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És monda Zakariás az angyalnak:
Mirõl tudhatom én ezt meg?
Mert én vén vagyok,
és az én feleségem is igen idõs.
L UKÁCS 1. 18.
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háborgó tengeren hánykódó hajó utasainak a
kormányos arcán a szeme: minden erejét megfeszítve azon munkálkodik, hogy a rábízottakat épségben a partra irányítsa. Az utazók pedig átélik az
emberi lét törékenységét. Hasonlóan, ha egy veszélyes
hegyi útszakaszon vezet ösvényünk, érezzük, hogy itt
nem „csupán” az emberi ügyeskedés segít.
A tényleges fizikai veszély megtapasztalása emlékeztet
bennünket az élet „nagy hullámaira”, azaz a „veszélyes ösvényekre”, amikor döntéseink meghozatalánál

A

s ezt követõen gyilkos szándék lett úrrá rajtuk. Mesterénél sem történt ez másképp. De az „Istent szeretõknek minden a javukra válik”.
Tél volt. Épp készülõdtek az ádventi koszorú harmadik
gyertyájának meggyújtására, amikor beteghez hívták,
éjnek idején, 1957. december 14-én. Elõre megmondta, mi fog történni vele – de magához vette a szükséges kellékeket: Krisztust az Oltáriszentségben és az általa alapított betegek kenetéhez való illatos olajat. Elindult az éjszaka közepén, hogy lelket mentsen…

A Sziklára épült ház
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nem elég pusztán az emberi bölcsesség. Isteni támaszra van szükség, amely szilárd és mindig rendelkezésünkre áll. Ez az egyetlen olyan pont az életünkben,
amely – mint biztos alap – megtámasztja döntéseinket, cselekedeteinket.
A hullámok nyaldosta világítótorony gazdája, aki a toronyból szemléli a morajló tengert, talán azt hihetné,
hogy az építmény most fog a tengerbe zuhanni. De tapasztalta, hogy – mivel sziklára épült – nem a „látszat
teremti meg a valóságot”, hanem a tény, hogy tornya
már száz, meg száz tengeri vihart kibírt.
Életünk „világítótornyát”, azaz a mindenkori jelent, erre
az alapra építeni annyi, mint az Isten szeretõ akaratát
(a szeretet Istenének velünk való tervét) állandóan
szemünk elõtt tartani. Merész költõiséggel az evangéliumi hasonlatot bõvítve: a világítótorony körül nõtt
fák, bozót, veteményes is a hullámok „martaléka” lesz,
de a torony marad.
Igen ám, de… Jó volna tudni, hogy mi Isten nekem alkotott terve? A kezdeti megtapasztalás helyes kiindulópont. Ha Isten igéje sziklaszilárd, és annak figyelmes
hallgatása már maradandó gyümölcsöket hozott, akkor ez nem jelenthet mást: Isten nem hagyja cserben
gyermekét, aki házát az Õ Igéjének (tanításának, útmutatásainak) alapjára kezdte építeni.
Majd hatvan éve, hogy egy fiatal káplán – Brenner János
– a szombathelyi egyházmegyében azt mondta: legyen
meg az Õ akarata. A gondos szülõi háttér, a tudatosan
megélt keresztény-krisztusi hit elvezette ahhoz a döntéshez, hogy vállal mindent Érte. Jó lelkipásztor volt,
szerette a népet. A nép rajongott érte. Õszintén és
tiszta szívvel élte meg papi életét. Ez sugárzott róla.
Nyilván látták ezt azok is, akik más ideológiára építették
az életüket, döntéseinket. Elõbb irigység, majd harag,
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Azóta ott szerepel neve a boldogok között, mert nem
menekült el gyilkosaitól, és vállalta a vértanúságot.
Tudta, hogy életünk ideje lehet tán nyolcvan év is, és
a bölcsességet nem az õsz haj és a hosszú esztendõk
adják, hanem a sziklaszilárd alapra épült lelki élet. Jézus elébe sietett, kihívta a földi életbõl, hogy karácsonya már az égben legyen. Szülei ettõl fogva az adventi
koszorú harmadik gyertyáját pirosra cserélték. Krisztus vére által lettünk megváltva, és ez számunkra az
öröm forrása: ha õ az életét áldozta értünk, hogy örömünk legyen, és ez az öröm teljes legyen – hogyne
ajándékozott volna vele együtt mindent. Mondhatta
volna: szeretnék még élni, elkérem magam egy másik
plébániára, és akkor békén hagynak. Jánost, aki ministránsként is önként jelentkezett a színjátékba, hogy
Szent Tarzíciusz (az Oltáriszentség szentje) szerepébe
álljon, Isten korán megjutalmazta az erények szeretetének vágyával, és felvette õt magához, hiszen kedves
volt az élete. Nem vadkan végzett vele, mint Szent
Imrével, nem járt õ sem vadászni, sem szórakozni, de
egész lénye életet és örömöt sugárzott.
Szívét adta, amint Mestere és tanítója Krisztus. A szentmise titkába bennünket is bevezet: mit jelent fényt adni és dermedt szíveket felmelegíteni – így hatvan év
távlatából is. Ehhez egyetlen szilárd döntés kellett: Isten ígéretére építette életét: az Istent szeretõknek
minden a javukra válik. „Urunk és Istenünk! Te Boldog Brenner Jánost, mint „magyar Tarzíciuszt” hívtad
meg a tanúságtévõ életre. Kérlek, segítsd ifjúságunkat,
hogy életét biztos alapra, a krisztusi barátságra építhesse. Ámen! Boldog Brenner János! Könyörögj a
szentimrés ifjúságért!”

Tölgyesi Alberik O.Cist.

tûz

lépcsõ

z elmúlt hónapok eseményei és a kormány ezzel
kapcsolatos döntései mentén, számos társadalmi
rétegben, közösségben alakult ki párbeszéd, vita
a hajléktalanság kezelésével kapcsolatban. Egy szeretetszolgálat munkatársaként – bár nem dolgozom a
hajléktalan ellátásban – szeretném megosztani gondolataimat az általam igazán tisztelt, utcai szociális
munkás kollégáim tapasztalatai alapján.

A

nösen most, a krízisidõszakban. Nem szempont, hogy
büdös és/vagy részeg. Mert ember.
4. A felesleges (politikai) hangulatkeltés nem használ;
azt állítani, hogy professzorok, mérnökök, tanárok üldögélnek az aluljárókban hiteltelen. Létezik ilyen is,
de nem általános.
5. Sajnos a jogalkotási gyakorlat és a szakma által elgondolt megoldási lehetõségek nehezen találkozhat-

