövei
- visszaséta a fajtalan korból az isteni rendig -

"Hajnalban nap-napután a lángoló Kátpátokatfigyelem s egy délután csendesen bubiskoló
tinósszekeren megakadt a szemem. Egy kifejezhetetlen mozdulatkezembe adja a rajzónt s egy
vénypapírra kezdem rajzolnia mottoumot. "1

Így kezdődön tehát Kosztka Mihály TIvadar patikus, természetbúvárló, Szeged
árvízi hajósa, a selyemhernyó-tenyésztés és a Kárpátok fényjátékai iránt különös
vonzaimat érző ezerbőlegy fiatalember pályafutása. Véletlen vázlat az említett a
tinósszekérről egy recept hátoldalán, majd így szólt az égi szózat: "Teleszel a világ leg
nagyobb napútfestője, nagyobb Raffaelnél. " 2

És Csontváry ehhez tartotta magát, húsz évnél hosszabb ideig kereste és vizsgálta
a Nap útját, színeit, tükröződéseit. üzeneteit a vatikáni festményektől Libanonig,
Jeruzsálemtől Rotterdamig, a Kárpátoktól Kairóig, jajcétól Baalbekig, Taorminától
Párizsig.

Homo practicusból vált homo teoreticussá, patikájában évtizedes eltemetkezéssel
gyűjtötte az útiköltséget, hogy a Napnak élhessen és újabb gyakorlatba foghasson ,
hogy képein a tehetség és a világmegvető aszkézis eredőjeként megfogalmazhassa a
Nap útját. Titkát mindvégig őrizte.

Azönéletírás különféle irodalmi megnyilvánulásai legtöbbször a nagyepikához
sorolandók, a terjedelem oldalszám helyett kilogrammban mérendő, Csontváry írása
a napút megfejtése felé tett apró lépések összegzése, szűkszavú felsorolása, épphogy
negyven oldal. A festő, miután megfestette a világ legnagyobb plein air képét, a
Baalbeket, hivatását betöltöttnek érezvén leteszi az ecsetet, tollat fog a kezébe. Ám
írása nem igazodott a műfaji követelményekhez, az elvárásokhoz, nem árulta el
magát, titka mindvégig titok. Gyermekkori és ifjúkori emlékek hosszú leltára olvas
ható, majd pontos, csaknem hivatali zárszámadás a szellemi és anyagi felkészülés
nyárspolgárként eltöltött éveiről. Ahol már élete festő-korszaka következik, épp a
vizsgálódó számára legfontosabb résznél válik az írás szövete szakadozottá.
Csontváry, amikor fest, nem a szavak embere. Tökéletesen megkomponált képeiről

I CSONTVÁRY KOSZTKA Tivadar, Önéletrojz, Bp., 1999. 30. o.

z Uo.•31. o.
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csak tökéletlen nyelvi formában tud beszámolni; ezért itt csak a kép üzenetére ha
gyatkozhatunk, a festészet veszi át a szót, az beszél. Ahol az istenibe, a transzcen
densbe, a lét titkaiba enged a műv ész bepillantást, Ott a nyelvi kompetencia, és min
den emberi megnyilvánulás kudarcot vall. Ez a rnűvészet szuverenitása, ahol az
avatatlan emberi kutakodás többletinformációt nem szerezhet, de súlyos határsértést
követhet el. Csontváry szent küldetése volt a festészet újrafelfedezése, újraértelme
zése, a festő-elődök meghaladása, ennek véghezvitele pedig misztérium, melynek
megfejtését a képek hordozzák. Ha tehát a rajongó olvasó elszántan végig is követ
né a festő útját annak titkát kutatva, figyelmeztessétek, a nap út macskaköveiből

sosem fog összeállni a napútl
Nem könnyű Münchenben koponyafestés közben napszínekre bukkanni,

Pompejiben színekkel kísérIetezni, Taorminában pénz nélkül világkörüli útra vál
lalkozni. A műkedvelő álla rendre leesik a Vatikánban, Csontváry csalódott-megvető

bélyege szerint az "Igaz Isteni", a természet és az élet ismeretének hiánya süt csupán
e műkincsekből. Raffaello amatőr, Michelangelo Mózese még beszélni sem tud.
Tragédia. Felül kell múln i, le kell söpörni, túl kell festeni. Betlehemben derül ki
számára, hogy Rubens "mesefestő", hogy Jézus születésének európai illusztrációi szá
nalmasak, torzak, mert nem ismerik a történet közegét. Mert Csontváry ideálja a
"befolyástalan elme", s ez vizsgálódásai alapján a többi festőre nézve nem volt igaz,
nem tudták meghaladni a vásznat. Végigpróbált néhány festőiskolát, de a technika
elsajátítása urán rájött, hogy "pusztán akarattal, iskolai képességgel monumentdtis
motívum előtthiába töltjük az időt, hiába kenünkföl színeket a vászonra, abMIki nem kerül
lsten segítsége nélkül a napút-távlat soha. ''3

Jeruzsálemben született 67 életnagyságú alak egy festményen, a Tátrában egy
vízesés, Taorminában újjászületett egy színház a "világ legszínesebb napút fest
ményeként", Baalbekben egy naptemplom, Libanonban évezredes cédrusok. A sok új
élet ára pedig Csontváry vallomása szerint: "Énfeláldoztam az életemet megtudandó, mi
a való, hogyfejlődik ki a világ és hogyfejlődik tovább... ''4

A huszadik század eleji győztes múvészeszmény a szecesszió, a kiválás volt. A
kiváló kiváltak tehát először kivonultak valamiből. valamiért, valahonnan, majd cso
portosultak egy megfogható esztétikai-etikai mágnes mentén (mint a Nyugat
szerzői, a gödöllői müvésztelep képzőművészei,a Bloomsbury, és így tovább). Nem
így Csontváry, akit ugyan posztimpresszionistaként, vagy a posztimpresszionizmus
előfutáraként tartanak számon, mégsem sorolható a festészet egyik irányzatához
sem, mert ő az, aki 6500 esztendő istentelenségét-fajtalanságát odahagyva tért vissza
a Naphoz, az örök igazsághoz, és az ezáltal meghatározott istenképű emberhez. Ez
korokon és korstílusokon felül álló, egyetemes küldetése volt. .Pdrisnab tartva 1907-

J Uo., 82. o.

• Uo., SS. O.
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ben milliókkal szemben álltam egyedül az istenigondviselés eredményével, s az egész világ
hiúságátpocsékká zúztam; egy napon egész Páristkapitulációra bírtam és fÚlszárnyaltam, de
tíz millió embertel nempusztítottam, csupán kijózanítottam őket, a dolgokból reklámotnem
csináltam, mert a kufárok sajtójával nem tiirődtem, hanem elvonultam a Libanon tetejére s
ott cédrusokatfestettem. Így magányban szép csendesen, ma már őszbeborultfejjelazon gon
dolkozom, mi célja volt enneka nagy háborúságnak, mikorhatalommal, anyaggal temelten a
mennyországba úgysemjuthat senkisem. Istentelenülpedig, kérdem, mi célja van az embernek
aföldönp"s

Az utókor emészt, rajong, bólint, címkéz, felemel, levet, utánoz, vagy kizár. Sikert
és sikertelenséget pártállások és kapcsolatok hálójában lehet tetten érni, de hol volt
Csontvary ilyen tekintetben? Nem voltak veszedelmes viszonyai, épp ezért nőhetett
személye köré a zsenialitás versus őrültség kérdése. Kevéssé őrült és nagyon zseni?
Esetleg fordítva? Vagy csupán próféta volt, aki paradox módon hazájában akarta szól
ni az igazságot?

Életrajzi adatok
1853-ban született Kosztka Mihály Tivadar.
1875-től, rövid egyetemi tanulmányok után, gyógyszerészgyakornok Iglón.
1880-ban szólt az égi szózat, történt az elhívás.
1881-ben Rómába utazik, felméri feladatát, hogy ki is az a Raffaello, akit felül kell

múlnia, a felkészüléshez húsz esztendőt szab magának.
1884-től Gácson gyógyszerész, e munkával anyagi függetienségét, későbbi fes

tőévei költségeit előre biztosítja.
1894-től Münchenben a Hollósy-iskolában, Karlsruhéban, Párizsban folytat tanul

mányokat.
1896-1902: A felkészülés évei, tanulmányutak Itáliába, Dalmáciába.
1902-1904 közt Nyugat-Európában utazik, végül Kairóban napút-színekre

bukkan.
1904-1909 között festette legjelentősebb képeit: A Panaszfal bejáratánál

Jeruzsálemben, A Nagy Tarpatak a Tátrában, A taorminai görög színház romjai, Baalbek,
Magányos cédrus, Mária kútja Názáretben, Zarándoklás a cédrusokhoz Libanonban, A
marokkóitanító, Tengerparti sétalovaglás

Kiállításai: Budapesten (1905), Párizsban (1907), a budapesti Iparcsarnokban
(1908), a budapesti Múegyeremen (1910)

1913-1913: Energia és művészet. A kultúrember tévedése című pamflet; A lángész. Ki
lehet éski nem lehet zseni című tanulmány.

1914-től a Magyarok bejö'vetelén dolgozik.

'UO., 87. o.
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1919-ben halt meg.
1930: Az Ernst Múzeumban megrendezett gyűjteményes kiállítás eredménye a

szakmai elismerés, innentől indul a Csontváry-reneszánsz első hulláma, a sikert
kíséri a hamisítványok terjedése.
Idő közben néhány külföldi kiállítás, mint Párizs, a brüsszeli világkiállítás.
1963: Kiállítások Székesfehérvárott és Budapesten, a második reneszánsz, újrafel

fedezés; a következő évben megjelenik Németh Lajos nagymonográfiája, egy bő

évtizeddel később az Emlékkönyv, majd 1980-ban Huszárik Zoltán (kevéssé sikerűlt)

filmje.
1973 a nagy áttörés éve, a pécsi Csontváry-múzeum megnyitása. (Kortársai leka

cagták, mikor Csontváry arról beszélt, hogy lesz egy múzeum képei számára.)
1990-es években, évtizedes hallgatás után a harmadik hullám jelentős új írásokkal

gazdagította a szakirodalmat; Stockholm, Rotterdam és München állította ki
Csontváry képeit; 1996-ban megjelent a teljes írásos hagyaték.

Miért tudunk ma Csontváryról, avagy a művészet

túlélési ösztöne

Ha szemügyre vesszük Csontváry legjelentősebb képeinek leltárát, mely más ira
tok, rajzok mellett a "Gerlóczy-gyújtemény" bélyeget viseli, felmerül a kérdés, ki az
a Gerlóczy Gedeon, hogyan és milyen körűlm ények között jutott a korában névte
len és szakmai körökben lenézett festő vásznaihoz. Csontv árv 1919-es éhhalálát
követően jó minőségű vászonra festett képeit a kevéssé múvészetpárti rokonok
szekérponyvának akarták elárverezni, melyekre legnagyobb eséllyel a Vásárcsarnok
fuvarosai pályáztak. Meg is jelentek az árverésen. A csaknem véletlenül odacsöp
penő ifjú Gerlóczy Gedeon azonban az egész hagyatékot felvásároita a fuvarosok
nem kis bosszúságára, akik az okvetetlenkedő felvásárlón tettlegesen rótták le
dühüket, szó szerint kirángatták a teremből, de Gerlóczy nem tágított. Ha ez nem
történik meg, Csontváry ma nincs, közönsége talán néhány zöldségeskofa szemé
lyében ki is merült volna egyszer s mindenkorra. "...sokszor fordultak hozzám 
emlékszik vissza Gerlóczy - azzal a kéréssel, hogy 24 éves koromban miképpen volt
bátorságom az akkor még félreismert, nagy festőmúvész alkotásait megvásárolni, és
hogyan tudtam bennük felismerni a jövő - hazánknak világraszóló nagy rnesreréri''"

Gerlóczy Gedeon építészmérnöknek tanult, viszont a képzőművészet már kis
gyermekkora óta élete része volt. Olyannyira, hogy a müncheni múzeum összes kiál
lított tárgyát lerajzolta, s megszállottan tanulmányozta a festészetet. Nagyapja rész
vényeket hagyott rá azzal a céllal, hogy Angliában folytasson építészeti tanul-

• CsonlrJáry-nnlikkö1I)'fJ. Bp., 1976. 291. o.
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Marokkói tantt», 1908.,

olaj, vászon, 75 x 65 cm

mányokat, de ezt meghiúsította a háború. Budapesten diplomázott, majd műtermet

keresett magának, hogy értéktelenedő részvényeit hasznosan fektesse be. A Bartók
Béla úton "mű terem kiadó" táblára lett figyelmes, s habár a műterernhez, mely
előzőleg Csontv áryé volt, nem is jutott hozzá, a képek az első szemrevételezéskor
mindörökre megbabonázták. A képeket az árverésen megvette, a művész iratait
pedig a házmestertől szerezte vissza, aki a kosárnyi papír elégetésével volt megbíz
va. Gerlóczy óvta a képeket, a nagyobbakat múzeumi letét alá helyezte. Sok rajz
elveszett, illetve a második világháború is megtizedelte az életműver.

A párizsi kiállítás után a képek eltűnését jelentették, s Fülep Lajos közbenjárásá
nak és nyomozásának köszönhető, hogy az elveszettnek hitt képek előkerültek a
párizsi múzeum pincéjéből,ahol évekig álltak felgöngyölve, igen rossz körülmények
közt, s ez a képek állapotát a leheretlenségig rontotta.'

Még néhány év tekercsben, s az összes festék
lepergett volna a vásznakról, mely a festmények
teljes pusztulását eredményezte volna. A szakértők

szerint a budapesti és székesfehérvári kiállítások
viszontagságait is megszenvedték a képek, további
utaztatásuk lehetetlenné vált. Remélhető, hogy a
rnűvek végleges otthona a pécsi múzeum.

Más tekintetben sem volt a sors kegyes a
képekhez, hiszen a 60-as években egy hozzá nem
értő illető "restaurálta" a Marokkói tan{tót, felhőket,

fákat, bokrokat tüntetve el a képről, a kép tehát
megszűnta Csontvary által festett alkotásnak lenni.
"Röviden, kereken kimondva: a képet elpusztítot
ták.?"

Jogos tehát a felhívás a képek sorsára
vonatkozólag, tudniillik hogy "tulajdonosuk az egész

magyarnép mindaddig, amíg ez a nép van. Sőt, ma már tulajdonosukaz egész emberiség,
amelynek tudatába Csonrváry rnűveinek ismerete eljutott... A mi k özösségünk is
tehát csak letéteményesük. Ez a jogi helyzet, hogy elsőszülöttségi jogon közvetlen
letéternényesük, különleges jogokat, privilégiumot ad ... Oe ahogy minden jog min
denütt kötelességgel társul, úgy itt is. Ennek a nemzedéknek, mint minden
nemzedéknek ezután, kötelessége, hogy a Csonrváry-múvek állományát megőrizze,
és csorbítatlanul továbbadja?"