Fedél nélkül?
A
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1. Az életvitelszerûen közterületen élõk büntetésének
önmagában nincs értelme, mert aki az utcát választja,
annak vagy nincs pénze, vagy nem érdekli, vagy a
„legfeljebb leülöm, legalább meleg van” érzéssel legyint rá. Különösebb visszatartó ereje nincs tehát, de
óhatatlanul kriminalizál.
2. Másrészt viszont az a cél, hogy a hajléktalan emberek
ne legyenek az utcán, ne fagyjanak meg, és tagozódjanak be az ellátórendszer keretei közé – ez esetben talán néhány százalékuk menthetõ – erre a törvény alkalmas megoldás, de csak olyan szoros együttmûködésben, ami most a rendõrség és a szociális munkások
közt kialakult. A protokoll a következõ lépéseket tartalmazza: lakossági bejelentés a rendõrségnek, miszerint az adott helyszínen valaki a törvény hatálya alá
tartozik, vagyis életvitelszerûen közterületen él, / a
rendõrség kapcsolatba lép az illetékes szociális munkásokkal, akik igyekeznek a rendõröket megelõzve
odaérni, / figyelmeztetik, hogy menjen be az alkalmas
intézménybe, mert a hatóság eljár vele szemben. Két
válasz lehetséges: bemegyek, / nem megyek be.
A rendõrség elõször figyelmeztet, és felveszi az adatokat. Ezt még két alkalommal megismétli. Az esetek egy
részében sikerül rávenni emberünket, hogy fogadjon
szót. Ha nem, elindul a rendõri eljárás. Kényszeríteni
a szociális munkásnak nincs joga, még akkor sincs, ha
látja, hogy a lába lefagyott, ha nyilvánvaló, hogy nem
éli túl az éjszakát. (Két éve – kollégám minden figyelme ellenére – így fagyott meg egy szerencsétlen az Erzsébet híd lábánál. Jellemzõ, hogy társa ennek ellenére sem ment be a felkínált szállásra.)
3. Tényleg eltûntek a nyilvános helyekrõl, de egy részük
a kollégáim látóterébõl is, ez baj, mert egyre nehezebb lesz az ellátásuk, hiszen – nem gyõzöm hangsúlyozni – az elsõdleges cél az életük megmentése, külö-

nak. A hajléktalanság: betegség. Akinek „otthona” az
utca, az már a folyamat elején megsérül, de mire ideér, már biztosan beteg. Valószínûleg a teste is, de a
lelke bizonyosan. Hogy ez a sérülés a nevelõotthonban keletkezett, vagy soha nem volt körülötte normális család, barátok, vagy nem élte át a szociális-közösségi háló szókapcsolat jelentését, vagy elveszítette a
munkáját, vagy tönkrement a házassága, vagy kitették
a lakásából, vagy beteg lett és nem tudta fizetni az albérletét, vagy elõször az alkoholhoz és/vagy a droghoz nyúlt. Minden egyes lélek története más. Felmenteni a személyes felelõsség alól teljesen egyiket sem
lehet, de a legtöbbjük sorsa semmiben sem hasonlít a
miénkhez. Szinte soha nem volt kihez fordulniuk a
bajban – amikor megcsúsztak, mindenfajta visszatartó
háló nélkül, esélytelenül zuhantak a mélybe. A kérdés
tehát: valóban büntetést, elzárást érdemel-e, mert az
utcán lakik?
6. Alkohol: a legtöbbjük nem egyszerûen részeg – hanem alkoholista –, vagyis beteg. Ha nem jutnak italhoz, egyszerûen belehalnak. Ahogy az elõzõekben
már említettem, számosan kerülnek az utcára emiatt,
de a legtöbben éppen az utca miatt lesznek alkoholisták. Könnyû mondani, hogy uralkodjanak magukon,
de amikor egy igazi téli estén hidegben, szitáló esõben, széltõl átfújva tartunk haza, egy meleg fürdõ, egy
kényelmes fotel, egy forró tea, tán egy unicum reményében, neki marad az aluljáró, esetleg egy tömegszállás és a kannás bor. Néhány év alatt elveszti a reményt, emléke sem marad a rendszeres munkáról, és
a fürdõszoba, a puha ágy idegen szavak lesznek. Marad az alkohol – 5-6 liter kannás bort megiszik naponta –, és annak sem lesz jelentõsége, hogy a saját vizeletében fekszik. Rajta nem segít a tanmese, a szigor,
miszerint nem adok pénzt, mert elissza.
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Az írás szerzõje családjával az egyházközség
tagja, négy lány édesanyja. 12 éve a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat
munkatársa.

vers mindenkinek
Szállingóznak a
hópelyhek az égbõl.
Néma csend libeg
körülöttünk...
A táj egyre fehérebb
lesz.
Szívembõl kioldódik
a bánat –
DENCSIK LÁSZLÓ
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7. Szállók: az ellátás nagyjából szervezett és mûködik.
Ha akarja, igénybe veheti. A következõk szerint:
a.) Elsõ befogadó: ez fõleg a krízisidõszakban választható. Ide válogatás nélkül beengednek mindenkit, aki
kopogtat vagy behozza a rendõr. Lehet koszos, büdös,
részeg. Azon munkatársak, akik itt teljesítenek szolgálatot – úgy hiszem – hõsök.
b.) Éjjeli menedékhely: ezek alacsony küszöbû szállások,
ahol feltétel, hogy ne legyen merev részeg és egy érvényes tüdõszûrõ lelet. (Õk pontosan tudják, hogy a
Máltai Szeretetszolgálat üzemeltet korszerû tüdõszûrõ
buszt, ide mindig mehetnek, ennek állomáshelye, elérhetõsége ismert.) Ha nagyon hideg az idõ, és nagyon részeg, akkor nem küldik el, hanem az elõtérben
leültetik egy padra, hogy kijózanodjon, és a többieket
aludni hagyja. Nem úri szállás. Keskeny, könnyen fertõtleníthetõ, mûbõr matracok, takaró, fürdési lehetõség, zsíros kenyér, tea. Lehetõség szerint zárható szekrények és körülbelül 100 m2 alapterületen körülbelül
40 ember. Ha valaki a függetlenséghez, a friss levegõhöz szokott, nem könnyen tér be. Valamint azt mondja magának: már nyolc telet túlélt, ezt is túl fogja. Azzal persze nem számol, hogy nyolc évvel öregebb, betegebb lett...
A menedékhelyet reggel 7 órakor el kell hagyni, ekkor a
matracokat összeszedik, kitakarítanak, 8 órakor megnyit a nappali melegedõ, mosó- és szárítógéppel, zuhanyzási lehetõséggel, világháló és számítógép szolgáltatással (álláskereséshez), teával, zsíros kenyérrel.
Kollégáim igyekeznek õket segíteni munkát találni,
nyugdíjat intézni, iratokat pótolni. Nyilván mindenki
felteszi a kérdést: ha ez a lehetõség adott, miért nem
használják? Általában használják, mert a látható hajléktalanság a tényleges hajléktalanság
egy viszonylag kis százaléka, a többiek
igyekeznek tartani magukat. Aki
nem, az valódi alkoholista, akarat-,
remény- és méltóságvesztett ember a
kapualjban.
c.) Átmeneti szálló: ez egy
magasabb szint. 3-4
ágyas szobák, egy
saját szekrény.
Reggel nem kell
elhagyni, lehet
mosni, fürdeni,
ételt melegíteni.
Itt térítési díjat
kérnek, körülbelül 10 000 forintot
havonta. Aki itt
lakik, általában
dolgozik valahol vagy alkal-
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mi, vagy állandó fizikai munkát végez. Itt kötelezõ
számlát nyitnia, ahova pénzének egy arányos részét
be kell fizetnie. Másfél, két évig maradhat.
És ezen a ponton megáll a tudomány, megválaszolhatatlan kérdõjelek következnek. Mert innen az albérlet
lenne a következõ kilépés, de ki adja át befektetésre
szánt lakását egy mégoly szépreményû hajléktalannak? A megoldás talán a (szociális) bérlakásrendszer
lehetne. Azonban felvetõdik egy sokak által megfogalmazott kérdés, ami azonnal vitákat is szül: azon fiatalok – például gyermekeink – sorsa, akik általában ismeretekkel, tanulmányokkal, diplomával felvértezve a
társadalom hasznos tagjai kívánnak lenni, és ennek
küszöbén állnak. Az õ gondjuk, nekiindulásuk mégis
nem elõbbre való? Azon túl, hogy e lehetõség, a bérlakások építése, rendszere is csak álom.
Konténertelepek? A szegregáció újabb melegágya lenne,
mert sokan minden gondoskodás ellenére visszaesnének, vagy befogadnák kevésbé józan életû barátjukat.
Folytathatnám más kétségekkel, amelyek végén sajnos
nem látszik okos megoldás.
8. Az egyetlen, amit tényleg tehetünk, ha közel lépünk
legalább egy szegényhez. Megismerjük a nevét, az arcát, a történetét, a születésnapjának dátumát és a kedvenc ételét. Ez gyógyír a tõlük való félelem ellen. Mert
bizonyára látunk olyat, akit meg lehet szólítani. Az õ
legnagyobb terhe a számkivetettség, az emberi méltóság elvesztése. Õ az, akinek nincs neve. Nem István,
nem József, esetleg István úr, csak egy ügydarab. Abban biztos vagyok, hogy a buszmegállóban üldögélõ,
azt „kisajátító” hajléktalan, ha köszönti valaki, megkínálja némi aprósággal, feltesz egy kérdést, meghallgatja a választ, és szép napot kíván, õ hálás
lesz ezért. Ekkor teszünk meg
annyit, amennyi tõlünk telik.
Valamint a segítség, a támogatás, a köszönés, az
adomány – nemcsak pénz,
hanem ennek egyéb formája – megtagadását ne magyarázzuk meg magunknak az alkohollal, a koldusmaffiával és más,
általunk elítélt jelenséggel. Ez alibi.
Nem a mi dolgunk;
se az egyiken, se a
másikon nem tudunk
változtatni. De az a miénk, hogy kit látunk
az elesett emberben.

Meszleny
Eszter

lépcsõ

ház

Bevásárlóközpont? Kollégium? Esetleg templom?
S

Z A B A D

T É R
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Az Istennek méltó épületet alkotni különleges ajándék. Az elkészült mû
pedig az ember és a Teremtõ viszonyáról, e viszony pillanatnyi állapotáról, mélységérõl szól, üzenete egyértelmû, gyökerei évezredekbe kapaszkodnak. A hiteles formát megtalálni annál nehezebb; hagyomány
és célszerûség, anyaghasználat, útkeresés, kulturális és földrajzi elhelyezkedés, beágyazottság – mind olyan tényezõk, amelyek érte és ellene egyaránt készek érvelni.
A Lépcsõ új sorozata néhány olyan liturgikus teret szeretne bemutatni,
amely ezen nehézségek ellenére öltött testet – e szókapcsolat spirituális
áthallását is megérezve. Válogatásunk nem törekszik – nem törekedhet –
átfogó helyzetjelentésre, csak szerény vázlat lehet, pillanatfelvétel néhány
olyan kortárs épületrõl, amely az ég felé tart.
Most a múlt alkalommal közölt badacsonyi Szent István-kápolna barátságos és természetközeli világától – valós és átvitt értelemben is – távol álló lipcsei Szentháromság-templomról adunk vázlatos képet.
Luther Márton e városban védte meg hittételeit, és 1545-ben maga
avatta fel az akkori dominikánus kolostorból kialakított templomot,
melynek orgonáját néhány emberöltõvel késõbb Bach mester szólaltatta meg elõször.

L

A szocializmus alatt mindeme hagyaték eltûnt, mígnem –
néhány évvel ezelõtt – a kevés lelket számláló katolikus
közösség felépíthette új lelki központját. A terület közlekedési csomópont, a földalatti vasút egyik állomása, a
megvalósult istenháza pedig visszatükrözi ezt, a modern,
városi építészet jellegzetes – avagy jellegtelen – tömegével.
A két épületcsoportot gyalogos átjáró szeli ketté, amely minden szakralitást nélkülözve választja el a plébániai részt a
templomtól. Azt, hogy ezen egymásba épített, vonalzó
mentén húzott mértani alakzatok istenházát rejtenek,
egyedül a torony és a belsõ homlokzatba simuló kereszt
jelzi. Ez a semlegesség talán a kor igénye; a direkt megszólítás helyett a felfedezés szabad választásának lehetõségét
kommunikálja – olvashatjuk az ismertetõ politikailag korrekt leírásában. Ez a szomorú mondat igazi újbeszéd,
amely nem fejez ki semmit azon igyekezetében, hogy ne
bántson meg senkit.
[cst]

É P C S Õ

/

2 0 1 8

/

k a r á c s o n y

5

lépcsõ

ház

A kereszt az egyetlen
jelzés, amely egyházi
létesítményre utal.

A templom és a plébánia közötti belsõ terület,
amely az itt átutazók
számára természetes
köztér, találkozóhely.
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A templombelsõ
szabályos és kimért
vonalai. A ráció
mindenek felett.

Metszet és alaprajz.
Az utóbbin jól látható a
templom és a plébániaépület között lévõ,
inkább a várost szolgáló
átjáró. A plébániaegyütteshez paplakások, irodák és közösségi
termek tartoznak.
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Világos, hideg,
érzelmektõl
mentes tér.

A belsõ udvarból nyíló
kétszárnyú kapu háromszögei a Szentháromság
jelenlétére utalnak.
E forma az oltárasztal
díszítésén is visszaköszön.

Hálásan köszönjük az Artifex Kiadónak, hogy a Metszet c. folyóiratban megjelent képanyagot a Lépcsõ rendelkezésére bocsátotta. Fotó: Simon Menges
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ima

z ajándékozás mûvészet, de az ajándék fogadása
tán még nagyobb. Megajándékozottnak lenni
nem könnyû dolog. A megajándékozott mindig
„hátrányos” helyzetben van az ajándékozóval szemben. Aki ad, az erõfölényben van azzal szemben, aki
kap. Ajándékot elfogadni tudni, ehhez alázat kell.
Csak az alázatos embert lehet megajándékozni. Ezért

A

életünket. Az ünnepnek nemcsak jelentése, hanem jelentõsége is van. Karácsonykor egy, az egész emberiséget lényegében érintõ eseményre emlékezünk: arra,
hogy az örök isteni Szó, a második isteni személy
„hús-vér” emberré lett. Szent Pál Timótheushoz írt levelében ezt így fogalmazza meg: „Amikor eljött az idõk
teljessége, Isten elküldötte egyszülött Fiát, aki asszonytól