7 FÜLEP Lajos , Mil v/len CsonlVóryl', F.L.: MÚfJIszeI ésvilógnéul, Bp., 1976. 634. o.
'633. o.
• 635",(,36. o.
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Csontváry: A lángész. Ki lehet és ki nem lehet zseni 10

(részld)

"A Zseni ellenben maga a fényes nap, teljes igazsággal, kifogyhatatlan energiával,
a melyből az egész világ táplálkozhatik. Éppen azért, mert osztatlan energiát
feltételez - vagyis elpusztíthatatlan - kifogyhatatlan és ezért a Zseni halhatatlan is.
Nem Zseni az, aki energiáját megosztja mással, nem Zseni, aki elfecsérli testi, szelle
mi és szívbeli erejét, aki apró pénzre beváltja energiáját, aki pályájának kezdetén
vagy közepén szövetkezetben él, aki önerejének támogatására folyamodott segély
hez, a ki hitében megtántorodhatott és az út közepén megállott, aki a viharban
tengerre szállani nem mert, akit a sivatagban a félénkség láza gyötört, akit honvágya
visszatart a nagyvilág ismerettöl, a ki szeszes italokkal él, a kinek kemény a föld és a
kópárna, a ki kábul a számításnál, akinek nincs színérzéke, a ki nem lát élesen a
jövőbe, aki nem ismeri fel a jellemeket, a ki magába zárkózva unatkozik, aki ember
gyűlölő, aki káros szokásoktól szabadulni nem tud, aki testileg-lelkileg gyenge ter
helt, a ki a szerelemnek ellentállani nem képes, aki nem ismeri a szerelmet, aki nem
érzi a szerelemben rejlő energiát, aki a pénzt imádja, aki a vagyonban gyönyörködik,
aki tülekedve küzd az elsőségért. aki hajhássza a dicsőséget, aki munka nélkül él, aki
eredeti dolgot nem csinál, aki a világ teremtését erővel kutatja, aki embertársát nem
szereti, aki k ülönbséget érez az emberi és állati növény között, a ki keresi a földi
boldogságot és családi életre vágyik, az maradjon békés családapának-anyának
otthon, és ne kínálkozzék zseninek."

"Zseni lehet, aki soron van, akit a sors keze kiválasztott, akinek ősei akaraterővel

lelkiműveltséggela rnűv észi tehetséggel voltak felruházva, aki telivérrel- szerelem
mel - jött a világra, aki szerelmes volt a dajkájába, aki szerelmes volt a napba,
szerelmes volt az üstökös csillagba; a ki a szabadba kívánkozott s pille után futkosott,
aki szerette az igazságot, magában soha nem unatkozott, aki a munkát szeretettel
végzé - a gondolattal a jövőt keresé, aki szakított a jelennel s útrakelt a sejtelemmel,
aki mindenütt és mindenben szívét használta a küzdelemben; ... aki az első

szerelmét Plátóilag nézte - közelebbről a csalódás kísérte, aki szerelmes volt a hazá
jába s szeretettel gondolt a nagyvilágra, aki le tudott mondani mindenről-gazdagsá
got hatalmat nem irigyelt senkitől, a ki a világhírű szellemeket vetélytársnak nézte,
az átlagos munkát életcélnak nem tekintette, - a ki folyton küzdött önmagával s
küzdelmét nem tudatta a világgal, aki álmában is nyugtalankodott - s önmagával
megelégedve nem volt, aki a szépben gyönyörködött, s a naplementében ábrándo
zott; akit a küzdelem közepette az ihlettség meglepte; aki az ihlettség örömére új
világ jöttét érezte, aki láthatatlan ihlettől minden ismeretnek az ismeretét - minden
tudásnak a tudását sejtette, aki a láthatatlan hangot felfogta és megértette, aki a

10 CSOlllvóT)'-emlékkö'"yv. Bp.• 1976.60-65. o.
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láthatatlan jövendölését titokban tartotta, aki a titkot mérlegelte és komolynak vette,
akinek a reményét a nagy idő meg nem gyengítette, akinek bölcseletét a titokzar
meg nem rendítette, akinek a misztikum az idegeit nem emésztette ..."

Csontváryról
Csontvary megtalálta és feltárta a kapcsolatot képeinek forrásaival, az emberiség

ősk épeivel, ősi képzeteivel, s ezt rendkívül koncentrált szigorúsággal, a tökéletes
kompozíció kinyilatkoztatás-erejű valóságával bontotta ki a természet, a kozmosz
törvényszerűségeinek archaikus-egyetemes színeiből, motívumaiból.

Az alábbiakban a rnűvész világát illusztrálandó következik néhány, továbbgondo
lásra érdemes elemzésrészlet, vagy egy-egy lehetséges értelmezés; különös tekintet
tel a legjelentősebbnek tartott képekre, de természetesen a teljesség igénye nélkül.
A monumentális, harminc négyzetméteres Baa/bek Csontvárv főműve, az alkotó sze
rint "a világ legnagyobb plein air festménye", maga a Mindenség. Heliopolis, tehát
Baalbek a Nap szent földje, a szimbolikus helyszín és a naptemplom fejezik ki az
isteni üzenetet. A magyar őshagyománnyal való kapcsolatot az Attila-mondák jelen
tik, hiszen a Baalbekben található napimádók áldozati köve a tradíció szerint Attila
köve. Csontvárv elhívásakor egyetlen szót nem értett tisztán az égi szózatból, s ezen
elvesztett Igét találta meg a művész a Baa/bek által, s ez a kinyilatkoztatás aNapút,
a plein air. A kép "kozmoszmodell", az "elveszett Ige megtalálásának ünnepe" ."

A települést hajnali napfényben láttatja, az éjszaka sötétjéből virradó világosság
szenteli meg az új napot. Az emberek munkába indulnak, mindennapjaik állandó
folyama, az élet körforgása, a theatrum mundi azonban felsőbb törvényszerűségekáltal
irányított. IZ

A világ harmóniájára, a kozmikus összhangra enged következtetni az épületek
egymás felett hét szintet alkotó rendszere, a hierarchia csúcsán Jupiter oszlopaival, a
tizenkét részre osztható kompozíció pedig a Nap útjának tizenkét szakaszát sejteti.
A kép aranymetszés-pontjában a naptemplom kapuja áll. Baa/bek az a hely, ahol az
immanens találkozhat a transzcendenssel és feloldódhat benne, ahol az ember célba
érhet, ahol már megértették a megváltást, ahol egységgé áll össze mindaz, ami
széthullott...

"A Földön az életet adó energia a Nap, ami minden lét lehetőségét biztosítja - vilá
gos, hogy (Csonrv áry) erre az energiaforrásra fűzi fel energiafokozatok szerint a való
világ dolgait és jelenségeit... Csontv árv itt is elöl járt, amikor az európai
kereszténység által évszázadokon át evidens kultúrértékként használt, felhasznált -

\I MEZ EI On6, Csonrodry Kosziba Tioadar: Naptemplom Baa/bekben (Sstria), Csonl'Váry-dokumentumok I. Bp., 1996.,

196-211. o. (A bekezdésnyi szöveg gondolatmene te is a cikk néhány momentumára támaszkodik.)
II 196-211. o.
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sőt utóbb elhasznált - szimbolikát visszavezette eredeti, mélyebb és hosszú távon is
hatékony értelmére." lJ

Az ábrázolt dolgok, színek hierararchiájához jó illusztráció a Mária kútja Názáretben
című kép. A Nap a fény, mely lehetőségetad a színek kibontakozására, a sötétség, a
feketeség elnyeli a színeket, így a fény hiánya a halál. A színek tartománya a fény és
a sötétség k özt van, ezen belül eloszlásuk és hierarchiájuk nem egyenletes; a földi
lét színei a fényhez való viszonyt tükrözik különféleképpen. Ez Csontvárv színszim
bolikájának alapja, mely az említett kép esetében a következőképpen alakul a
főalakoknál: Mária testén közvetlenül vörös ruha van, az élet, a vér jelképeként, erre
áttetsző kék lepel borul, mely az istenit, a bölcsességet, a mélységet, a transzcenden
ciát szimbolizálja. Ahol a piros és a kék lilaként érintkezik, ott égi és földi élet
találkozik, ez Mária öle, melyben Jézus ül. Jézus zöld ruhában van, a zöld szín pedig
a sárga napszín és a kék keveréke, illetve a vörös kiegészítő színe. Ez így együtt a
tökéletességre, a teljességre utal."

Jézus a kép tengelyeinek metszéspontja, hozzá képest körkörösen épül egységgé
a többi ábrázolt elem. A kép perspektívaját a művész a belső, lényegi tartalomból
kiindulva szerkeszti.

A hierarchikus rendszerre érdekes példa lehet a vízhez, talán az "élet vizéhez" való
viszony ábrázolása állatalakokon keresztül. A kút vizét egy kicsi, a felismerhetetlen
ségig torz jószág lefetyel i, felette egy sötét, buta képű szamár áll, aki csak úgy tudja
szállítani a vizet, ha rákötözik. Ellentéte a fölötte álló, fehér fejű, embert hordozó ló;
végül a sor legmagasabb pontján, a víztől a legtávolabb a teve áll, az az állat, "amely
az állatok közül a legjobb hatásfokkal képes a vizet önmagában raktározni" ."

Tehát a léttel való viszony torz felfogása a vegetatív folyadékfeIvétel, a lényegi
üzenet az "élő vízzel" való találkozás, annak belsövé tétele, elraktározása, ez a lét
lehető legmagasabb foka. "Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki
abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert
örök életre buzgó víz forrásává lesz benne.""

A PanaszfalbejáratánálJerozsálemben című kép rnutatja Csonrváry azon jellegzetes
ábrázolásmódját, hogy az emberiség egyik általa kiválasztott és megfestett ha
gyományát, ez esetben a jeruzsálemi Siratófalat hogyan tágítja egyetemes emberi és
kozmikus értelművé. Az emberi titkok, fájdalmak, nyomorúságok közé tapadtan, a
szűkkeblűség legsúlyosabb tűfokán, az egyéni vagy kollektív önsajnálatban,
felelősségetvesztettként a tömegben mégis lehetséges a tágabb, a magasabbrendű

lét felé kapuként kitárulni. "A PanaszfalCsontvárynak az a műve, amely a művész

13 MAKOLDI Sándor, A minósigek iJin-arriJitija avagyCsonfVóry tsa forgatott perspektfvo, Műv észet, 1979n. 16. o.
.. Uo., 17. o.
IS Uo., 17. o.
l' János Evangéliuma 4,13-14.
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helyzetét, a rn űvészet helyzetét, a magyarság helyzetét, a mélyen szellernigényű

ember helyzetét együttesen a XX. század elején a legtökéletesebben ábrázolja, s
ezek szerint a szó legszorosabb értelmében világ-kép."17

Magdnyos ddros, 1907., olaj, vászon, 194 x 248 cm

Csontvárv önarcképeit is érdemes tanulmányozni. Híres Önarcképe mellett több
motívumában önmagát, szellemi útjának fokozatait rnutatja. Ily módon önvallomás
az igazság felé vezető úton járó Marokkói tanító, a "szektariánus művész"IB, aki
kivonul a világból, keresi és feszeget i a megismerés lehetőségeit, s akit titkos böl
csességével, tanításával bolondnak tartanak, ahogy Csontváryt is bolondnak tartot
ták. Ó mégis hű elhívásához, ahhoz az isteni üzenethez, melyre életét és művészetét

tette, s ez nem más, mint az ég és föld közti közvetítés, az emberiség tekintetének
az ég, az örök igazság felé irányítása. Ez történelmi és lelki feladat egyaránt, s ez

" HAMVAS Béla - KEMÉNY Katalin, Forradalom a múvfsutben, Pécs, 1983. 16-17 . o.

.. Uo., 16. o.
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érhető tetten az ég felé tárt karú Hunyadi, illetve a Fohászkodó Odvözítő ábrá
zolásában. Mindkét alakot önnön vonásaival és extatikus küldetéstudatának szelle
mi sugárzásával ruházza fel. A Cédrus pedig a "szellem teljes megjelenését ábrázoló
életfa."19

S az életfa szimbóluma mellett sebes ágával, mely karként mutat és vágyik az ég
felé, talán Csontvárv legvalódibb önarcképe.

Csontvary minden egyes képe külön világot rejt, de mind egységes üzenetet hor
doz. A fentebb néhány gondolat erejéig említett rnűvek mélyebb továbbgondolásra
ajánlottak. csakúgy, mint a Tengerpatti sétalovaglás, a Zarándoklás a cédrosokhoz, A
taonninai görög színház romjai, hogy a legnagyobbakat említsük. Érdemes elgondol
kodni a festmények kompozíciós hasonlóságain, az emberek, állatok, fák rnozdu
latain, kapcsolatain, a színek ritmusán, a fényjátékokon. Izgalmasak azok a pontok,
ahol az ég és föld érintkezésének lehetünk tanúi: a vízesések, a tengeröblök, az ég
felé törő karok vagy faágak; a hegyhátak, melyek tölcsérként csúsznak a földbe, hogy
rajtuk az ég a földre léphessen; a természetes és mesterséges színpadok és díszletek,
melyek közt a festő isteni színjátékot játszik; illetve az őselemek, a víz, a tűz, a föld,
a levegő kapcsolódásainak lehetéségei.

Végül a Csontváryt idéző összeállítás végére méltóképpen az ő szavaival tehető

pont:
"Mi Magyarok, Attila, Árpád ivadéka,a kik azétt iderendeltettek, hogy a rómaibirodalom

zül/iitt erkölcsi életének romboló hatásátmegál/ítsuk, megszüntessük - hisz Párizs mel/ett ezért
szál/tak síkra a lovagias tennészetú elődeink, s végelszámolásra Róma alatt tennettek - Attila
élén; a hol is eldőlt Pannóniasorsa, s a rómaibirodalom romlotterkö/csének hiú gőf!ie letö'rö'tt;
mint az adófizetőpolgárnaka végrehajtóval szemben.

Nagy elődeink csak addig voltak nagyok, ameddig az ősi erejök, a mély val/ásos meg
győződésük terjedt; s mély komoly hit az Istenhez, a magyarok Istenéhez volt fordulva ,
közvetlenül, semmiközvetítők nélkii/.

Ez az én erőm is;közvetlenül érezniazt, hogy az Isteniszel/emhez vagyokkapcsolva: ennél
nagyobb ésboldogítóbb eroésérzés nem létezik, nemképzelhető!" 20

Farkas Char/otte

"Uo., 55. o.