Ajándékot kapni
M

E G Á L L Í T

A Z

I D Õ B E N

a gyermekek, a jóságos öregek és a tiszta szívû felnõttek azok, akik örömmel tudnak ajándékot kapni. Karácsony azért kitüntetett ünnepe az ajándékozásnak és a
megajándékozottságnak, mert karácsonykor Jézus
születését ünnepeljük. Az ünnep mindig a múltra emlékezik, és a jövõ felé tekint. Az ünnep olyan „idõ”,
amikor a múlt és a jövõ találkozik. Az ünnep jelen idõ
és nem jelen pillanat. Az ünnep megállít az idõben, és
a fixált jelenben fölsejlik az örök jelen, ami soha el
nem múlik. Az ünnep örökkévalóság az idõben. Ünnepkor ezért mutatjuk „jobbik” arcunkat, énünket,
mert akarva-akaratlanul tudjuk, hogy ennek az énünknek van csak abszolút jövõje. Az ünnepi emlékezés felhívja figyelmünket arra, hogy a múltban történt valami, aminek pozitív értelmû hatástörténete van. Belejátszik jelenünkbe, és mondanivalót hordoz a jövõ
számára, mivel mérce, amihez érdemes hozzáigazítani

született”. E szavak azért is fontosak, mert kifejezik a
megtestesülés történetiségét. Tehát karácsony nem legenda, hanem történelmi esemény. A názáreti Jézus
kisdedként jött közénk. Nem uralkodni, hanem szolgálni. Nem gazdagként, hanem szegénynek született.
Nem védett, hanem üldözött emberi sorsot vállalt.
Nem túlélõ, hanem az igazságért vértanúhalált vállaló
emberséget hitelesített. Nem az egészségesekhez, hanem a betegekhez jött, mert azoknak kell az orvos.
Nem az igazakhoz, hanem a bûnösökhöz szólt küldetése, mert azoknak kell a megváltás. Küldetésének tartalma üzenetet hordoz minden idõk embere számára.
Ezért a születésére való emlékezés ünnep: itt és most,
jelentése és jelentõsége van, örökké.

Született Budapesten,
1966-ban szentelték pappá. Teológiai tanár, a Hittudományi Akadémia
tanszékvezetõ professzora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának dékánja.
Fõszentszéki bíró, pápai
prelátus, a Magyar Kolping Szövetség egyházi
elnöke. A Szent István Tudományos Akadémia elnöke. Az MTA köztestületi doktor képviselõje.

Bolberitz Pál

Többek között a Hit Pajzsa-díj, a Magyar Érdemrend középkeresztje a
csillaggal kitüntetettje,
Budapest díszpolgára.
1968–1973-ig plébániánk
káplánja.
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Kedves Professzor úr, kérlek egy rövid személyes preludiumra, hogy az olvasó némi képet alkothasson a családi
háttérrõl, az innen származó lendületrõl.
Veszprém környékérõl származom, gazdálkodó nagyszüleim még igen, de szüleim már nem tudtak e tevékenységbõl megélni, így beköltöztek a városba. Én

napokat a Szûzanyának ajánlva gyermekét. Ezt a pártfogást egész életemben éreztem, érzem, Õ vezet az
úton, óvja döntéseimet észrevétlenül. Egyetlen meghatározó pillanatot sem bántam meg, és ezt e jóságos
kéz vezérlésének tulajdonítom.

Mind a százmilliárd
A LÉPCSÕ VENDÉGE FREUND TAMÁS AGYKUTATÓ

Neurobiológus, egyetemi
tanár, az agykéreg
mûködésének
nemzetközi hírû tudósa.
A Magyar Tudományos
Akadémia alelnöke.
Vendégkutató volt a Lundi Egyetemen, a San
Diegó-i és a Los Angeles-i
Kaliforniai Egyetemen, a
Freiburgi Egyetemen,
valamint a párizsi Pasteur
Intézetben és a Rutgers
Egyetemen. A Bolyai
János alkotói díj, a
Széchenyi-díj, a Brain-díj
és a Magyar Érdemrend
középkeresztje birtokosa,
Budapest díszpolgára.
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már ott nõttem fel, összetartó, meleg családi légkörben, következetes, katolikus elvek mentén. A ministrálást a gimnáziumban kóruséneklésre cseréltem –
amely egy életre meg is fertõzött – a templomban pedig a karzaton folytattam a szolgálatot. Szüleim mindketten a vegyiparban dolgoztak, velük rendszeresen
bejártam a laboratóriumokba, és nézegettem a vegyészek, mérnökök sürgölõdését. Nyaranta pedig a vegyszerraktár árukiadójaként diákmunkát végeztem,
amelynek során nemcsak a vegyszerek nevét, hanem a
csomagoláson talált képleteket is megjegyeztem. A kémiaórán ez a tudás visszaköszönt, és meg is határozta
a jövõrõl való elképzelésemet. A gimnáziumban forgatott biológiakönyv pedig az agy mûködésérõl mesélt,
szépséges idegsejtábrákkal, ahol a hálózatok huzalozása és bonyolult mûködése elvarázsolt; innen számítva egyenesnek láttam az ösvényt, amin elindulnék.
Hétéves korom óta klarinétozom, kamaszként dzsesszzenekart alapítottam, de vendégként is kézbe vehettem,
vehetem a szaxofont, a klarinét pedig a veszprémi
szimfonikus zenekarban tett alkalmanként szolgálatot
a két énekkar mellett. Ennek ellenére – avagy éppen
ezért – jeles átlaggal végeztem, és minden nehézség
nélkül felvettek az egyetemre. A két út között a józan
ész és a családi életre való vágy segített dönteni: muzsikálni lehet kedvtelésbõl, kutatni viszont nem. Valamint édesanyám felajánlását tartom még meghatározónak, aki – bizonyos elõzmények után – nagyon félt
a szülés folyamatától. Végigimádkozta a várandós hó-
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A számítástechnika jóvoltából általánosan használt kifejezés a memória, a merevlemez, amely bizonyos mennyiségû
tárolókapacitással rendelkezik, tetszõleges számú fiókot
tudunk létrehozni benne, majd a tárolt adatot elõhívni, és
számtalan utasítást képes végrehajtani a másodperc tört
része alatt. Ez segít elképzelni az agy mûködésének sémáját, azzal a jelentõs különbséggel, hogy e rendkívüli erõforrás nemcsak végrehajtja, hanem ki is adja a parancsot.
Kérnélek, hogy vázlatosan mondd el, mely metszetét tanulmányozod közelebbrõl, és a kutatás eredménye miképp látható a hétköznapokban?
Az agykéreg szerkezetével és mûködésével foglalkozom,
foglalkozunk, a tudatos érzékelés folyamataival, az érzelmek által kiváltott impulzusokkal, vagyis feszültségváltozással, a gondolatok megszületésének részleteivel, a kreativitással, a cselekedetek elindításának
módjával és levezénylésével – ezek mind az agykéreghez kötõdnek. Ezen belül e kéreg azon részével, amit
hippokampusznak hívunk, amely nélkül nincs új memórianyom-beégetés.
Az 1950-es években, egy epilepsziás beteg operációja során derült ki, hogy – bár a hippokampusz eltávolítása
után a beteg tünetmentessé vált – azonban nem emlékezett semmire, ami a beavatkozás után történt. Minden reggel el kellett kísérni a munkahelyére, ott mindenkinek bemutatkozott, és az összes addig megszokott cselekvéssort újra kellett tanulnia. A következõ
napon ugyanúgy. Viszont a korábban történt eseményekre kiválóan emlékezett.

mozgó
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Vagyis „merevlemezén” nem lehetett új fiókot nyitni, és
azt a történésekkel megtölteni, mert a beégetett adatok,
az emléknyomok tárolása és elõhívása nem a hippokampuszban történik.
Pontosan. Hanem az agykéregben. Mi a hippokampusz
mûködését vizsgáljuk igen régóta: milyen elektromos
aktivitásmintázatok jönnek létre, és ezek hogyan játszanak szerepet a memórianyomok rögzítésében. Ezen
mintázatok idegsejthálózati alapjait szerettük volna
meghatározni.
Ugyanis az agykéregben kb. 100 milliárd idegsejt van,
ezek mindegyike 15-20 ezer másiktól kap jelet. Saját
nyúlványaikról ezek is átadják az impulzusokat még
további 60-80 ezer másik idegsejtnek. Sokszáz milliárdnyi kapcsolódásról beszélünk tehát, ahol alapvetõ
kérdés, hogy mitõl függ e kapcsolódási pontok megerõsödése, ami nem más, mint a memória alapja, elemi egysége.
Sikerült igazolnunk, hogy ha az impulzust fogadó és az
impulzust továbbító idegsejtek pontosan egyszerre
sülnek ki, vagyis továbbítanak jelet, akkor a kapcsolat
köztük tartósan megerõsödik. Viszont ehhez ezek mûködését össze kell hangolni. Ezeket hívjuk elektromos
aktivátásmintázatoknak. Mert létezik egy mechanizmus, amely e kisüléseket néhány ezredmásodperc
pontossággal hangolja össze, szinkronizálja. Vagyis,
hogy az összes – akárhány milliárd – egyszerre süljön
ki, mert csak ebben az esetben tudják egymással megerõsíteni a kapcsolatot, csak ekkor lesz memórianyombeégetés. Ezzel kapcsolatos volt tehát számos felfedezésünk: hogyan képesek a gátló idegsejtek különbözõ
típusai az agyhullámokon keresztül a serkentõ sejtek
elektromos kisüléseit összehangolni, hogy azok megerõsíthessék egymással kapcsolataikat, így rögzítve az
adatokat.
Tehát, ha mindezen folyamat sikeres, akkor a memóriában
létre jön egy újabb fiók, amelybõl az adatok bármikor elõhívhatóakká válnak. Csak rá kell kattintanunk az „egérrel”.
Pontosan. Felfedezésünknek talán leglényegesebb pontja, hogy azok a pályák, amelyek a gátlás ritmikus szabályozásán keresztül az agyhullámokat gerjesztik –
azaz szinkronizálják az éppen kódoló idegsejtek kisüléseit – az érzelmekrõl és a motivációról szállítanak
impulzusokat. Tehát meg tudjuk magyarázni azt a jól
ismert tényt, hogy miért emlékszünk vissza könnyedén régmúlt eseményekre, ha azok elegendõ és erõs
érzelmi töltéssel társulnak. Lehet örömteli, lehet szomorú – ebbõl a szempontból mindegy – a lényeg,
hogy erõs érzelem legyen, mert ez teszi hatékonnyá a
beégetést. Ugyanez igaz a motivációra is. Kellõ késztetés esetén ez az idegközpont jobban mûködik, a hullámtevékenység nagy, a rögzítés hatékony lesz.
Ez a megállapítás persze számos újabb kérdés kiindu-

lópontja: például hogyan tudnánk az agy kapacitását
vagy inkább a tárolás hatékonyságát javítani? Az bizonyosnak látszik, hogy idõt kell hagynunk arra, hogy
belsõ világunk impulzusait agyunk társítsa a külsõ
környezet hatásaival, illetve hogy belsõ világunk – érzelemgazdagság, motiváltság, pozitív gondolkodás,
megismerni vágyás etc. – minél gazdagabb legyen. Ezt
folyamatosan fejlesztenünk kell.

...miért emlékszünk vissza könnyedén
régmúlt eseményekre...

Amirõl most szólsz, az már a lélek határait súrolja?
Ez attól függ, ezt hogyan határozzuk meg. Úgy gondolom, hogy a motiváltság, érzelemgazdagság még lehet
tisztán fizikai-kémiai-biológiai állapot is, hiszen az állatoknál megfigyelhetõ érzelmi reakciók szintén ide
tartoznak. A lélek talán egy másik magasság. A természettudományok csak térben és idõben létezõ dolgokkal foglalkozhatnak, s mivel a Teremtõtõl kapott lelkünknek nincsen anyagi természete, nem rendelkezik
tér-idõ dimenzióval, ezért a természettudomány ezt
nem is vizsgálhatja. A hit és a tudomány ezért nem
versenytársai egymásnak, hanem kiegészítõi.
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Az agykéregállomány jelentõs mértékben összegöngyölve
fér el a fejünkben; ha magunk elé terítenénk, akkor egy kis
szõnyeget láthatnánk. Ezen a területen – ahogy említetted
– hozzávetõlegesen 100 milliárd idegsejt mocorog. Szeretnék egy folyamatleírást kérni tõled a következõ paraméterek alapján: miközben ezt a kérdést felteszem, felváltva
nézek rád és a jegyzeteimre, de látom a szoba berendezését, a falon lévõ ábrákat, a kék teáscsészét, és az órát is figyelem. Ezen egyszerû cselekvéssor esetében mi történik
odabenn, és milyen mértékû erõforrás mozdul meg ebbõl?
Az összes.

...evvel indulna el, akkor jobb, ha be sem
lép a laboratóriumba...