'" Csoncváry levele Koronghy Lippich Etekhez, CsonlVóry-emllkkönyu, Bp., 1976.50-51. o.
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N agy László: Seb a cédruson
SEBED

SEBEM IS
LIBÁNUSFA HÚ

LIBANONI CÉDRUS
CíMERÜNK TE VISELED

íTÉLETIG TANÚ A SEBED
ELÁRVULVA HÁNYSZOR ELÁRULVA
A SZELLEM SZERELEM VÉR S HÚS
TE LIBÁNUSFA LIBANONI CÉDRUS

o CÉDRUS SEBEDET BECÉZEM
EMBERARCÚ SZENTSÉGEDET ÉRZEM

BÁRÁNYHÚS PIROSA JAJGAT BENNE
BIKAHÚS VÖRÖSE SZAKADOZIK BENNE

SASCSÓR ÉS MENNYKÓ VÉRESÜL EGYBE
CSUPA VÉRÁROK S CSUPA HÁNTÁS
CSUPA LÁZ A SEBED CSUPA FÁZÁS

PIRAMISFAL TÉGLAVÖRÖS LEjTÓ
MÉRTANÁBAN GYÖTRÓDIK A MÁJUS
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<Slőszó

Magamagán átszúrt valóság-

Beszélgetés Kányádi Sándorral

Kányádi Sándor 1929-ben sz ületett Nagygalambfalván, Hargita megyében.
Udvarhelyi iskolák, kolozsvári Bolyai egyetem, szerkcsztöségek, megannyi kötet,
hanglemezek, megzenésített versek, és több irodalmi díj jelzi munkásságának
látható állomásait. Legutóbbi Felemás őszi versek címen 2002-ben a Jelenkor gondo
zásában Pécsett kiadott kötete új és régi, eddig még nyomtatásban meg nem jelent
verseit tartalmazza.

- Honnan a derű, az életszeretet, amelya verseiből kimondva; kimondatlanul drad?
- ... Nem tudom, biztosan azért, mert én alapvetőerr egy szomorú ember vagyok.

Kezdjük azon, hogy költő embert akartál megkeresni. Nem biztos, hogy jó helyen
kopogtattál, mert azt mindig elmondom: ez egy olyan foglalkozás, hogy csak az illető

halála után derül ki teljes bizonyossággal, hogy az volt-e, aminek hitte ő magát, vagy
olykor-olykor, aminek hitték őt. Ha majd az unokák, a maradék érdemesnek talál
valamit kézbe venni, amit én írtam, akkor azok elmondhatják, hogy az ősük itt és itt,
akkor és akkor. .. - addig higgyétek, hogy az vagyok, aminek olykor magam is
hiszem magam, de kételkedjetek is! Ezzel kezdjük. No de amiről kérdeztél: van
nekem egy versem, amit elég sötét időkben írtam, '89-ben. Olykor fontos a dátum
is. Babits ugye azt mondja: a vers három részből áJI: a eiméből, a törzséből, és az
aláírásból, de hozzátehetjük, hogy olykor a dátumából is, szinte az aláírás helyett.
Kántor Lacika képeskönyvébe írtam, Sziirke szanett a címe, és ebben röviden benne
van a magyarázat:

meg ne tévesszen mosolyom
senkit az égvilágon
magamat rég nem áltatorn
s tégedet se barátom

de önnön rettegéseim
rniért vetítném rátok
inkább mosolygok feleim
akár a l égtomászok

kihunyóban a csillagunk
ezen a korhadt kupolán
félve nézek a mélybe
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isten csodája hogy vagyunk
mosolyogjatok vissza rám
nincs a csodának vége

2002 - 2003. Tél

- Önhosszú éuekig a Napsugárgyermekújságná/ do/gozott.
- Igen, harminc esztendőnél is több időt hivatalból derűs kellett, hogy legyek, nap-

sugaras kellett, hogy legyek, ha tetszik, ha nem. Ezért van az, hogy én több évsza
kat írtam, mint éltem, mert ugye az évszakokróllehetett inkább tisztességesen írni,
de írni kellett, mert nekem ugyanúgy, mint a terrnelőszövetkezeti tagoknak. nor
mám volt. Bizonyos mennyiségű kéziratot meg kellett termelni, verset, mesét, vagy
fordítást, rnert különben levonták a fizetésből . Már ezzel is vele járt a derű, de azért
nem biztos, hogy az a derű olyan felhőtlen derű volt... Nem is kell a derűnek annak
lennie, de a borúnak sem kell olyan reménytelennek lenni, hát hiszen egész életün
ket és a világot végső soron a tragikus életérzés viszi előbbre, és nem az optimizmus,
kivált ha kincstári, mert az szerintem dekadencia is. Születésünk pillanatában benne
van a tragédiánk is, hogy el kell hagyni ezt az árnyékvilágot, amelyikbe jöttünk. Van
ebben a csodálatos magyar nyelvben egy közös szavunk, amelyikben benne van a
születésünk és halálunk is: az öl, anyaöl és megöl. Van egy verse N ichita Stan
escunak, amit többféleképpen lefordítottam, de nem voltam vele megelégedve,
mert egyrészt nem volt formahű, és a magyar fordítási kánonok megkövetelik, hogy
formahúen, tartalmi és hangulathíven fordítsunk. Főleg az izgatott, hogy van egy szó,
ez a csodálatos latin eredetű szó, a vágy, a dor, ami sokkal nagyobb holdudvarú, mint
a magyar vágy szó. Blaga, a nagy román költő írt erről, hogy ez a román nyelvnek a
csodaszava, és ez kicsit, hogy úgy mondjam heccelt engem, mert minden nyelvnek
van csodaszava, a miénknek is... és akkor kattant be egyszer egy utcasarkon, hogy
öl, anyaöl, és megöl.

olykor nem bánnám részem ha nemlét
meg-nem-született ha lennék
volnék boldogabb
senkise láthatná holtomat

de a vágyak vágyát gyújtva föl
csábított az anyaöl
azzal hogy szül s meg is öl
azzal hogy szül meg is öl

- Mit jelentÖnnek a vers, mitje/entönnek oloasni, írni? És miértpont vers?
- Erre nem tudok válaszolni, Biztos, hogy minden egyébre alkalmatlan voltam, és

így kerültem ebbe a helyzetbe, hogy ilyen bizonytalan foglalkozást űzzek. Megint
egy román példát mondanék. Arghezivel, a nagy költővel egyetlen egyszer volt egy
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nagy találkozásom, és szabadkozram, hogy nem tudok jól románul. Ö is mondta,
hogy ő sem tud jól franciául, pedig mennyi ideig élt Francia-Svájcban, mert ha vala
ki befogódzik egy nyelv igájába, elég teher azt egy életen át húzni. Én fizikai
munkára alkalmatlanná váltam, és ez kicsit még plágium is az életben, ha Tamási
Áronhoz vetjük, aki ugyancsak nem volt arra szánva, hogy felsőbb iskolába menjen,
hanem az öccse, Gáspár, és akkor ő ellötte a kezét egy magafabrikálta játékpuskával,
és őt küldték iskolába. Ezt, ha akarod, nevezd gondviselésnek. Igen, de a gond
viselés Gáspár bácsira is gondolt, mert Gáspár bácsi is öregkorára megírt egy jó
könyvet. És csak most, harminc év után jöttem rá, hogy milyen jó könyvet. Ezt a
könyvet annak idején úgy írta, hogy a múzsa, egy udvarhelyi doktömő képében
odavitt neki egy négyszáz lapos füzetet, hogy írja bele, ami eszébe jut, és Gáspár
bácsi nekiült és leírta az életét.

- Vadon nőttgyö·ngyvirág. ..
- Címet közösen adtunk neki, semmit nem javítottunk az íráson, csak a korcsma-

kocsma szavakat egységesítettük, meg Bécsi döntést írtunk, amikor Észak-Erdély
visszakerült Magyarországhoz. És döbbenetes dolog, hogy mennyire rokoni írás az
ágostoni vallomásokkal, bár Gáspár bácsi soha életében nem is hall hatott Ágostonról,
de ami rokonítja vele: az őszintesége és egyszerűsége. Még a bűnökben is van hason
latosság, amikor Ágostonnak Ielkiismeret-furdalása van amiatt, hogy körtét loptak
gyermekkorukban. Ilyen kis dolgot ír meg Gáspár bácsi is, amikor kalapját a szél
legényecske korában elviszi. Kitalál mindenfélét, hogy mit mondjon édesanyjának,
de a végén azzal a rizikóval is, hogy kap az apjától egy nagy pofont vagy akár többet,
az igazat mondja. Szerencsére az apja nem is volt otthon. Lehetséges az is, hogy a
kicsi korában egyszerű, tiszta igazmondásra nevelt ember a családban, a társadalom
ban egyszeruen nem tud másképpen viselkedni. Én sem tudtam. Elkezdtem olvas
ni, nagyon szerettem, aztán elkezdtem írni, de megmondom őszintén, ma sem
szeretek írni, és grafománnak aztán éppenséggel nem lehet mondani engemet,
nekem kínszenvedés az írás, és ha lehet, akkor elbeszélem az időt ...

- Említetteimént, hogy keserves dolog, Arghezi szavaival élve, egy-nyelvbe születetten élni,
de így van ez a magyarnyelvvelis?

- Bizonyos szinten igen. Másképpen foglalkozni azzal a nyelvvel, mikor az az
anyag, mikor ezzel úgy dolgozom, mint szobrász a márvánnyal, - akkor bizony száz
szor meg kell ezt gondolni, fontolni. Sokkal jobban fáj az embernek az, ha fölkap
dossák a szavak végét, mint mostanában Pesten, ahogy romlik a nyelv zenéje,
muzsikája, ahogy öt szóval e1intéznek mindent... tök jó, tök ilyen, tök olyan.
Ugyanakkor csuda nézni a nyelvet, hogy termelődnek ki új fogalmak.

- Ön egyszer azt írta, hogy a nyelvtermészetesen nemlehet célja az irodalomnak, de nemis
csakeszköze, hanem életfársak, kortársak.

- Nem tudom, mondtam-e ilyen bölcsességszerűeket, de az biztos, hogy
mostanában nem illik az irodalomra mondani, hogy a költészetnek elkötelezett. Ab
ban a pillanatban, amikor az ember elkötelezettségről beszél, abban a pillanatban
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ideológiai elkötelezettségre gondol itt mindenki. Arra, hogy elegük volt itt negyven
évig azt hallani, hogy el van kötelezve a költészet, pedig ez nem igaz, mert akkor ki
kellene dobni Petőfi Sándort, Ady Endrét, meg az egész magyar költészetet. És
nemcsak a magyart, mert a művelt füleknek nagyon ismerősen hangzó mondjuk
Eliot úr remek esszéiben és előadásaiban ilyenek vannak, hogy a költészet minde
nekelőtt a nyelv elköcelezettje. Tehát a költészet és a nyelv rnindenképpen nem
lehetnek meg egymás nélkül, és egymásra hatnak is, de azt hiszem, a nyelv a meg
határozóbb, mert egy élő valami, és a költészet bizonyos fokig függvénye a nyelvnek.

- Mit gondola nyelvváltozásairól, hogy érinti ez irodalmunkat ma?
- Szomorúan kell megállapítani azt, hogy a nyelv állandóan meg tud újulni, de a

leírt szó viszont öregszik. Bármilyen fájdalmas is, azt kell mondani, ha összevetjük
legnagyobb nyelvművészünk, Arany János nyelvezetét Petőfiével. Petőfié mégis
élőbb nyelv nála. Nem évül annyira, mint Arany Jánosé. A balladák fele, azt hiszem,
vagy nem érthető, vagy komikusan hatna ma a gyerekek számára. Ezzel szembe kell
nézni. Ezért van az például a fordítás esetében, - amiről már rég tudjuk, hogy az még
kevésbé áll ellen az időnek, mint az eredeti - hogy újra és újra szokták fordítani a
világirodalom nagyjait. Jelesül olyan nagy fordító nép, rnint mi, hosszú ideig azt
mondtuk, hogy azért azt a Hamletet nem kell újra fordítani. Most is azt mondom,
hogy kibír még egy-két generációt, de fiatal egyetemisták olvastak fel nekem belőle,

és bizony meghökkentem kimódoltságán, mert ma már ez kicsit megmosolyogtatóan
hat. A nyelv élő folyamat, tisztul, alakul a Halotti beszédtól errefelé, szavak, kife
jezések bővülhetnek.avulhatnak. A magyar költészetben erre egy csodálatos példa
volt, amikor az SO-es években kiadták Shakespeare-t új fordításban. Felkérték Illyés
Gyulát és Szabó Lőrincet. és akkor ez a két nagy férfiú fölhívta egymást, és azt
mondták, hogy ezt ne. Ehelyett restaurálták az elévült szavakat, hátul a jegyzet
anyagba pedig feltüntették. hogy mit cseréltek ki és mire. Például el tudom képzel
ni, hogy ez be fog következni Az ember tragédiájában is. Nem hiszem, hogy az ártana
valamit is neki. Mert azt mondják, akik tudnak angolul, vagy az angoloktól is hallot
tam, hogy mi inkább tudjuk élvezni a Shakespeare-műveket, mint az angolok, mert
az nekik egy régebbi nyelvi állapotot tükröz.

- Be tudná határolni, hogy mit ért múvészetenP
- Nem tudom, hogy mi a művészet, de biztos, hogy az őszinteség egyik nagy

éltetője az irodalomnak, persze az őszinteség egymagában nem elég. Ezt Tamási
Áron is tudta, és úgy látszik, Gáspár bácsi is tudott egy dolgot: azt , hogy ünnep az
írás. Tamásit sokszor érte az a vád, s azt hiszem Németh László ment el a helyszínre
és cáfolta, hogy úgy, ahogy Tamási ír, úgy nem beszél a nép. A farkaslaki igazság az,
hogy úgy szeretne beszélni. Ünnep az írás. Egyszerű példával ezt úgy szoktam szem
léltetni, hogy falusi szokás szerint: amikor valaki elő megy a falu közé, mondjuk a
községházára, akkor akaratlanul is, - ez egy ősi szabály - fehéret vesz, tisztát vesz, és
abakancsát kikeni. Mármost, hogy közösség gyúl össze, és ott még fel is szólal, akkor
a megilletődöttségtől. hogy ő most többek nevében beszél, egy kicsit ének löv é válik
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a hangja, enyhén recitál a megilletődöttségtől, és igyekszik a legszükségesebb, leg
fontosabb, legszebb szavakat használni, hogy elmondhassa a mondanivalóját. Azt
hiszem, hogy itt kezdődik az írás, és talán a művészet.