Úgy érted, mind a 100 milliárd?
Bizony. Régen igazolt tény, hogy ha egy idegsejt nem
kap és nem továbbít elektromos jeleket, azaz nem
„beszélget”, elpusztul. A túlélés érdekében folyamatosan dolgoznia kell. Részletkérdés, hogy mit csinál, de
az bizonyos, hogy olyan idegsejt nincs, amelyik rendszeresen ne sülne ki. Az valóban nem mindegy, hogy
az egy másodpercre jutó kisülések, azaz jeltovábbítások száma mekkora, például 10, 100 vagy 500 Hz
frekvenciájú. A funkcionális mágneses rezonanciavizsgálat (fMRI) ezt méri – leképezi azokat a területeket,
ahol a legintenzívebb az oxigénfelhasználás. A moni-
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toron az az agyi részlet világít majd, ahol erõs az
oxigénfelhasználás, de a sötét folt sem jelent tétlenséget. Mindig minden mûködik, csak ahol kicsi az oxigénfelhasználás, azaz az fMRI jel, ott csak 0,1-2 Hzcel, ahol erõs, ott akár több száz Hz-cel tüzelnek a sejtek. De az állandó munka tartja õket életben.
A kutató arra szerzõdik, hogy saját területének minél több
rejtélyét feloldja. Hadd szabadjon ezt egy kirakós játékhoz
hasonlítanom, amelynek elemeit egyenként kell megkeresni és elhelyezni, egymáshoz illeszteni, egészen addig,
amíg össze nem áll a teljes kép. A te meggyõzõdésed az
kell legyen, hogy minden elem egyszer a helyére kerül. Lehetséges-e az emberi agy mûködésérõl az emberi agy által
megtalálni a végsõ darabot? A magasrendû megfejtéséhez
nem szükséges-e egy még magasabb rendû organizmus
megoldási kulcsa?
Örök, filozófiai mélységû kérdést tettél fel. Azonban, ha
a kutató reggel evvel indulna el, akkor jobb, ha be
sem lép a laboratóriumba. Aki megismerhetetlennek
tételezi fel az általa vizsgált szerkezetet, az ne ezt a
hivatást válassza.
Minden kor a saját eszközeit adja a kezünkbe, és nekünk
ezeket kell elfogadnunk, megragadnunk. Egyre kijjebb
toljuk a megismerés határait, majd újabb határokba
ütközünk. Megint kijjebb toljuk, és ismét ütközünk.
Amíg a tapintható világ tulajdonságait vizsgáljuk, addig joggal reménykedhetünk a sikerben. Azt hiszem,
ma olyan dolgokat tudunk megállapítani az agykéreg
mûködésérõl, amikrõl tíz-húsz évvel ezelõtt nem is álmodhattunk. S ugyanennyi idõ elteltével valaki
ugyanezt fogja tudni mondani.
Ha majd elérkezünk oda, hogy elkerülhetetlen lesz feltennünk a kérdést, hogy a Teremtõ által kapott lelkünk mi módon hat az anyagi agyra – ez minõségében
egészen más lépték lesz. Mert a kölcsönhatásban lévõ
partnerek közül csak az egyiket korlátozza az anyagra
jellemzõ tér-idõ dimenzió. A másikat nem. Ezért lehetetlen megmondani, hogy mikor és hol történik a kölcsönhatás? Vagy inkább azt kéne mondanunk, hogy
mindig és mindenhol, ahogy Pál apostol írja: Mert
benne élünk, mozgunk és vagyunk... (ApCsel 17,28)
Ha feltételezzük, hogy a Jóistent nem kötik a tér és az idõ
falai, mi pedig az Õ határait nem ismerjük, akkor az errõl
való beszéd valóban értelmetlen. Azonban e meggyõzõdéshez hitre van szükség. Tehát egy paradoxon kapujában
állunk...
A ma ismert anyagi világ az õsrobbanás által jött létre.
De ha akkor a nehézségi erõ csak egymilliárdnyival kisebb lett volna, akkor az univerzum szétspriccel, ha
egymilliárdnyival nagyobb, akkor önmagába zuhan
vissza. Érdekes módon pont ennyi lett. Ugyanilyen fizikai állandó, amelyet sehonnan nem lehet levezetni,
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az atommagon belül a protonok és neutronok közötti
erõviszony: ha egymilliárdnyival kisebb lett volna, akkor csak hidrogénatomok, ha egymilliárdnyival nagyobb, akkor csak héliumatomok léteznének. Az atomok széles tárházának kialakulását az tette lehetõvé,
hogy az érték pont ennyi lett. Miért?
Lehet abban is hinni, hogy ezek az együtthatók véletlenül alakultak így, de aki ezt hiszi, annak hite nagyobb,
mint az enyém, aki szerint mindezt csak a Teremtõ
szándéka hozhatta létre így. És épp így. Ezért mondom: benne élünk, mozgunk s vagyunk. Ha nekünk is
van egy tér-idõ dimenzión kívül alkotott összetevõnk
– nevezzük ezt léleknek – akkor ez is része annak,
amiben élünk, mozgunk s vagyunk. Ismét filozófiai
kérdés, hogy miért jó a Teremtõnek, hogy egyes „kiegyénült” lelkek, mint az emberek, a fizikai testet,
mint egy papucsot magukra húzzák, hogy bejárjanak
evvel egy életutat, amíg az szét nem foszlik rajtuk.
Mindezt nem tartom tudományosan vizsgálhatónak;
sem a lélek és az anyag eredete, sorsa, sem e kettõ
kölcsönhatása nem lehet kutatás tárgya. Nem tudok
istenérveket mondani arra hivatkozva, hogy az agy
egy csodálatosan szervezett, mesteri evolúció terméke. Valószínûsítõ tényeket azonban tudok jelezni.
Amiket az elõbb vázoltam, ilyen jelzések.
De továbbmegyek. Az õsrobbanás idõpontját 14,5 milliárd évvel ezelõttre becsülik, a kezdetleges élet megjelenését 3,5 milliárd évre. Az, hogy az õsmoszatokból a
véletlenszerû mutációk, génkettõzõdések, DNS-keresztezõdések végtelenjein át kialakult az emberi genom
(a szervezetben található örökletes adatok összessége), és ennek csodálatos kódolása révén pedig az emberi agy – ez nekem istenérv. Az ateista számára pedig
véletlen. Ismét azt kell mondanom, hogy az õ hite erõsebb kell legyen.
Önvezetõ autó, robotpilóta, robotpincér – sorolhatnánk.
Az emberi és a mesterséges intelligencia a jelen pillanatban egy alapvetõ paraméterben bizonyosan különbözik:
ez az én- és öntudat hiánya. Ha a már említett kirakós játék
azonosított elemeinek száma eléri a telítettség bizonyos
szintjét, akkor elõállhat-e az a helyzet, hogy a gép átveszi
az irányítást? Lehetséges-e, hogy a szürke állomány maga
mögé utasítja a szürkeállományt?
Ha az emberi agy látókérgébõl kimetszünk egy kis oszlopocskát, és ugyanezt tesszük egy majom azonos kéregrészletével, nem látunk minõségi különbséget. Az
idegsejtek száma, típusa, a felhasznált kémiai anyagok
összetétele, kapcsolódási lehetõségük azonos. Az
egyetlen különbség, hogy ezen oszlopocskából az emberi agyban nagyságrendekkel többet találunk egymás
mellé pakolva. Tehát a különbség mennyiségi. Ennek
tûnik. Azonban lehet-e azt képzelni, hogy pusztán
azért, mert százszor, ezerszer több az említett egység,

attól alkalmassá válik arra, hogy kitermeljen egy nem
anyagi entitást, elmét, önálló éntudatot, ami irányítólag hat vissza az õt kitermelõ agyra? E séma alapján
sorba köthetnénk végtelen számú számítógépet – ennek már semmi akadálya –, de ez a hálózat kitermelné
az éntudatot? Az elmét, amely visszahat az õt létrehozó processzorra? Nem tudok hinni ebben; az elme, az
éntudat – s itt eljuthatunk a lélekhez is – nem az
anyag emergens, vagyis abban gyökerezõ, abból feltáruló tulajdonsága.

...e séma alapján sorba köthetnénk
végtelen számú számítógépet...

A hangok és betûk világához vonzódó emberként a zene
és az írásbeliség tekintetében jól követhetõ, lépcsõzetes
fejlõdést láthatok egészen a XX. század végéig. A jelentõs
határpontok, mint pl. az írásbeliség kialakulása, az elsõ
nyomdagép megindulása és ennek következményei, mintha az elme számára befogadhatóak lettek volna. A világháló megjelenése azonban váratlanul és visszavonhatatlanul
tette zárójelbe az evolúció táncrendjét. Néhány évtized
alatt olyan mennyiségû adat árasztotta el a civilizációt,
amelyhez képtelenség felzárkózni. Több száz vagy inkább
ezer év hiányzik az alkalmazkodáshoz. Ez nem maradhat
következmények nélkül...
Ezt nagyon jól látod. Száz év az evolúció idõskáláján egy
pillanat. A számítógép nyújtotta szolgáltatások és a világháló okozta váratlan sokk biológiai alkalmazkodás
révén történõ kezelésére semmi esélyünk. Ha a kör-
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nyezet megváltozik egy adott faj számára, akkor a
benne meglévõ különbözõ genetikai változatok közül
a természetes kiválasztódás megtartja azt, amely a
legjobban alkalmazkodik a módosuló körülményekhez. Ez megszámlálhatatlan nagyságrendû nemzedékváltás alatt történhet csak meg. Százezer években
mérhetjük. Egyetlen módon próbálkozhatunk: a viselkedésünket alakítjuk át. Az internet esetében annak
belátása szükséges, hogy roppant adaptációs nyomás
nehezedik az agyra. Ha nem találunk okos módszert