- Hogyan ír verset, hogy születika jó oers?
- Azt is szoktam mondani, hogy a jó vers úgy készül, mint a jó tojásrántotta. Fel

szoktak erre hördülni: hogy készül? Tojásból, sóból, és mondjuk szalonnából a mi
esetünkben, vagy valami zsiradékbóI. Már mondják ekkor többen: de gomba, de
hagyma is kell . . . - de ez már az olvasó hozzájárulása. Maga a klasszikus rántotta a
legszükségesebb elemekből,anyagokból készül. Azt hiszem, hogy a jó vers is csak a
legszükségesebb szavakból készül. És itt szoktuk elmondani: "Itt van az ősz, itt van
újra, I S szép, mint mindig énnekem. I Tudja isten, hogy mi okból I Szeretem? de
szeretem. II Kiülök a dombtetőre, I Innen nézek szerteszét, I S hallgatom a fák lehul
ló I Levelének lágy neszét." Nahát itt ..., ebben benne van. Ez őszinte is, szép is, itt
nincs egy fölösleges szó, de nem hiányozhat egy se.

- Elvólhat-eaz élet a művésuttólP

- Nincs külön tiszta élet, hanem az életnek egy bizonyos része a művészet. És
azon belül is van külön képzőművészet,van dalművészet. zeneművészet, satöbbi, és
hát van az írásművészet. De ez mind az élet része. A rnűv ész dolga, azt hiszem, az,
hogy általában a mindennapokban benne lévőt az ő sajátos látásmódjával kiemelje,
és a saját képére és hasonlatosságára, - ha szabad ezt mondani, - ha már alkotó, for
málja. Az író arra való, a művész arra való, hogy őmagamagán szűrje át a valóságot, s
mint egy pálinkafőző üst desztillálja, spiritualizálja azt.

Levéltöredékek - részlet, (Kolozsvár, 1983.)

Magam akit atyjának szelleme segít
segített véghez vinni amit végbe vitt
bosszút kin állhatnék azért
ami bennünket ért
meg a kínt kin torolhatom
és ha megtorlom
mit érek azzal el
a megtorlás új megtorlást követel
rakódik a bűn rakásról rakásra
s a léleknek végül nem lesz itt maradása
lenni vagy nem lenni az ember egymaga
e1töprenghet ezen és dönteni joga
ám ha többek nevében szól a kérdés
nem hajlonghatsz nem roggyanhat a térd és
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nem akkor nemesb a lélek ha tűri

balsorsa minden nyűgét de legyűri

miként a királyfi a dán
nem törődve hogy mi lesz azután
tudom a leckét de királyfi nem vagyok
töröm sincs csak szavakat forgatok
a gépezet és az ellenek
ellenében mit ér háborgó szellemed
nyugodjál hát békében csöndesen
én látod altatókkal mérgezem
kábítom magam de hiába
nem jön rám az álmok amerikája

azért látogass meg néha úgy ahogy
a régi-régi őszi hajnalok
jöttével jöttél s aszekérderék
sarjújába öleltél félálomba még
s künn a mezőn is még félig imetten
de azért már boldogan lépegettem
mosolyod s a kelő nap sugarában
búzaszemek cikkantak át a lábam
fején s a bokámba nyilazva érzem
az volt az én igazi küldetésem
a magvető előtt járni a búzaszélet
hogy kézútja ne maradhasson avetésnek
arasznyi se vetetlen hol a gyom
rnegvethern é lábát apariagon
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- Megtudott-etöbbet a versek írásaiból, lelkibbet, mélyebbet a JÓistenról.P
- ... én az írásból, hogy úgy mondjam, nem a saját írásaimból, mások írásaiból min-

denképpen tudtam meg többet, de hát magamtól is jöttem rá bizonyos dolgokra .. .
van nekem egy idézőjelbe téve híres versem, az a címe, hogy Folytonosság. Ennek a
múzsája egy ferences szerzetes volt, a templomigazgató Somlyón. Somlyón a
kegytemplom előterében van két írott kö, azt mondják, sumér kövek, pogány
áldozati kövek, mondta a páter, a kápolna restaurálásakor kerültek elő, a madárnak
vehették vérét itt, amikor fölajánlották őket. Tehát kegyhely volt, és templom épült
a helyére. Akkor mondtam az atyának, úgy látszik, az Úristen nem változtatja a laká
helyét. Nem, mondta ő, mi szoktuk a hiteket körülötte ... S akkor aztán megírtam
ezt a verset, ami most olvasható Bakonybélben, ahol Gellért püspök remetéskedett,
mert ugyanaz érvényes Bakonybélre is, római áldozóhely volt korábban, ma pedig
kegyhely.
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áldozóhely volt szentély
pogány templom később keresztény
mutatja még egy-két mohos darab
a hajdani falat

most csak hely fú fa és bokor
tény észget csöndjében élni akar
lábod ősi ösvényre ismer
akármikor jössz itthon van az isten.

KAIROSZ

- Ezt tudom mondani, meg hát azt, hogy ... Valaki jár aJák hegyén... Persze semmi
képpen sem úgy gondolandó ez el, mint akár Michelangelo is festette. Ne csinálj
magadnak faragott isteneket, mert nem is lehet. ,; Isten nem egy szakállas ős

öregember, hanem hát valami ... Biztos, hogy az emberiséget az Istenhit segítette, az
ember azzal több lett.. . És megmaradásában is nagyon sokat segített, segít ...

Mézes ZsoltLászló
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Részletek az új korszak levelezéséből (1996-1998)
Ajánlom ezt a naplórészletet Andrásnak, végte/en szeretettel.

Mottó : .Dloasoml ha merészkedel verseim és jegyzéseim megismerned: k észülódjél
arra, hogy utánna már nem az léssz, a ki eleddig valál. Meglátod az élet másik oldalát:
az ismeretes Féfiúi Világon túl, me Ilyet az asszonyok is ismernek, megpillantod a
félig setétben rejtező Asszonyi Világot, meIlyet az asszonyok sem ismernek, ámbá
tor benne élnek. ..." (Weöres Sándor: Psyché)

Ez itt egy vers - neked:

Égkék szemed mélyéről

a nyugodt melegség árama,
Eggyévált vérkeringésben
közös dobbanásokból fel-felmerülő reszkető sürgetés,
mintha mégsem...,
mintha soha,
kettőből eggyé, egyből kettövé mozduló
boldog-boldogtalan pillanatok
végtelen sora...

Rójöttem: írni = összekö'tni az érzéseket ésazta helyet, ahola szavak képződnek, kiválasztód
nak. Egy bizonyos tértelen térből - hiszennincskörülhatárolva, {gy nemtér - olykorkülönös
áramok érkeznekfeléd. Ha mef!felelóen - várakozástalanul- nyitottvagyfeléjük, akkor beléd
folynak, egészen addig a pontig, ahol a szavak keletkeznek. Finoman, zökkenőmentesen

átsuhannaka küszöbön ésszavakM változnak. Jó, ha azonnal /eírodőket. - talán neked...
vagy nekem ...

"Kedves Psychém

Hát nem volt tévedés ezt a könyvet elővenni, hisz hamar kiderült, Psyché, az Te
vagy magad, Te, az ifjú költőlány, aki Amor karjaiban lebeg és reménytelen szere
lemben küzd.

Ide igazán kedves és jór

"Bolond Atyám hívott Psychének,
Ez harmadik kereszt-nevem.
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Mindég Amor karjaiban égek,
A Lélek és a Szerelem

Külön nem válható sohsem.
Míg másúlásiban reménylek,
Hívságos forgalomban élek,
Tarka s vidám az életem"

KAIROSZ

Egyetlen Ficzkóm,

Az imént nagyon érdekes filmet láttam a tv-ben, a késő esti Átváltozások c. sorozat
ban: A termeszet újrafelfedez/se volt a CÍme. Rögtön eszembe jutott a mai beszél
getésünk a hely szelleméről. Itt ugyanis arról volt szó, hogyan változott az emberiség
felfogása az ókortól (ill. a természeti társadalmaktól) kezdve máig a természetről. Két
alapvető felfogás létezik: az egyik, az ősi szerint a természet (beleértve a Földanyát,
a köveket, hegyeket, vizet, növényeket, állatokat, sőt az egész kozmoszt is) orga
nikus, élő valami, amibe a bizonytalanság, a káosz is beletartozik (és helye van), a
másik szerint (ez a modern tudományos szemlélet, mely Baconnal és Deseartessel
kezdődött) pedig a természet élettelen valami, csak anyag, ami arra való, hogy az
ember megformálja, uralkodjék rajta - ami fémjelezte is az utóbbi néhány száz év
tudományos-technikai törekvéseit. Dcscartes megfosztotta a köveket, növényeket,
sőt az állatokat is a lélek fogalmától. Innen csak egy lépés volt a newtoni világrend
gondolata, ami a világot egy mechanikusan működő óramű példájára képzelte el.

A legújabb tudományban azonban, a kvantumeIméiette!, a legnagyobb tudósok (a
műsorban is egy biológust, egy fizikus t és egy kémikust szólaltattak meg elsősorban)

újrafelfedezni látszanak a régi igazságokat, vagyis hogy a természetben olyan titok
zatos összefüggés van a dolgok k özött, amit semmilyen ismert tudományos mód
szerrel megmagyarázni nem lehet (a kis egységekből: kvantumokból felépülő egész
ről van szó, amelyben minden egyes részlet egyenként is magában hordozza az
egészet): tehát csak organikus, élő, lélekkel telt természetről lehet szó. Erre a titok
zatos összefüggésre és a természet működésére egyetlen analóg, magyarázó példát
hoztak fel a műsorban (amit egy kémikus mondott el!), mégpedig a művészetet, A
művészet tapasztalatában (és különösképpen a zenében) lehet jól érzékelni a sza
bályok, határok közé szorítottság, és a határok nélküli szabadság (a meghatározatlan,
bizonytalan momentum) egymást át hatását, egymáson keresztül való létezését.
(Zárójelben meg kell jegyeznem, erről szól esztétikai tanulmányaim egésze, minden
tanulmány, amit fordítok, amivel foglalkozom, e körül forog! - tehát tényleg minden
összefügg: ezt az ember saját egyéni életén belül is érzi.) A művészet legújabb felfo
gása - meglehetősen nagy kanyart leírva - újra visszatér ahhoz az elképzeléshez,
hogy a művészet jellege nem más, mint organikus, a szó legszorosabb értelmében.
Ennek pedig igen nagy jelentősége van az általános gondolkodásban, amit a fentiek
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is bizonyítanak. Segíthet visszatérni egy, a természetről vallott természetes fel
fogáshoz, miszerint annak minden egyes megnyilvánulása lélekkel teljes. Ezt
támasztják alá azok az egyéni élmények is, amelyekről- a műsor szerint is - megle
pően sokan számolnak be, még a nagyvárosok lakói közül is, amikor valamiképpen,
egy-egy bizonyos helyen és időben számukra nagyon erőteljes, élő, közvetlen kap
csolatba kerülnek a természettel: mindannyian ismerjük ezt ama rácsodálkozás
érzésében, amikor valami megállít minket és úgy érezzük, valami különlegesre
éreztünk rá, egységben vagyunk a mindenséggel.

És itt jön a lényeg, ami rniatt ezt az egészet elkezdtem leírni neked, ami kapcsol
ja ezt az egészet a mai kávéházbeli beszélgetésünkhöz:

Hogy tehát, ha valóban így fogjuk fel a természetet: "szent kozmoszként" , vagy
"szent term észetként" - ahogyan Európában az ókortól kezdve a reformációig
felfogták - , akkor világossá válik számunkra, hogy léteznek a térnek olyan pontjai a
Földön, olyan helyek, amik valami fontos metszéspontként, centrumként, külön
leges energiát hordoznak. (Sokszor kövek, fák azok, amik egy-egy ilyen hely közép
pontjában állanak.) Sok ilyen helyet mutattak a műsorban is, főleg Angliában, elég
csak Stonehenge-re gondolni, illetve a keresztény zarándokhelyekre, amik tulaj
donképpen pogány szent helyekre települtek rá, és évszázadok óta zarándokolnak
oda az emberek, csak azért, hogy ott lehessenek. (Ilyen helyek közelében jelentek
meg azok a titokzatos gabonakörök is, amelyekről senki nem tud semmi biztosat.) És
akkor még nem beszéltünk a távolkeleti kultúrák szerit helyeiről, a Himalájáról, az
Andokról, a dél-amerikai kultúrákról, stb., stb.!

Visszatérni persze a mai civilizált emberi világban a természetnek ehhez a fel
fogásához a legtöbb ember számára nagyon nehéz dolog, főleg nekünk, akik város
ban élünk. (Az angol biológus szerint hétfőtől péntekig tökéletesen megfeled
kezünk az organikus természetről, szembat-vasárnap pedig, amikor autóinkkal ki
megyünk a víkendházunkba, vagy valamelyik kirándulóhelyre, akkor élőnek, orga
nikusnak látjuk a természetet, és ezzel akarunk találkozni, hogy olyan pillanatokra
tegyünk szert, amelyekről fentebb írtam, és amilyenekhez különben valószínűleg

csak a művészet tapasztalata által juthatunk.) Tehát alapvetőerr kettős a viszonyunk
a természethez, a kozmoszhoz, ami kissé egészségtelennek tűnik ránk nézve. Mivel
pedig így élünk és igen nehéz lenne egyik napról a másikra azt mondani: jó, én mától
másként gondolkozom a természetről (habár szerény személyes véleményem szerint
igenis érhetik az embert olyan volumenű élmények, vagy találkozhat olyan dolgok
kal, felfogásokkal, emberekkel, ami miatt hirtelen el/málhatatlan vágy tör rá, hogy
más belső utakat járjon), ezért hát úgy tűnik, az egyetlen lehetőség, hogy belül kezd
jük el. Saját magunkon kell kezdenünk gondolkodni, vizsgálódni, és esetleg - ha
belső vágyunk van rá - gyorsabban-Iassabban változtatni, csak így lehet megtenni az
első lépéseket a visszatérés felé. Minden tudománynál jobban szolgálja pedig ezt a
műv észet tapasztalata, ha - megint csak kizárólag akkor, ha egyedül saját belső vá
gyunkat követve - az eddiginél jobban megnyílunk számára.
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Úgy látszik tehát, az egyetlen tennivaló a vágy felébresztése az emberben, saját
magunkban.
Visszatérve tehát eme kissé hosszúra nyúlt fejtegetés után - amiért bocs -, a mi be
szélgetésünkhöz, én a szent helynek ilyen értelmében beszéltem a hely szelleméről,

amit akkor is figyelembe kell venni, amikor az ember építeni akar valamit valahova.
A térnek szerintem vannak kitüntetett pontjai, ugyanakkor mindenkinek megvan
nak a maga szent helyei. Az "objektív" és "szubjektív" szentség egyszerre igaz és
létező folyamatosan átjátszik egymásba a kívülről jövő (makrokozmikus) és a belül
ről jövő (mikrokozmikus) energia. (Emlékezzünk csak kedves hasonlatunkra a cser
melyről és a mezőről, titokzatos mélységekbe vagy magasságokba nyúló közös érede
tüket illetően!) Ugyanúgy, ahogyan a Biblia szerint mindennek rendelt ideje van,
rendelt helye (tere) is van mindennek.

"Kedvesem Mirjam!

minap kinézve otthoni ablakimból, könnyfakasztó dolgot láttam: láttam a még átlát
szó, de zöldellő lombokat, a dombok egymásbametszésének nagyszerűségét, az eső

fényét, a szél vakmerőségét, a felhők vadulását, és ezek mellett ott voltál te is, hoz
zájuk tartoztál. és az élettelenségüket szellemmellehhelted át - megbizsergetett"

"Lidim,

lassan már harminchárom nevünk volt, állandó forgásban és megtévesztöen, csak
mindig cselesen
Tegnap estve a teraszon üldögéltem. már lehetet vagy 1 óra, kicsit iszogattam,
melynek okábúl az elme kicsit fogékonyabb jóra és szépre, mikor kissé elér
zékenyülve nézi az eget, és eszébe jutnak kapcsolatok, melyek díszeket fakasztot
ták, olyanokat amik nem hervadoznak csak úgy, mégha nem is a mindennapokban
átélő, de mélyen gyökeret verő.
És ezzel jöttem rá, hogy az a szeretet -, mellyel lefedni akarsz állandóan, én meg
próbálok kibújni alóla, mert csak ezt tudom életemben elképzelni - könnyfakasztó
a mélyen, és érzékeny."

Tavaszi vers

Úgy áradsz szét bennem,
mint vihar után eső a földben;
úgy kúszol föl testemben,
rnint áprilisi nedv a fában,
s hogy végre virág-homlokommal
felhők közt úszva angyalok ablakát
karcolja ágam,



KAIROSZ 34

csendes az ágyam,
s ottan,
mozdulatlan,
felhúzva lábam,
beszív s kilehel engem szúnetlen
a mindeneket mozgat ó örök áram...

2002 - 2003. Tél

"LIDIM!

Tudod-e, hogy távolságod ellenére sokat valál velem,
s tudod -e, hogy a távolságod, mintha közel lenne,
s tudod-e, hogy a hosszú idő, mintha nem is lenne hosszú,
s tudod-e, hogy a víz alatt messzire is el lehet látni,
s tudod-e, hogy a csillagok felől nézve, egészen közel állunk egymáshoz, onnan
picinyke az a száz kilométer,
s tudod-e, hogy vannak madarak és vannak felhők és vannak szellők, melyek
hírnökök?
Csókol mindenki innen"

Íme , pedig Lidiről írott soraim, miknek ösztönzést kedves Laczkóm ada, mikorost
ollyasmit íra nékem, hogy hát fontossak lennének nékem bizonyos dolgok, pl.
Lidivel való magam azonosulásának is méllyebb értelmet vónék képes adni. Igaza
leend. Ezen elgondolkozván, hogy vajjon mi okból is van ez imígyen, jövének ki e
sorok tollam aljábul:

Magamagámnak Lidivel való azonosítására pedig azért vagyok olly könnyedén haj
landó, mivel kenyere néki a szerelem, az Eros, de kenyere néki a szó is. Azon ritka
teremtmények közibe tartozik e milyán, kik képesek egybesíteni a cselekvő, aktíve
életmódot a megfigyelő megérteni-akarásval. Ez életibe pedig e két angyal irányítá
őt, kiknek útmutatásit boldogan követé, a kettős célbul fakadó olykori bánatokat és
fájdalmakat úgysem semmiképpen kikerülni nem tudván.

A szerelem fonalábul és a szók fonalábul azután hálót szöve maga alá, melly az
értelmetlen semmibe-zuhanástúl felfogá őt, mikoron végre is odáig juta, hogy szem
be kelljék néznie az emberi s asszonyi levés peremén nyíló meredéllyel, sőt szük
séges lett légyen belévetnie abba magamagát, hogy imígyen bátorságát végképp
bizonyítván, megnyíljék előtte az áhított tudáshoz vezető út.

A saját maga által szőtt erős és színekkel végtelenűl teljes háló akkor felfogá
estében és varázsszőnyegként repíté tova őt addig nem ösmert tartományokba.

Élte dolgaihoz fűződő szálai olly erősek valának, kitartása a szerelem és a szók kel
méjének szövésében olly nagy, és bizodalma önnön alkotásában olly megingathatat
lan, ami végül e1nyeré méltó jutalmát, s őt a halandók közibúl kivonván, elénk állítá,
bátorságot adván s ugyanakkor minket felszólítván, hogy önnön cselekedetinkből s
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önnön szavainkból mi magunk is megszőjük saját lételünket megmentő saját há
lónkat, színpompás végtelen varázsszőnyegünket.

csókol: a Lidinek nevezett

"Halálos balesetét, vagy férje általi megyilkoltatását elbeszélte Achátz Márton (élt
1811-1898), víz-szabályzó mérnök és műkedvelő író, Jókai barátja. A költőnőt fér
jének lovai és kocsikerekei gázolták halálra, 1831. március 25-ikén, harminchatodik
életévében." (Weöres Sándor: Psyché)

Kedvesem,

Mit is írhatnék hát most, hogy immár elveszejtettük kedves Lidinket, a könyv
végére és halálához érvén? A nagy kérdés: feltámasztható-e ismét, és hallathatja-é
újólag megkapó és játékos hangját, hogy ezzel, csakúgy mint tselekedeteivel, né
künk örömünkre szolgáljon...

Magamat az esztétikai tudományokban iskolázván azt tanultam, a nagy műalkotás

által hordozott és abban fellelhető értelem végtelen és kimeríthetetlen, minden
egyes újraolvasás új felismerésekkel szolgálhat, hiszen mindig az olvasó életének
éppen adott, változó folyamába illeszkedik bele. Egyedül az olvas óíklt ól függ, akar
ják-e újraolvasni és ezzel feltámasztani a művet, akarják-e valóban, kívánják-e, hogy
az ismét beilleszkedjék életfolyamukba, hajlandók-e figyelemmel és szeretettel
odafordulni felé. Akkor az megnyílik számukra, és valami egészen új lesz, illetve
nem is egészen új, de mindenesetre megint életteli, nagyon élő, nagyon jelenvaló.
Mi lesz tehát Psychénkkel? Rajtunk áll, adunk-e neki új lakóhelyet eme virtuális tér
fehér lapjain, szívünkben.

A tavasz, mondják, - bármennyire is a kibomlás, a zöld és a virág ideje - mégis a
szellem s nem a szerelem újjászületésének korszaka. Ellentétben az ősszel, ami a
szerelemvágy megnövekedésének, a léleknek az ideje. De eltávolodhatunk-e igazán
az évnek bármely szakában is attól, aminek őszi arcát egyszer már a lélek oly
mélységéig megismertük...?

A szellem pedig nem maga a szeretet-e?

"S ha majdan eggyszer tsendre térek,
Nem forgok többé: meg-lelem,
Hogy Szerelemre vált a Lélek
S Lélekre vált a Szerelem."

tavaszi csókkal köszönt: L.

Hegyessy Mária
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Escher: Three worlds
2002 - 2003. Tél

Le, a mélybe mered a tekintet,
e különös halmazállapot tükrös
felszíne mögé, amely magához
csalogatja, vonzza szüntelen a ke
reső szempárokat. Vándorként va
lahányszor elhaladunk mellette,
egy varázs hatalma alá kerülve
nem tudunk szabadulni attól a
késztetéstől. hogy meglessük, mit
rejt ez a különösség. Olykor for
rong, zúgolódik, tajtékzik és
bekebelezi, elnyeli azt, akit meg
igézett, elbűvölt, és akit sokszínű
világával éltetett. Behatolhatsz,
meglesheted és elcsodálkozhatsz,
ám megismerni, felfedni talányos
ságát nem tudod.

A felszín, mely változó és
állandóan alakuló, formálódó
képet láttat magáról, igyekszik
betakarni mindazt, ami alatta
megbúvik, meglapul. A hideg és
száraz nőies könnyedség idomul
ahhoz, ami egyszer földies, egy
szer nedves, egyszer szeleburdi,
egyszer pedig tüzes. Olykor

bőségesen, olykor pedig szűkmarkúan bocsát bódító és mámorító termést.
Megművelheted.tanulmányozhatod és "megvetheted", társad és ugyanakkor ellen
séged lehet egy életen át.

A végtelen "tünemény" megnyitja, tágassá teszi a teret, kitárulkozik átölelvén a
mindenséget. Vágyódást és ábrándot kelt minden kósza lélekben, mikor a mező

illatában fekve elmereng a fellegek táncoló szépségében. Ám borongós, sötét, ködös
alakban félelmet szülhet. Van, mikor áldás formájában esőt, máskor istenharagja
pusztítja az éltetőt e földön. A tükrözés rejt élyessége kecsegtetöbbé , elérhetővé te
szi e boltozatot, melyből az ágak felénk nyújt ózkodva ígérkeznek valami emelkedet
tet, valami magasztosat.

E három együtt, egyidejűleg van jelen. A köztesség, a rés összehúzódik, és a sza
kadék átjárhatóvá válik...

Sz/aukó Mónika
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[J. S. Bach: A fúga művészete]

KAIROSZ

A meghatározó élmény nem a tárgy meghatározhatatlanságában rejlik. Bármi azzá
válhat, feltéve, hogy képes olyan mély tartalmat közvetíteni, amely nem reked meg
a felületesség mindennapi hálóján.

A meghatározó élmény ugyanakkor - kis rn ért ékben - függ a befogadó pi Ilanatnyi
nyitottságától is. Mégis, leginkább az embertől független, külső ráhatás eredménye
képpen érezhetjük a gyökeres fordulatok és a kisebb módosulások hatásait.

Esetenként azután az ember nem tehet semmit, az, ami hat rá, úgy kerül elé, hogy
kikerülni nem tudja, és a hatást végig kell élnie, akár azzal a tudattal is, hogy mindent
ismer előre. És a hatás mégis, minden előzetes számítás ellenére nem a várt, kitalált,
jól eltervezett, pontosan bemért és irányított hatás: a falak leomlanak, az ember meg
semmisülve érzi magát, rájön, semmi sem úgy van, minden hiába, semmi döntés,
felelősség, kontroll nincs az ember birtokában. És ami utána jön, az már más, nem
kapcsolódik az előtte lévővel, hiszen mindaz értelmetlenné vált, használhatatlanná
vált, érvényét vesztette.

Azörök érték, a szubjektív objektívvé tételének kényszere eredményeképpen fel
tűnik, majd ebben az új minőségben adja át helyét a következőnek. Ebben az érték
teremtő világban élünk, ahol az érték uralkodása semmiképp nem függ az élmény
től, előbb válik valami értékké, rnint hogy meghatározó legyen a személyes szférá
ban. Kapjuk az értékeket, s ezért élményeinket nem nagyon tudjuk azzá tenni - a
magunk számára sem. Ezért az önmagában is megrázó személyes-élmény még drasz
tikusabb formában válik meghatároz óvá, értékké.

Az abszolút és a relatív tetten érhető kapcsolata közös gyökerük eredménye. A
kettő ugyanabból van, ugyanannak az eredménye, ugyanaz építi fel őket. S ha a re
latívban felfedezi az ember az abszolút jegyeit, e felfedezéssel személyessé teszi
kapcsolatát a relatívval - és az abszolúttal is.

Tabula rasa! Semmi nem úgy van! Nem úgy, mint azelőtt. Ami egésznek tűnt, az
most sz ét van esve apró darabokra. Összerakhatatlan, és végérvényesen megtört.
Összetört, megtört. széttört, nem egész. Csorba, torz, szinte ijesztő. Lehetetlen, hogy
ez azelőtt egész volt. És teljes. Nem lehetett tökéletes...

•••
Az új kezdés lehetősége. Mindig ugyanabból. Mindig ugyanaz. Mindig ugyan

azért. Ami változik, az a felszínen van. Ami lényeges, az állandó. Az örök. Az felfog
hatatlanul változatlan, megmagyarázhatatlanul Egy. Tengely. Kapcsolat. Bizonyos
ság. Érzés, ami messze túl van a felfoghatón, aminek forrása az örök és állandó
valóság, a létezés, a Teremtő pillanata, a jelen. A születés ideje. Az életé.

Die Kunst der Fuge. Az újrakezdés művészete, A megismételhetetlen pillanatok
művészete, Hiszen minden ugyanabból indul. Ugyanabból épül fel. Minden ugyan-
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oda tart, és ugyanoda meg is érkezik. De, noha mindenben megegyezik, mégis más,
a pillanat szerinti, a jelen története, a megismételhetetIenség, utánozhatatlanság, a
mindig meg-megújulás, a végtelen élménye. Azegy levegővel elmondhatatlan törté
net minden szava ugyanaz. Mégis, aki hallja, alig tudja egy-egy rövid részletét feld01
gozni, megemészteni. Mert ilyenkor nincs kapaszkodó, az ember megsemmisülve
áll, a világ összeomlott, minden kötődéseeloldott, és ami helyette van, az egy szelete
a végtelennek, az öröknek. A tudásnak. Az ember szakított a tudás fájáról. Képes
megízlelni a tudást. De nem képes befogadni annak méreteit. Csak csodálni tudja.
Csak a hatása alatt állni. Csak engedni, hogy meghatározóvá váljon, hogy iránnyá,
tudatos életszakasszá, vezérelvvé váljon.

Harc. Küzdelem. Bonyolult és összetett. Kibogozhatatlan. De átvágharatlan is. Az
ember nem kerülheti meg küzdelmeit. Az ember nem térhet ki harcai elől. Nem
kaphat meg mindent készen. A legfontosabb élményekért áldozatot kell hozni. A
legfontosabb igazságokért önmagát kell átadnia. Régi önmagát elveszteni. A torz,
ijesztő álarcát levenni. Tökéletlenségét felismerni, és a Tökéletesség irányába for
dulni. Harc, küzdelem és felelősség. Emberi feladat. Művészet,

A fúga művészete,

Pelikán András
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Csigaház
(I. felvonás)

KAIROSZ

De hányszor kell belépni a folyóba, hogy tiszta legyen végre a lábam? Hányszor
kell széttörni a tükröt, hogy képes legyek szembesülni a lényeggel?
Űr és mennyszagú hazugság. Színjáték a barlangrajzon, amely már régen hiteltelen

a lényekkel szemben. Már a homályos gyertyafény is unalom-alakú, és ha elfújom,
már a füstje se teszi szebbé vagy jobbá a félálom sűrű perceit.