...de mennyivel egyszerûbb elszívni
egy füves cigarettát...

ahhoz, hogy megbirkózzunk evvel, akkor az agyunk
fog keresni magának, de abban nem lesz köszönet,
mert ennek leggyakoribb formája – a drogokkal, az alkoholizmussal együtt járó befelé fordulás, menekülés
a virtuális világba – a redõny leeresztése. Nem hihetjük, hogy ennyi adatot fel tudunk dolgozni. Ha belsõ
világunknak nem marad elég ideje arra, hogy ráüsse
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pecsétjét ezekre az adatcsomagokra, akkor ezek a késõbbiekben felhasználhatatlanokká válnak.
Most értél vissza az elõzõekben említett érzelmi érintettséghez, amely szükséges a maradandó beégetéshez?
Igen. Hadd érzékeltessem ezt egy példával. A tanuló leül
a gép elé azzal a szándékkal, hogy megkeressen egy
számára fontos adatot. Tehát rendelkezik bizonyos érzelmi viszonnyal a megismerendõ anyag iránt. De néhány kattintás után rábukkan valamire, ami megragadja a figyelmét, és megnyomja a gombot. Majd ismét egy számára csábító útkeresztezõdéshez ér. És ismét megnyomja a gombot.
És így tovább. Némi idõ elteltével fogalma sem lesz,
hogy miért is ült le. E szörfölés közben folyamatosan
elvész a motiváció, lemerül az érzelmi viszonyulás.
Emberünk teleírja az agy átmeneti tároló rekeszét, a
hippokampuszt számára valójában közömbös adatokkal, amelyeken nincs olyan kapaszkodó, amelyekkel
ezeket be lehetne rántani a tudatos gondolkodási folyamatokba, hiszen e kapaszkodót a belsõ világ impulzusai helyeznék rá az agy hullámtevékenysége révén.
A fiókot létre tudod hozni, de a benne lévõt soha többé
nem tudod elõhívni...
Pontosan. Nem fogod tudni a postafiókszámot. A belsõ világ szükséges ahhoz, hogy ráüsse ezt. Amikor szükséged lesz rá, „bemondod a kódot”, és hozzá tudsz férni.
A belsõ világ mûködését úgy is el lehet képzelni, mintha az ismerettéglákat bevonnánk belsõ világunk habarcsával, és így már nemcsak egymás mellé, hanem
egymásra is lehet õket tenni. Építeni egy új épületet,
ami már kreatív alkotó tevékenység. Minél vastagabb
a habarcs a téglánkon, annál több másik téglához tud
tartósan, erõsen hozzáragadni, azaz szélesedik az aszszociációs képesség. Ha ez a belsõ világ fejlett és csak
ránk jellemzõ, akkor biztosítható, hogy a mindenki
számára rendelkezésre álló információról nekem mindig valami más jusson az eszembe, mint a többieknek.
Ez a kreatív gondolkodóképesség egyik alapja. Vagyis
mindennek az alapja. A belsõ világ fejlettsége, gazdagsága, valamint, hogy hagyunk-e idõt arra, hogy az érzelmi viszony kialakuljon. Az ezt nélkülözõ szörfölésbõl nem lesz egyetlen gondolat sem. Csak a menetrendszerû sikertelenség, kudarcélmény, a krónikus
stressz állapota, depresszió, szorongás, pánikbetegség... És íme, a civilizált társadalmakban ezek gyakorisága irdatlan sebességgel nõ.
Három, általad többször hangsúlyozott kifejezést szeretnék kihangosítani: dopamin, függõség, mindennapi katarzis.
Ha az agy öröm- és kielégültségérzés központjában
dopamin szabadul fel – ez egy kémiai anyag, egyike
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azoknak, amelyek segítségével az idegsejtek egymással beszélgetnek – akkor érzünk megelégedettséget,
amely elvihet egészen az eufória és a katarzis magasságaiba is. Alapvetõen a fajfenntartás parancsához tartozik – a táplálkozás, az ivás és a szexuális tevékenység dopamint szabadít fel. De az ember megtanulta,
hogy miképp lehet ezzel visszaélni és kémiai úton felszabadítani dopamint az idegsejtekbõl. Így mûködik a
kokain, a heroin, az amfetaminok, a kannabisz, az alkohol és a nikotin, amelyek mind-mind dopamint szabadítanak fel. Azonban, ha az idegsejteket nagy menynyiségû ingerületátvivõ anyaggal öntik nyakon, akkor
a fogadó idegsejt – ennyi hatást nem kívánva – közömbössé válik erre az anyagra. Vagyis az adott egyed
normális tevékenységgel már nem fog örömérzethez
jutni; ha a normális táplálkozás nem nyújt elég élvezetet, következik az elhízás. És így tovább, fokozva az
aberrációig. Ha hónapokon keresztül írom a doktori
disszertációmat, és azt sikeresen megvédem – ez nyilvánvaló dopaminfröccs. De mennyivel egyszerûbb elszívni egy füves cigarettát? És egyre többet, hogy az
örömérzet megmaradjon. Ennek eredménye a céltalanság, alulmotiváltság, kiüresedés és – az út végén –
a teljes szociális és szellemi leépülés. Ezért tartom borzasztó emberkísérletnek, amit évtizedek óta mûvelnek
Hollandiában, Kaliforniában, újabban Kanadában és
egyre több helyen a világban. Egy teljesen alulmotivált társadalom felé haladnak, csupa céltalan, kiüresedett embert nevelve, akikbõl alkotó, ismét együttmûködõ társadalmat feltámasztani nehéz lesz bizony. Ennek hatását hosszabb idõ elteltével lehet majd érzékelni – természetesen nem fogják belátni, hogy emiatt
történt, hanem ráfogják valami, valaki másra.
Itt térhetünk vissza a számítógép- és telefonfüggõség
terhére, mert a dopaminfelszabadulás elõhívása azonos, és az MR-vizsgálatok ismeretében tényszerû,
hogy az öröm és kielégültség érzésközpont mérete
megnõ, pontosan úgy, ahogyan a heroinfüggõk esetében. Az agykéreg azon része, amelyik az érzelmi környezetet, ernyõt adja az emlékképekhez, összezsugorodik. Az egyed hozzászokik ahhoz, hogy érzelmi
együtthatót nem társít hozzá, útban a lelki elsivárosodás felé. Az okostelefont nyomogató, ily módon „beszélgetõ” csoportok a finoman lépcsõzött érzelmi skálát
lebutítják egy mosolyt jelzõ ikonra.
Mindezek ellenszere az önfegyelem. Hogy végig megõrizzük érzelmi viszonyulásunkat a vágyott ismerethez, valamint belsõ világunk folyamatos fejlesztése, törekvés a
mindennapi katarzisra. Mindenki a saját lehetõségeit
mozgósítva. Az én módszerem, karbantartóm a zene.
Helyben vagyunk, az utolsó ütemekhez érkeztünk. A Te
életed meghatározó része a muzsika. Ennek aktív szántóvetõje vagy kórusénekesként és hangszerjátékosként. En-

gedjük tehát el az „agyalást” egy kicsit személyesebb kettõs vonallal, és idézzük fel Kodály Zoltán szavait, aki különleges érzékkel fogalmazott meg valamit, amire Te néhány évtizeddel késõbb kutatóként találtál rá...
„A zene rendeltetése: belsõ világunk jobb megismerése, felvirágozása és kiteljesedése. S ahol az emberi megismerés
határait érjük, ott a zene még túlmutat rajtuk, olyan világba, melyet megismerni nem, csak sejteni lehet.”