Köhög a lelkiismeret, mert cigarettát-cigarettára gyújt, iszik rá, mert hát a mezte
len csiga elég csúnya látvány. Csak szépen kéz a kézben, mint a népmese végén a
legkisebb herceg, ha megtalálja a rózsáját. Bár a poros homokóra homokszemcséi
mozognak, és izgágán hullanak, ahogy rendeltetve lettek, - mikor megszavazták az
angyalok az Isten ötletét, hogy embert alkosson - mégis valami nagyon hamisan csil
log ott a háttérben.

Küzdesz a háttérrel. Majd arra gondolsz, hogy átfested, De rádöbbensz. A háttér
festője nem te vagy. Te csak kacsintasz egyet a színpadon. Taps. Vagy csend. Ami a
kettő között van, az a világ.

Szenvedsz, hogy merre is billenjen a libikóka a játszótereden. De aztán összeszorí
tod a fogad, és hagyod, hogy eldőljön a sorsod. Már eldőlt? Lemaradtál volna róla?
Hibaszázalék.

Hangzavar. Káosz-fajta létforma.
Majd nyugalom. Döntés. Nyugtalanság. Meghalni az életért, vagy élni a halálért.

Pillangó és lepke. A lényeg a csigaház.

Csigaház
(II. Felvonás)

És van, amikor kitisztul a lélek. Ám ennek ellenére, azt azért nem jelenteném ki,
hogy ez olyan gyakori érzés, hogy bérletet kellene vennem a mennyországba. De
olykor-olykor azért átmos valami nem evilági íz-harmónia.

Édeni ízek, katartikus élményzuhatag.

Továbblendítheti az éppen meztelen csigákat, arra indítja őket, hogy keressék
meg házukat ...

Mindenki elindul, aki meghallja a számára született muzsikát, aki meglátja a
számára legszebb képet, aki elolvassa a számára leginkább fontos verset: aki az isteni
szféra valamely mozaikját birtokolja, képes lelassulni és belenézni a víztükörbe.

Mozgásba lendül az állóvíz, s derűvel fúszerezetté válik az élet...

Gáncs Tamás
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Diadalmas ressentiment

- Isten halott, és Nietzsche neki prófétája -
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1.
A tükrök termében járunk. A világ elvarázsolt kastély, ahol a dolgok némelykor fo

nákjukon mutatkoznak: ami mögöttünk van, azt magunk előtt látjuk, ami jobb kézre
esik, az baloldalt tűnik fel. A fönt lent van, a lent pedig fönt, Szédítő mélységek
tátonganak minden irányban, lábam mégis szilárd talajon áll. Látom magam, aki
valójában nem én vagyok, hanem a tükörképern. Felemelem a jobb kezemet, ám
tükörképem a baljával int. Ha viszont kissé oldalra fordulok, és tükörképem tükör
képére vetek egy pillantást, ott megint minden a helyére kerül. Ottani képemnek
azonban nem tudok a szemébe nézni. Mintha észre sem venne, másfelé fordul.
Pedig valójában engem figyel, vagyis egy sokadik tükörben mutatkozó tükörképem
mel szemezne. Most elfordítom tekintetem róla, és ő rám emeli tekintetét. Azt látja,
amit én soha nem láthatok: engem. Profilból; vagy hátulról a tarkórnat. Elmo
solyodom. Ó is mosolyog. De nem láthatom. És még valami: ez a jelenség olyan,
mint a háromdimenziós mozi. Csak mindk ét szememmel egyszerre figyelve lehetek
részese az élménynek. Pedig két különbözö kép vetül itt egymásra, és külön-külön
mindkettő értelmezhetetlen, ellentmondásos. Egymás elé vetítve a két képet, pedig
egy homályos és elmosódott foltot látok csak. A tiszta kép csupán akkor bontakozik
ki, ha egyik szemem az egyik képet, a másik szemem a másikat fogja fel, s a kettő az
agyamban válik eggyé, tisztává és értelmezhetöv é.

2.
Külön ös kettősség figyelhető meg Friedrich Nietzsche rnorál-értelmezésében.

Egyik oldalon megjelenik a jó értelemben vett természetesség, az eredendő vita
litással rendelkező pogány őserő, amellyel a bárgyú, ostoba, esélytelens égre kárhoz
tatott hitvány szolgalelkűségáll szemben; másik oldalon azonban feltűnik a szellem
telen tömegember-minőség,az igénytelenséget vallássá avató bornírt hétköznapiság
győzeIme az önállóan gondolkodni képes, a világra értelmesen reflektáló eredetiség
és kreativitás felett. Nem tudni pontosan, Nietzsche mikor fogalmaz meg érték
ítéletet, s mikor pusztán lakonikus ténymegállapításokat. Ahogyan Rousseau vagy
Locke számára a természeti állapot, benne a szer étetet és igazságosságot feltételező

természettörvénnyel, úgy sejlik fel Nietzsche gondolatai mögött ugyancsak egy fel
tételezett ősállapot, amelyben azonban nem a szolidaritás és erőszakmentesség,

hanem éppenséggel a tánc, a vadászat, a hódítás mint kezdeményezőerő fémjelzi az
elsiratott, letűnt aranykort.
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3.
Tény, hogy Nietzsche az emberi társadalomban, az emberi kapcsolatokban meg

nyilvánuló viselkedésformák, szellemi irányultságok, viszonyulások között valamiféle
- saját szempontjai szerinti - értékítéleti rangsort állít fel, amelyben jellemző módon,
a morálisan vett jó és gonosz megkülönböztetése elmarasztaló bírálatot kap.
Nietzsche tehát maga is felvállal egy bizonyos fajta értékrendet, amely a szellemi,
erkölcsi tartalmakat hivatott elismerően, illetve elmarasztalólag besorolni. Ez ön
magában egy csapdát rejt, hiszen ha a konvencionális morállal szembehelyezkedő

szerző meg kívánja határozni, mely szempontok alapján illet valamely erkölcsi jelen
séget elmarasztaló, vagy éppen elismerő jelzővel, akkor ő sem tud másfajta fogal
makhoz folyamodni, mint az általa oly vehemensen kritizáltak, jelesül: jó és rossz,
kedvező és kedvezőtlen, előnyös és hátrányos, kívánatos és leküzdendő, helyes és
helytelen, üdvös és bűnös, stb ... Ha volna is valami, amire következetesen igent, és
valami, amire következetesen nemet mond, már az is magyarázatot követelne, hiszen
amennyiben az ember hitet tesz valamely értékrend mellett, tudnia kell érvényes és
általánosítható módon argumentálnia választása mellett. Nietzsche gondolatmenete
azonban következetesnek sem mondhat ó, hiszen lépten-nyomon belebotlik a saját
maga által állított csapdákba, így aztán az imént még hitványként kárhoztatott maga
tartás a következő pillanatban kénytelen-kelletlen az erős és életképes, a létező világ
ban tényszerűként érvényesülő alapelvként ismerszik meg. Mindazonáltal úgy látom,
hogy ez a meghasonlottság mégsem csupán, s nem is elsősorban a szerző követ
kezetlenségéből, vagy lelkiállapotából fakad, hanem az általa vizsgált tárgy eredendő

abszurditásából. Érdemes kísérletet tenni a Nietzsche által tárgyalt jelenségek
egymáshoz való viszonyának felfejtésére, hogy belássuk, hogyan is működik az a
kibogozhatatlanra kódolt folyamat, amelyet Nietzsche a morál genealógiájának nevez.

4.
Az első figyelemre méltó mozzanat, hogy Nietzsche gyermekkora óta erőteljes

fenntartásokkal viseltetik mindazzal szemben, amit az emberek általában ún. morál
ként ünnepelnek. Eme hozzáállását saját "a priorijak ént" említi. Nem szükséges
szakavatott lélekbúvárnak lenni ahhoz, hogy a vallásos neveltetésben részesült
lutheránus papgyerek szükségszerű meghasonlottságát ismerjük fel ebben. A szillo
gizmus egyszerű és kézenfekvő. Ha valaki nem áll makacsul ellent mindenfajta gon
dolkodásnak, akkor nem is tudja ezt nem végiggondolni: Isten a mindenség ura. A
mindenségből engem ez a földi világ, jelesül az emberi élet érdekel. Az emberi tár
sadalom azonban tele van ellentmondással, szenvedéssel. Isten tehát a gonosz feje
delme. A konklúzió azonban kétélű. Ha egyszerű ténymegállapításként értjük, akkor
arra utal e kijelentés, hogy a papok hazudnak, és az Isten, akit jóságosnak állítanak be,
valójában egy gonosz démon, aki gyönyörűségét leli az emberek megtévesztésében
és gyötrésében. Ez esetben le kell őt győzni, félre kell állítani az útból, és egy jóságos
hatalom segítségével újrateremteni a világot. Ha pedig némiképpen elvontabban, de
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semmivel nem kevésbé valószínűen arról van szó, hogy ez a világ, amelyben élünk,
képmutató, és a jóságot csak á1cául használják az emberek, hogy egymást lépre
csalják, ahol jóságnak titulálják a fonákságot, a hitvány felmagasztalását, és az élet
képes, eredeti kezdeményezőerő bilincsbe verését, ott csak egy önmagát eme "jóság
gal" szemben nyíltan gonosznak valló hatalmasság képes rendet tenni, és ez a valaki
nem más, mint az elhazudott, takaréul használt és félreismert Isten, a gonosz atyja.
Egyik megoldási modell nem zárja ki a másikat, inkább korrelátumai egymásnak. Ám
akár így, akár úgy, Isten mindenképpen az általa teremtett világ nagy vesztese, hiszen
vagy képtelen megakadályozni a rosszat, tehát tehetetlennek bizonyul, azaz
"meghalt", vagy pedig most íme, lelepleződötteredendő hitványsága, és napjai meg
vannak számlálva. Az első esetben Nietzsche - valamint az általa felébresztett pogány
őserő, a szőke bestia -, mint önmagára ismerő világszellem, a Zarathusztrában testet
öltött örök ember fogja e halott Isten helyett saját kezébe venni sorsát, a második
esetben viszont ugyaneme minőségmindent elsöprő lázadásra készül e gonosz hata
lommal szemben. Nem számít többé, létezik-e Isten, vagy sem, gonosz-e, vagy jósá
gos, meghalt-e, vagy épp most támad föl, hisznek-e benne, vagy sem. Az eredmény
ugyanaz: az embernek kezébe kell vennie a sorsát, és a hitvánnyal. hasznavehetetlen
nel szemben érvényre kell juttatnia az eredendően tiszteletre méltót, igazat.
Nietzschének tehát van egy vállalt és helyeselt értékrendje, amelynek érvényessége
mellett érvelni is tud. A jelenlegi társadalom beteges, perverz, paternalista fataliz
musával és gyermetegen gügyögő, bárgyú és unalmas közhelyességével a teremtő és
kezdeményező képzeletet, az életre igent mondó eredetiség mindig megújulni képes
szabad, igába kényszeríthetetlen erejét állítja szembe.

5.
Kínos kérdésként vetődik azonban föl: miért bizonyul mégis ez utóbbi erőtlennek

és örök vesztesnek? Miért üli a szürke, szellemtelen középszer állandósult diadalát?
Miféle gonosz erő tartja kezében, s mozgatja a szálakat, hogy a korszakonként, rendre
életképtelennek és silánynak bizonyuló vérszegény nyafogás újra meg újra elnyomja
a sikeres vadászatból hazatért tetterős férfiak öröménekéti Ki az az elpusztíthatat
lannak tűnő legfelsőbb hatalom, aki bár arcát soha nem mutatja meg, de mindig
sápadt aszkétákat választott kegyeltjeiül, hogy aztán az alávetettséghez szoktatott
önsorsrontó csőcselék bárgyú helyeslésétól övezve törvényerőre emeltessék a kont
raszelekció, a szellemtelenség, a szürke, unalmas, gondolattalan kisszerűség, a
hazugság és az álszent képmutatás, ugyanakkor bűnnek, ördögi csalárdságnak kiál
tassék ki az élet természetes szeretete, a tehetség, a rátermettség és az egyenesség?
Kinek az érdeke felszínen tartani a hitványat, a szemétre valót? Honnan kerül elő

mindig, s jelenik meg a közélet, a politika porondján, a vallásban, a tudományban, a
művészetekben az a sok üresfejű zombi, akikbe mégis szorult annyi nyomorék
szellem, hogy képesek legyenek irigykedni az életképesre, az egészségesre, és a
gnóm jellemeket a ressentiment szörnyű és gonosz erejénél fogva mindig képesek
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legyenek az élet elleni lázadásra bírni, hogy minden - általuk oly fennhéjázóan han
goztatott, és másokon szigorú következetességgel számonkért írott és íratlan - emberi
törvényt gátlástalanul felrúgjanak, s ami ép, azt eltorzítsák, ami mozog, azt megbénít
sák, ami egészséges, azt beteggé tegyék, ami fürge, arra koloncokat aggassanak, ami
bölcs, azt elnémítsák, ami komoly, azt nevetségessé tegyék? Honnan ez az örökös
győzni tudás? Honnan ez a félelmetes sötét erő, amelynek jelenlétében megfagy, ami
él, a lelket jeges rémület keríti hatalmába, és elpárolog minden öröm? A Nietzsche
által felvállalt és helyesnek tartott értékrend tehát erőtlennek, életképtelennek
bizonyul az életképtelennek és silánynak látszó, ámde annál makacsabbul
érvényesülő ressentiment-morállal szemben. E félelmetes sötét hatalom előtt pedig
értetlenül, jeges félelemmel, és némi dacos irigységgel áll az ember: az önmagára
ismert világszellem; Nietzsche; a testet öltött Zarathusztra; a felébresztett szőke bes
tia; a pogány őserő; a haldokló Isten, aki saját teremtésének vesztese. Megalkotta a
világot, benne önmagát, de az gonosz tükörképkém ellene fordult és legyőzte őt.

Most ott áll előtte lefegyverezve. Lázadna, de tagjai elnehezülnek, mint egy rossz
álomban. Kiáltana, de hang nem jön ki a torkán. Felébredne, de rádöbben, hogy nem
álmodik. Összeszorítaná az öklét, de tagjai nem engedelmeskednek. Mutatőujját

kinyújtva intene: "Távozz sátán! Halott vagy!" De összecsuklik, mint a rongy. Előbb
térdre, azután arcra. Érzi, hogy álmosodni kezd, mintha beadtak volna neki egy kábító
injekciót. Megadja magát. Félálomban még hallja a csőcselék morajlását, a zombik
énekét. Dobolnak, hujjogarnak. Lábuk alatt remeg a föld. Hangjuk messze szárnyal.
Mint a sikeres vadászatból hazatért szőke bestiáké. Mielőtt kénytelen-kelletlen
átengedné tudatát a tehetetlen bódulatnak, utolsó gondolataival még megátkozza
ellenségét. Gyűlölet, sértett harag, titkos neheztelés, bosszúvágy, tehetetlen düh van
a szívében. A ressentiment szörnyű ereje.

Bartha István



KAIROSZ

TLikö ....

44

Martialis válogatott epigrammái

2002 - 2003. Tél

Tartalomban gazdag, külalakban szép verseskötetet ajánloka "nyájas olvasó"figyelmébe:

Szeretett professzoromtól, Adamik Tamástól, az ELTE latin tanszékének veze
tőjétől múlt év októberében ajándékba kaptam azt a nagy szellemi gyönyörűséget

okozó verseskötetet, amely Martialis válogatott epigrammáit tartalmazza latin és
magyar nyelven. A kivitelében szép könyvet jól esett kézbe venni, örömmel néze
gettem barna műbőr kötését, aranybetűs feliratát és díszítését. Megígértem kedves
tanáromnak, hogy örömömet másokkal is megosztom, alkalmasint a kötetet a
reménybeli olvasók figyelmébe ajánlom.

Tapasztalatom szerint Martialis nevét napjainkban kevesen ismerik, ezért megkí
sérlem közelebb hozni őt korunk emberéhez. Költőnk a hispániai Bilbilisben
született Kr.u. 38-41. március elsején, ezért kapta a Martialis nevet. Valamikor 61 és
64 között ment Rómába, minden bizonnyal a Senecák és Piso pártfogását élvezte,
valószínűlegügyvédi gyakorlatot is folytatott; Nero uralkodása alatt nem publikált.
Irodalmi tevékenységének legnagyobb része a Flaviusok uralkodásának idejére esik.
Vespasianus császár (69-79) elsősorban a történetírók támogatója volt - ő biztosított
nyugodt feltételeket Josephus Flavius írói tevékenységéhez - a költészet kevésbé
érdekelte; Martialis az ő idejében sem jelentetett meg költeményeket. Költőnk

tehetségét Vespasianus két fiának, Titusnak (79-81) és Domitianusnak (81-96)
uralkodása idején bontakoztatta ki, tevékenys éget folytatta a két adoptív császár,
Nerva (96-98) valamint Traianus (98-117) császárságának első öt-hat évében. Marti
alis Rómából Traianus trónra lépésének évében, 98-ban hazatért sokszor megéne
keIt szülővárosába, Bilbilisbe, ahol gondtalan életet biztosító birtokán élt l04-ben
bekövetkezett haláláig. Nekrológját az ifjabb Plinius, a híres római levélíró írta meg
(Epist. 3,21), e meIeghangú levél a kötet végén szerepel.

Martialis volt az ókor talán legnagyobb epigrammaköltője,verseit a logika szabályai
szerint írta, hangneme csak akkor válik líraivá, amikor szeretett szülőföldjéről ír.

Fenséges Bilbilis

Földieim, kiket áld fenséges Bilbilisem nagy
és meredek hegyen ott: Tagus övezte vidék,

költőtök híre s neve nyújt-e dicső örömöt már?
Mert a dicsőségtek én vagyok és leszek is.

Zsenge Catullusnak nem tartozik ősi Verona
annyit, mint nékem Bilbilisem, gyönyörúm.

5
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Harmincnégy nyara van tán, hogy már nélkülem adtok
szőke Ceresnek dús áldozatot szivesen.

Úrnömet, Rómát szolgálva hajam csoda színe
megszürkült immár itt eme föld kerekén. 10

Hogyha derűs szívvel befogadtok visszajövök majd,
ám ha kemény lesz tán szívetek, újra megyek.

(10,103)

(Adamik Tamás fordítása)

Költészetének indítékát és témáját jórészt Róma városa adta, epigrammáiban min
den társadalmi réteget megjelenít. Barátjához, az ifjabb Pliniushoz hasonlóan elis
merte a "kevésbé jó" esztétikai jelentóségét. Határozott véleménye volt, hogy
néhány jó verset nem nehéz írni, de egy kötetnyi verset már igen, mert egy kötet
akkor jó, ha benne rosszabb, közepes és jó versek egyaránt találhatók.

Egyenetlen könyv

Könyvemról Mathokám azt hirdeti, hogy egyenetlen.
Hogyha igaz, dícsér engem e drága Matho.

Mily homogén könyvet írt Calvínus meg az Umber:
nincs rosszabb annál, mint ha a könyv homogén.

(7,90)

(Adamik Tamás fordítása)

Só és epe

Édes epigrammát írsz folyton, drága barátom,
és finomabbat tán, mint a fehér, puha bór.

Egy csöpp só nincs, nincs egy csöpp keserű epe bennük,
azt akarod mégis, ostoba, kézbe vegyék?

Sok finom étel sem jó ízes ecet sava nélkül, 5

még az az arc sem szép, mely csupa síma, fehér.
Mézaimát és enyhe fügécskét adj csecsemóknek:

nékem csak khiosi jó füge kell, ami csíp.
(7,25)

(Adamik Tamásfordítása)
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A könyv

Van jó, van közepes versem, rossz is van, Avítus.
Olvasd csak! Másképp nem születik meg a könyv.

(J ,16)

2002 - 2003. Tél

(Adamik Tamás fordítása)

Martialis egyetlen költeményében sem vallja magát valamely filozófiai irányzat hí
vének, saját korának cinikus és sztoikus filozófusai ról meglehetősen ironikus hangon
ír és képmutatónak tartja őket. A sztoikusok halálvágyával és öngyilkosságot dicsérő
magatartásával szemben az életet igenli, egész költészetét áthatja az az epikureista
gondolat, hogy ma kell élni, holnap már késő lesz; ez utóbbi filozófiai irányzat kép
viselői közül név szerint senkit sem említ költeményeiben. Nem feledkezhetünk
meg arról a szép epikurosi gondolatról, hogy a bölcs ember számára boldogságot
jelent a kellemes dolgokra való visszaemlékezés; ezt az alapelvet Martialis abban a
gyönyöű költeményében fogalmazta meg, amelyet barátjának, Antonius Primusnak
születésnapjára írt.

A cinikus filozófusról

Arról, Cosmus, akit te az új templom küszöbénél
látsz gyakran s Pallas szent helyiségeiben,

ócska tarisznyával, bottal, koszos, ősz hajazattaI,
ronda szakállal, mely mélyen a mell ibe lóg,

kit viaszos köpönyeg (csupasz ágyának felesége) S

föd, s ki, ha ott jársz-kelsz, rádugat egy falatért,
azt hinnéd, kuryabölcs. Így csal meg a látszat, a csalfa!

Ez már nem kuryabölcs, Cosmus! "Ugyan mi?" - Kurya.
(4,53)

(Balogh Károly fordítása)

A sztoikus filozófusról

Csak dícsérd a halált, Chaeremon sztoikus, égig,
Nem bámullak, sőt meg se dicsérlek ezért.

Bús tűzhely ám, ez erényt mi okozza : a törtfülü kancsó;
bús tűzhely, melyet láng sohasem melegít;

ágyad üres vázán rossz gyékény, benne poloska;
éjjel-nappal azon tóga: kopott, de rövid.

Mekkora ember vagy, hogy rőt ecetedre füryülve
itt hagynád vackod, s rossz, feketés kenyered!

S
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Míg ha dagadna az ágy fínom gyapjú nyiratától,
szépenszőtt bíbor volna a két takaród,

rózsás orcával melletted hálna, ki este
bort kínált s társát felhevíté, a fiú:

Úgy Nestor kora sem tűnnék hosszúnak elotted
és nem volna fölös perceid egyike sem!

Rossz sorban bezzeg könnyű elvetni az éltet,
óh sokkal bátrabb az, ki nyomorban is él.

(l 1,56)

KAIROSZ

10

15

(Balogh Károly fordítása)

A derék ember

Antonius Primus tizenötször öt évre tekintve
csöndes öregségét élvezi, szép örömét.

Visszatekint a letűnt, teljes tavaszokra, napokra,
s nem fél, hogy Léthé zúg, közelítve felé.

Nincs emlékei közt súlyos, rossz végű nap egy sem,
nincs egy olyan nap sem, mit nem idéz szivesen.

Mert derék ember megnyújtja az élete hosszát.
Kétszer is él, akinek visszatekinteni jó.

(l0,23)

5

(Bede Anna fordítása)

Martialis epigrammaköltészete "emberszagú", a mitológiai témák távol állnak tőle,

olvasóit gyengeségeikkel, hibáikkal akarja szembesíteni. E költemények hangneme
néha csipkelődő, máskor pajzán, egyes esetekben már-már kendőzetlennek és
közönségesnek tűnnek. Ez utóbbiakat csak akkor értékelhetjük megfelelően, ha
tisztában vagyunk azzal, hogy ez a stílus a latin epigramma sajátja; műfaji

követelmény volt az ókorban ez a hangvétel. E szabados hangvételű kisköltészet
megteremtője a római irodalomban a Krisztus előtti első században éjt nagy költő,

Catullus volt.

16. carmenében indulatosan válaszol kritikusainak, akik nyílt szókimondása miatt
támadták. E versében kijelenti, hogy csak a költőnek kell tisztának lennie,
kisköltészetének egyáltalán nem: annak csak akkor van létjogosultsága, sava és
borsa, ha pajzán. Martialis epigrammaköltészetében Catullus alapelvei hez tartotta
magát.
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A harcos felesége
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Lám , te kamasz Hylus, tömöd egy harcos feleségét,
s attól félsz te csupán: rajtakap és teletöm.

Jaj neked: ő kiherél, míg játszol. Válaszolod majd:
"Nem szabad ezt!" Mondd csak, mit te csinálsz, szabad azt?

(2,60)

(Adamik Tamás fordítása)

Martialis válogatott epigrammáit tizenöt témakörben csoportosítva találjuk a kö
tetben. A szövegeket válogatta, szerkesztette, a jegyzeteket és az utószót írta
Adamik Tamás. A költemények fordítói részben magyar klasszikusok, részben
Adamik Tamás és fiatal tanítványai. E kötet megjelenését többek között azért tar
tom időszerűnek, mert Martialis az epigrammaköltészet terén szinte egész Európá
nak tanítómestere volt, elegendő itt Janus Pannoniusra utalnunk, aki példaképének
tekintette.

Az egyes versekhez tartozó magyarázó jegyzetek jól segítik a megértést. A hat
részből álló utószó (Martialis és költészete) részletesen tájékoztat Martialis életérol,
koráról, a Krisztus utáni első századról; képet kapunk az időszak eszmei irányzatairól
és részletesen olvashatunk a költőnek későbbi korokra gyakorolt hatásáról is.

(MARTIALIS, Vá/oga/olt epigrammók, Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.)

Bódi Emese

~ "-!J
j/U
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Gondolatok Willigis Jager "Hullámawan a tenger"
című könyve kapcsán

2001-ben jelent meg magyarul az EDITIO M Kiadói Kft. gondozásában az az egy
kötetbe foglalt kilenc beszélgetés, amelyet Christoph Quarch filozófus, a Német
Evangélikus Zsinat tanulmányi vezetője folytatott Willigis jager bencés szerzetessel, a
würzburgi Szent Benedek Ház vezetőjével. Willigis atya tizenkét évet töltött a zen
tanulmányozásával, ebből hat évet Japánban. Hazatérte óta kurzusokat és szessineket
vezet a münsterschwarzachi apátságban.
Előre kell bocsátanunk, hogy a könyv bár irányított és tematikusan felépített beszél

getések füzére, mégsem tekinthetőegységes koncepció alapján megkomponált, rész
letesen kifejtett létszemléleti alapvetésnek. Másfelől a szerző szándékai szerint
megcélzon olvasói kör a keresztény kultúrkörhöz tartozó, de az egyházhoz tartozásukat
már nem érző emberek csoportja.' Talán e két tényezőnek is köszönhető, hogy számos
probléma sokak számára talán nyitva marad, vagy vetődik fel újonnan a könyv elolva
sása után.

A szerző a beszélgetések során feltett kérdésekre válaszolvafejti ki - egyébként kife
jezetten praxis-orientált - tanításának elemeit. Miután a keleti spiritualitással való
találkozása nyomán felismerte a kereszténység misztikus hagyomány ában' rejlő kin
csek valódi értékét, azok újbóli felszínre hozatalára törekszik. Megkülönböztetve az
egyes vallások exoterikus és ezoterikus rétegeit, az előbbieket kiindulási alapoknak
tekinti, ahonnan sok ember eljut a spirituális útra, azonban egy ponton túllép rajtuk.
"Hiszen Isten megtapasztalásáról. valódi megtapasztalásáról a felekezetek
"fúzőjében" nem lehet szó." Mindazonáltal a szerző elkerülendő a szinkretizmus vád
ját , jelzi, hogy szerinte a vallásoknak meg kell maradniuk egymás mellett. "Szük
ségünk van sok "ablaküvegre", amelyek mondanak nekünk valamit a mögöttük lévő

fényről. Csak nem szabad kizárólagossá tenniük nézeteiket. Híveiket annak megta
pasztalásához kell elvezetniük, amelyeket szent könyveikben megígértek.?' Willigis
atya szerint "az unio mystica a keresztény kifejezése a kozmikus, transzmentális,
transzperszonális Egy-be történő belemerülésnek. Más vallásokban és kultúrákban
ugyanennek a tapasztalatnak más nevet adtak: üresség, megvilágosodás, megszaba
dulás, szatori, nirvána, szamádhi és hasonlók." A szerző a hozzáfordulóknak személy
től függöerr különböző utakat ajánl, így a keresztény kontemplációt, a zen útját, vagy
más keleti ösvényeket.

I Uo.,9.o.
z Gondoljunk itt elsősorban Eckhart, Suso, Tauler, Ruusbroec, Marguarite Porete, Angelus Silesius,

Sziénai Szent Katalin, Keresztes Szent Jáno s, Avilai Szent Teréz, Miguel de Molinos...stb. munkáira.
'Uo., 92. o.

• Uo., 65. o.
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Végső soron a szerző a "philosophia perennis" szemléleti bázisát jelöli meg, mint a
misztika megragadásának intellektuális alapját.'