...kitolni a megismerés határait, és megpróbálni e határ mögé pillantani...

Egészen megdöbbentett, hogy miként fogalmazhatta
meg valaki ilyen pontosan hivatásom kulcsmondatait,
aki sohasem foglalkozott agykutatással. Hiszen mi a
tudós feladata? Az adott kor legmodernebb módszereit használva kitolni a megismerés határait, és megpróbálni e határ mögé pillantani; megsejteni, hogy mi a
következõ legjobb hipotézis, mód a továbblépésre, az
újabb határok felé. Hálás vagyok, hogy ez néhányszor
sikerült nekem, amiben változatlanul a Szûzanya vigyázó kezét érzem, és talán a muzsika által gazdagított, gondozott belsõ világ erejét is.
Kedves Professzor úr, ne keressünk jobb végszót ennél.
Hálás vagyok, hogy itt lehettem.

Csányi Tamás karnagy
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pontosan megjelölt hely – mint kiderül, a regény
térbeli középpontja –, ahol mûve alapján az író
emlékét kell keresnünk: a Fehérvári út 15/b. Ehhez rögtön magyarázat kívánkozik. Mert ma a ház
ugyanazon a helyen áll, de az utca neve Bartók Bélára
változott. A Buda címû regényben ez a visszatérés helye. Ottlik Géza másfél éves korában édesanyjával költözött ide, aki itt töltötte gyermekéveit. Ahogy ezt
1994 májusa óta emléktábla is tanúsítja.

A

Gellért térnél volt a Törökbálint-budatétényi HÉV végállomása. És tovább, keleti irányba tartva: „Ki Kelenföldre? Jó. De aztán az Átlós út elején mégis leléptünk.
Vagyis a BLKE-nél – ami a Feneketlen-tó volt.” Az Átlós
út kötötte össze a Körteret a Kelenföldi pályaudvarral.
A BLKE rövidítés pedig a Budapesti Lawn Tennis és
Korcsolya Egyesület nevébõl született, a helybeliek annak idején csak Blökinek, késõbb pedig Lantként emlegették. A kerület régi „stadionja” (lebontása talán a

„Még megvan Buda”
T T L I K

G

É Z A

Cikkünk szerzõje
mûvelõdéstörténész,
az MTA doktora, c. egyetemi tanár. A berlini
Humboldt Egyetem, a
Zágrábi Egyetem, a Károly Egyetem és a Varsói
Egyetem vendégtanára.
József Attila-díjas író, 20
önálló könyve látott napvilágot. Az egykori József
Attila (most Szent Imre)
Gimnáziumban érettségizett 1963-ban, szûkebb
hazája a Szentimreváros.
Szenvedélye a csavargás
az Adriától a Balti-tengerig. Új könyve a Nap Kiadónál tavasszal jelent
meg, Közép-európai
találkozásaim címmel.

A Z
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L A B I R I N T U S Á B A N

Tudjuk, életében nem sikerült befejeznie új regényét, az
Iskola a határon folytatását. Mert annak szánta. Így
csak halála után három évvel, 1993-ban látott napvilágot ez a könyv Lengyel Péter szerkesztésében. Folytatásként írta ezt a mûvet, hosszú éveken át, bizonyos
értelemben kikerekítendõ-kibõvítendõ az Iskola világát. Hátteret rajzolván hozzá. Azzal, ami a kõszegi
hadapródiskola (1923–1926) elõtt, és azzal, ami azután történt. Olvashatjuk természetesen úgy is, mint
emlékezetének egymás mellé tett mozaikkockáit, az
egyenletesen haladó történetmondás szabályait figyelmen kívül hagyva, idõbeli hátra- és elõreugrásokkal
elevenítve föl az eseményeket, vagy úgy, mint az író
kisgyermekkorának képeit, majd pedig mint szálakat
hõseinek, Bébé, Medve és az Iskola többi szereplõjének késõbbi sorsából. Kétségtelenül könnyebben eligazodik a szövegben az az olvasó, aki ismeri az Iskola a
határont.
Az író körbejár az emlékezet labirintusában, ahol egy
biztos pont van: Buda, közelebbrõl pedig az említett
ház. Visszatérõ dallamként jelenik meg újra és újra ez
a környék, a Gellért tértõl a Körtérig és a Feneketlentóig. Ahogy az elbeszélõ mondja: „mindenhonnét Budára érek”. A 20-as évek elején ez a vidék még Budapest I. kerületének a része. Csak 1931-ben születik
meg a XI. kerület, a Szentimreváros.
Szinte összesûrûsödik a szöveg a táj térképének ismételten elõbukkanó meghatározó elemeinél: „Utca. Épülõ
nagyszálló. Híd. Duna.” Vagy jobban kibontva: „Mi a
hídtól indultunk, a térrõl, ahol javában épül a fürdõszálloda a meredek sziklás hegyoldal lejtõjén, a helyi érdekû villamos hosszú vonatjai nagy körben kanyarodnak vissza itteni végállomásukig.” Merthogy a Szent

magyar labdarúgás kezdõdõ romlását is jelképezte a
70-es évek elején) szintén szóba kerül a regényben:
„A BEAC-pálya a Bercsényi utca és a Váli út sarkán volt.
„ez már...egyenesen a szülõföldednek volt tekinthetõ.”
A pálya a kis klubházzal és a tribünnel. És persze nem
messze onnan a ciszterci gimnázium. A helyek közül
többször visszaköszön a Feneketlen-tó nádasa mint titokzatos tér, ahol gyermekként elbújva játszani lehetett. És megjelenik a ház közvetlen környéke, hogy
mit lehetett látni kora reggel a szomszédban: „a mi kis
fûszeresünket a 15/a-ban, a könyv-zenemû- és papírkereskedésünket, a 11-13 udvarán a magánelemit, ahová
jártam, az Orlay utca sarkán a nagy fûszeresboltot, vele
szemben a cukrászda is aludt még, de a pék már biztosan süt, Zimka Rafael ébren lesz és a Gebauer kávéház
szintén…” Az utóbbi a mai Szeged étterem helyén.
Kisváros, áttekinthetõ polgári világ Ottlik átírásában.
Életforma és életérzés. Amilyennek az író (és olvasója
is!) szeretné látni. Buda, ami elé nem kell jelzõ, hiszen az csak fosztóképzõként mûködhet, mint annak
idején a szocialista szó a demokrácia elõtt.

Kiss Gy. Csaba
Jelen írás a szerzõ „Szentimrevárosi Athenas” címmel indított sorozatának része, amely kerületünk irodalomtörténeti múltjáról készít tartalmas pillanatfelvételeket.

Felelõs kiadó: Szkaliczki Csaba Örs O.Cist. plébános / Szerkesztette, tervezte és készítette Csányi Tamás karnagy@szentimre.hu

16

Újbuda Önkormányzata és a Szent Imre Alapítvány támogatásával

képek: Pexels / Unsplash

O