Érdekes módon azonban Willigis atya a következőket mondja: "A spirituális úttal
való elméleti foglalkozás másodlagos fontosságú. Az első időszakban jól tesszük, ha
egyáltalán nem olvasunk semmit ezzel kapcsolatban. A cél ugyanis, hogy belülről

ismerjük meg az utat, nem kívülről. Ehhez pedig gyakorlásra van szüks ég."" Ezzel
kapcsolatban felmerül számomra néhány aggályos kérdés. Megfelelő doktrinális
alapok nélkül hogyan lehet, vagy inkább szabad-e bármilyen spirituális praxisba
belevágni akár szellemi irányító segítségével is? Különösen problematikusnak tűnik ez
korunk álbeavatási és pszeudospirituális deviációinak kavalkádjában.

A könyvben megfogalmazott gondolatok némelyike bizonyos kétségeket indukálhat
az olvasóban. Ilyen például a keresztény misztika (vagy akár tágabban a hamvasi
értelemben vett Hagyomány) és egy igen vulgárisnak tűnő evolúciós teológia össze
házasítása, ami ad absurdum odáig terjed, hogy "az evolúció az önmagát kinyilatkoz
tató Isten.'" Nagy kérdés, hogy ez hogyan egyeztethető össze az eckharti, tauieri ...stb.
misztikus istenképpel,"

Lássunk egy példát", hogy milyen elvi problémák adódhatnak. A szerző megállapít
ja, hogy a tér és idő mind a filozófia (Kant), mind a misztikus tapasztalat alapján nem
objektív valóságok, csupán értelmünk eszközei. "A tér és az idő nem objektív valósá
gok ... Ténylegesen a valóságban nem léteznek." 10 A misztikus célja "a valódi valóság
idő- és térnélküliségére való ráébredést jelenti. Keresztes Szent János ezt "Isten
önmagához való visszatérésének" nevezi: " Felébredésünk Isten felébredése, feltá
madásunk pedig Isten feltámadása" - mondja."!' Ha ez így van, akkor hogyan jelent
hetőek ki a következők: "Tudatunk fejlődés eredménye... Hárommillió évvel ezelőtt

alakult ki az ember egy majomfajtából. Miért állna meg ez a fejlődés éppen most?""

, A "philosophia perennis" eszméjével a hazai olvasóközönség Hamvas Béla írásaiból ismerkedhetett meg először

("metafizikai Hagyomány"). Külföldön olyan gondolkodók művei jelentették az alapvetést, mint René Guénon,
Julius Evola, Fritjhof Schuon, Ananda Kentish Coomaraswamy, Margici (Albert de Pouvourville), Leo Schaya. .. stb .
Műveik jó része ma már magyarul is hozzáférhető hazai tradici onális gondolkodók írásaival egyetemben. Willigis
Iager könyve bizonyos kardinális és hangsúl yosan doktrinális érvényűnek tűnő megállap ításai miatt nem illeszthető

be ezek sorába.
• Uo., 250. o.
, Ezen állítás bizonyára összefügg a szerző erősen panteisztikus szeml életével. amelyre ilyen kijelentéseiból következ

tethetünk: "A misztika: Isten és világ, oszthatatlan Egy." (65. o.) " Isten a világegyetemben inkarnálódik. Ó és inkar
nációi elválaszthatatlanul össze vannak kötve egymással. Ó nem inkarnációjában jelenik meg, hanem inkarnációkInt
manifesztálódik." (l22. o.) "Nem hiszek benne, hogy az isteni a sze rkezeteken és töréseken nil létezne." (68. o.)

• Ezzel a problémakörrel és egyáltalán a miszt ikával kapcsolatban meg kell említenünk három rendkívül figyelemremél
tó tanulmányt: BUJI Ferenc, An poetica divina, BUJI Ferenc, Az f17Ibmi váll f17Iber; 323-365. o., "IGEN" Katolikus
Kulturális Egyes ület, 1999; BUJI Ferenc, A misztikahelye a vallásban, ésa tauleri miszsiia in, TAULER, J, A hazatiris
útjelzői 5-79. o., Paulus Hungarus - Kairosz, Bp. 2002; COOMARASWAMY, Ananda K., Ákimcafífía, Önmegsf17lmisftis,
Camelot Kiadó, Bp., 2000.

, Uo., 119.o.
10 Uo., 150. o.
II Uo., 258. o.
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Ez utóbbi megállapítás ef!:! olyan naiv objektív realista kijelentés, mely sz ükségsze
rűen ellentrnondásba kerül a fentiekkel, hiszen hogyan lehet az idő és a tér annak a
tudatnak a végső soron nem létező rendezőeszköze, melynek léte éppen az időben és
térben végbemenő évmiJliárdos fejlődés következménye? Hasonló logikai ellent
mondáshoz vezet a következő megállapítás is: "A spirituális út íf!:! nézve a Paradicsom
ba vezető út, de nem abba, amelyből kiűzettünk. Oda visszatérni azt jelentené, hogy
az evolúció anyaméhébe menekülünk vissza. Az evolúció azonban előre hajt bennün
ket."13

Azevolúciós világképpel összhangban Willigis atya progresszionista és demokratikus
szemléletet képvisel. Ez alapján a "király" , "seregek ura", "pásztor"-a szerző által
Istenhez fűződő kapcsolatunk kifejezésére szolgáló társadalmi metaforáknak titulált
terminusokat sokszorosan elavultnak, demokratikus felfogásunk számára ide
geneknek tartja. E megközelítés nem veszi figyelembe például a "királyság" meta
fizikai és szakrális jelentöségét., ami mondhatni minden tradicionális vallásban kiemelt
jelentőséget képvisel."

Tágabb összefüggésben vizsgálódva is határozott feszültség érezhető a szerző néze
tei és a "philosophia perennis" gondolati körébe tartozó társadalom-, történelem-,és
időszemléletekközött.

Összefoglalóan a .Hulldmaioan a tenger" ef!:! gondolatébresztő munka lehet minda
zok számára, akik fogékonyak a Willigis atya által feszegetett problémákra. Nagy
érdeme, hogy a kereszténység olyan páratlan kincsesbányájának az újbóli feltárására
ösztönöz, amilyen a keresztény misztika. Kétségtelen azonban, hogy számos megál
lapítása erőteljesen vitára sarkall mind napjaink keresztény egyházainak dogmatikája,
mind az ún. tradicionális gondolkodás nézőpontjából tekintve. Mindazonáltal nem
férhet kétség a szerző őszinte segíteni akarásához az istenkereső ember felé, és
felülemelkedve az esetleges vitatható (bár nem kisszámú és olykor igcn fontosl) rész
letkérdésen, akár katartikus élményben is része lehet annak, aki először találkozik
ilyen vaf!:! ehhez hasonló gondolatokkal.

Végezetül álljon itt ef!:! idézet a keresztény misztika egyik hazai kutatója, Buji
Ferenc tollából:

"A szakralitással kapcsolatos mai törekvéseket két ellentmondásos tendencia
jellemzi. Egyrészt mind kívülről, mind belülről óriási nyomás nehezedik az Egyházra,
hogy minden területen alkalmazkodjon a világhoz, ef!:!rc inkább - odalapuljon a föld
höz -, és szociális szervezetté, az emberek világi törekvéseinek támaszává váljon,
figyeImét pedig maradéktalanul a homo socialiste összpontosítsa... Másrészt miközben
az Egyház kénytelen-kelletlen engedelmeskedik ennek a nyomásnak, mindazokban,

IZ UO., 58. o.
" Uo., 206. o.
" v.ö.: Hamvas Béla, Scientia Sacro (Hatodik könyv. A király és a nép) Magvető Könyvkiadó, Bp., 1988.;Julius Evola,

Fritjhof Sehuon, ZEN A szamurájokoalldsa19-21. o. Magánkiadá s, 1996.
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akikben komoly igény él a szentségre, a metafizikumra és az istentapasztalatra, foko
zódik az elégedetlenség és a csalódottság érzése. Így az Egyház éppen azokat veszíti
el, akikben még komoly transzcendentális igények élnek. ... Így aztán az eleven isten
tapasztalatra szomjazó és azt komolyan kereső keresztények tömegesen fordulnak
vagy a keleti vallások egyre kétesebb tisztaságú euroamerikai adaptációihoz, vagy saját
anyavallásuk egyre torzabb szektariánus változataihoz - mert mit sem tudnak azokról
a szellemi kincsekről. amelyeket saját keresztény tradíciójuk rejt, és amelyek bősége

sen elegendők lennének ahhoz, hogy spirituális igényeiket kiel égítsék.? "

UAGER, Willigis, Hullómaibana tenger, EDITIO M, Szentendre, 2001.)

Rónay László: Isten nem halt meg

- könyvajánlás -

"Szent dolgokról nem szabad kiizhe/yeket írni. "
(Rónay László)

Isten meghalt- írtuk a nietzschei gondolatot a huszad ik század zászlajára. Isten nemhalt
meg- hirdeti egy könyv címe a huszadik század summázataként.

Megöltük Istent, mert nem kellett a tisztaság, megöltük Istent, mert nehéz volt az
embernek szembesülnie önmagával és tetteinek következményeivel. Megöltük
Istent, mert azt hittük, a szívbe írt és az arra nehezedő törvény nélkül könnyebb lesz.
De talán rájöttünk, hogy lénye, létének tudata hiányában az önmeghatározás is lehe
tetlenség. Azután keresni kezdtük, kétségbeesetten. Perlekedtünk vele, mint Ady,
megbékéltünk benne, mint Babits, hatalmát megsejtve dadogtunk, mint Pilinszky,
Dsidával vártuk a húsvétot, gyermekként estünk az isteni kézbe, mint Sík Sándor,
Reményikkel virrasztottunk, és éreztük, mint Rónay György, hogy a szeretet néha már
fáj ...

A megöltnek vélt Isten leszállt a poklokra, lelkünk, hétköznapjaink, és a hátraha
gyott évszázad poklaiba is, és legyőzte a halált, és feltámadott. Az ellentmondásos,
önnön mocskába fulladt század mégsem ölte ki a tisztaságot, az igazságot, mert "a

. tények mögül száműzött Isten időről időre árvérzi a történelem szövetét" (Pilinszky),
és így lelkeink szöveté t is.

Az istengyilkos század istenkeresőit, az istenkeresés legkülönbözőbb útjain járó
magyar költőket sorakoztatja fel Rónay László könyve. "Tapasztalataim szerint - írja

I.' 1- Tauler : A nazatm s útjelzői, Paulus Hun garus - Kairosz, Bp., 2002., 8. o.
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a szerző a könyv utószavában - ezzel a témakörrel kevesen foglalkoznak: kényelme
sebb és egyszerűbb elhinni, hogy Isten meghalt, vagy magára hagyta a világot, mint
megmaradni a hitben s vállalni ennek következményeit. Ám az is tapasztalható, hogy
az Isten nélküli világ zűrzavarából mind többen tájékozódnak egy tisztább, hitelesebb
világrend felé, a művészetekben kialakulóban van egy újfajta, értékmentő és érték
őrző lelkiség, amely áthatja a múlt század irodalmának sok jelentős rnűalkotását."

Mert habár az idők gonoszak voltak, s benne az ember is az, a keresés, az értékmen
tés, a személyes istenélmény minden időben képes transzcendálni az időt és az abban
élőt, lehetőséget ad a teremtéshez való visszatérésre, az emberi méltóság, az Isten
képére alkotott emberi mivolt visszaszerzésére.

Ez a könyv egyfajta lelki körkép, melyben nemcsak gyökereinkkel. értékeinkkel.
de lelkünk újra és újra felfedezendő területeivel, megfogalmazott és meg nem fogal
mazott kérd éseivel, így spirituális költészetünkben Istennel és önmagunkkal is
találkozhatunk. Ajánlatos és megszívlelendő olvasmány!

(RÓNAY László, lstennemholt meg, A huszadik századi magyarspirituólis líra. Bp., Szent István Társulat, 2002. 286 1.)

Farkas Char/otte
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Megralálhat ó, mondta Ó, és a teljes bizonyosság tudata fénylett a szemében. Keres
ned kell. Itt van közöttünk. Én arra gondoltam, már elveszett, sokaknak elveszett,
mondtam, talán nekem is, hiszen nem találom sehol. Az értékek nem vesznek el,
felelte. Te elveszhetsz az érték számára, az nem vész el soha. Örök és állandó. Ismét
magabiztosan nézett fel, és éreztem a tekintetében a bátorítást arra, hogy tovább
kérdezzem. Mi az, amiről megismerném? Sejtelmesen mosolygott, és egy ideig nem
szólalt meg. Azután mégis elkezdte. Mindaz, ami téged meghatároz. Bármikor, bármi.
Számomra ezek csak útjelzők, feleltem. Ismét hallgatott, majd nevetve folytatta . Az
emberek sokszor útjelzőket sem látnak. Sodródnak, lefelé szegezett tekintettel,
egymás testének melegét keresik, mert csak ebben éreznek biztonságot. Fölálltam,
mert nem tudtam magam fegyelmezni. Semmivel sem különbözöm tőlük, mondtam
a hangomat kissé fölemelve, ha útjelz őiru látom, de nem tudok köztük kiigazodni.
Ujját fölemelve nyugalomra intett. Ha látod, érted is. Ha kezedben van, olvasod is. Ha
hallod, részeddé válik. Ha megízleled, csak abból kérsz ...

Sokáig gondolkodtam ezeken, mert sohasem beszélt velem így azelőtt.

Mikor legközelebb találkoztunk, már nagyon beteg volt. Összetörve állt előttem, és
mikor leültünk, percekig csak hallgatott. Én törtem meg a csendet. Meg kell mutat
nom, amit hoztam, mondtam, és elétettem egy rajzot. Hosszasan nézte, kicsit hunyo
rogva, szeme az apró részleteket vizsgálta. Benne van minden, mondtam. Benne van a
kétségbeesésem és a megtisztulásom. Benne van az akaratom, és a kényszereim.
Benne van a létezésem. A jelenlétem.

Percekig csendben ültünk. Ő a képet nézte, én őt figyeltem. A kétségbeesés a meg
tisztulás forrása, mondta végre. Az a pillanat, amikor önmagaddal szemtől-szemben

találkozol. Ekkor láthatod meg mindazt, ami téged irányít. Azt, ami körülötted, s
benned van. S ha valamikor ezt látod, alárendeled magad neki . Ez mindennek az alap
ja, ez az érték. Ez a műv észet, mondta, s közben lassan felemelte tekintet ét. Te meg
találtad. Szeme a messzeségbe révedt. Ekkor értettem meg, ő itt és most ezzel átadta
nekem mindazt, amit addig megszerzett. Az örökösévé tett. Nekem pedig mindezt
tovább kell adnom.

Pelikán András



"A Kairosz a szö, amellyel a régi görögök az alkalmas időt jelölték. Amikor megnyílik 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."

© JELENLÉT MŰHELY
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