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Elõszó az élõ szóhoz

Máté-Tóth András esszéi súlyos kérdéseket vetnek
fel, mélyre látnak és láttatnak, mégsem taglóznak le,
inkább újabb és újabb kérdéseket szabadítanak föl
bennünk. Nem vagyok dohányos, mégis, amikor en-
nek a titkát kerestem, az a szó fészkelte be magát az
agyamba, hogy cigarettacsomag. De mi köze ezeknek
az írásoknak a cigarettacsomaghoz? Harminckét éve
már, hogy olvastam az Új Írásban egy beszélgetést
Pilinszky Jánossal Bach zenéjérõl, s ott szerepel ez a
szó, különös súllyal: „A zene szól, irtóztató erejû, és
ugyanakkor szelíd, mint az égbolt. A kozmosz be-
rendezésének, egy csillagnak annyi súlya sincs, mint
egy cigarettacsomagnak, s Bach, a gigászi erõ, telje-
sen súlytalan és teljesen szabadon hagy.” Ez a bachi
paradoxon jellemzi ezeket az írásokat.

A Parallax esszéi felett e mûfaj megalkotójának,
Montaigne-nek és az õ Esszéinek a lelke lebeg. Õ a
valóságot a maga élõ, eleven, mozgó, alakuló, változó,
fejlõdõ mivoltában szemlélte s ábrázolta: „Tárgyamat
nem bírom megállítani… Ott csípem nyakon, ahol
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a vele való játék közben elkapom… Mindig más-más
szemszögbõl látom a dolgokat.” Itt nincsenek – ahogy
a Parallaxban sincsenek – megdönthetetlen állásfog-
lalások, de vannak heuréka-szerû fölfedezések, fölis-
merések, a nézetekbõl adódó meglátások. És van
alázat az igazsággal szemben, és ebbõl fakadóan van
dialóguskész tisztelet az igazságkeresõkkel szemben.

Montaigne az igazságkeresést olyan vadászathoz
hasonlítja, melyben a nagyvad leteríthetetlen: „Haj-
sza és vadászat az igazi elemünk… Hogy ejtünk-e va-
dat vagy sem, az mellékes: mi csak arra születtünk,
hogy hajszoljuk az igazságot; leteríteni õt magasabb
hatalomra tartozik.” Ezzel teljes szinkronban vannak
Máté Tóth András írásai. És éppen ezért tudnak se-
gíteni abban, hogy „elsajátítsuk és gyakoroljuk is an-
nak mûvészetét, hogy hogyan élhetünk együtt a
misztériummal, mely meghalad bennünket” (Benoît
Standaert: Jézus terében).

Az igazság iránti alázat óv meg mindenféle, akár
liberális, akár fundamentalista fanatizmustól, csorda-
szellemtõl, s ad szabad szemet. Montaigne azzal
büszkélkedhet az Esszékben, hogy „az államunkat
dúló civakodások idején nem feledkeztem meg sem
ellenfeleim jó tulajdonságairól, sem azok fogyatékos-
ságáról, akiket követtem”. Ez a szabad levegõ árad e
könyv lapjairól is.

10



A Parallax írásai nem tartalmaznak vallomáso-
kat, mégsem hagynak kétséget afelõl, hogy szerzõjük
otthonosan érzi magát a kereszténység Szent Hagyo-
mányában. Benne él és belõle. Szavai arról tanúskod-
nak, hogy ez a hagyomány élhetõ és éltetõ. Ennek az
élet-elevenségnek két jele világlik ki különösen is az
írásokból: a dialógusra és a megújulásra való készség.

„Áldott az, aki az újat hozza. Azt az újat, amely
régi, de mi újnak látjuk.” (Kosztolányi Dezsõ: Nyelv
és lélek).

Zatykó László OFM
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Parallax

Adott tárgy eltérõ nézõpontból történõ megfigyelése
a tárgy felõl nézve szöget alkot, amit a geometria pa-
rallaktikus szögnek nevez. Minél nagyobb a távolság
a két megfigyelési pont között, annál nagyobb a szög.
A parallax a parallel rokona. Utóbbiban a nézõpont
és a megfigyelt tárgy között egyenes vonal húzódik,
s ahány tárgy, annyi nézõpont. A parallaktikus nézet
sajátossága egyfelõl az, hogy egyetlen tárgyra fóku-
szál, másfelõl a folyamatos közlekedés olyan nézõ-
pontok között, amelyek egyébként egymással nem
egyeztethetõk össze. Slavoj Z

v

izvek  szlovén származá-
sú neomarxista gondolkodó egész monográfiát szen-
telt e fogalom kifejtésére. Számára a három legfonto-
sabb nézõpont, amelyek mindegyike felmutatja pa-
rallaktikus sajátosságait, a filozófiai, a tudományos és
a politikai.

A parallax sok mindenre megtanít, ahogyan taní-
totta az egyiptomi csillagászokat, a görög matemati-
kusokat vagy a római geodétákat. A mai posztmodern
filozófiában többek között Jacques Lacan és Z

v

izvek nyo-
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mán a parallax a gondolkodás technikája, a személy
és a társadalom szintjén egyaránt. A mai gondolko-
dás meghatározó – egyesek szerint inkább csak diva-
tos – iskolái szerint a gondolkodás tárgyáról, úgy is
fogalmazhatjuk, az igazságról a figyelem és a megér-
tés áthelyezõdött az emberre, aki lát, gondolkodik.
Radikálisabb megfogalmazás szerint már nincsenek
olyan jellegû igazságok, amelyek metafizikai garan-
ciákkal rendelkeznének, amelyek tartalmát tehát ne
az biztosítaná, hogy megértjük õket, hanem valami
megértésen, idõn és téren túli valóság, maga Isten
vagy a Lét vagy bármely más néven nevezett, esetleg
tisztelt abszolútum.

A Bibliát ismerõ ember ilyenkor óhatatlanul asz-
szociál a „mi az igazság” pilátusi kérdésére, amely
klasszikussá vált mindazon esetekre, ahol az igazság-
ba vetett mély hit vagy a feltétlen melletti elkötele-
zettség alapjaiban kérdõjelezhetõ meg. Mint valami
gondolkodási vagy döntési hiba, amely mindent félre-
ért, mert nem látja át a helyzeteket, a bonyolult po-
litikai összefüggéseket, s ezzel kirekeszti magát az
értõk, a talpraesettek, a mindenkor eligazodók kö-
zül. Mielõtt azonban bizonyos igazságfelfogást
kereszténynek jelölnénk, s erre hivatkozva más felfo-
gásokat nemcsak filozófiai, hanem vallási alapon el-
utasítanánk, érdemes mélyebbre ásni, s azt kérdezni:
vajon a kereszténység nem az arra irányuló világtör-
ténelmi kísérlet-e, hogy a végsõ soron mindig titok-
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ként maradó, ám önközlésében fáradhatatlan Isten
szavát minden kor dadogásában megfogalmazza?
S ha erre igennel merünk válaszolni, akkor megszív-
lelhetjük Gianni Vattimo alábbi szövegét:

Ha az egyház felismerné, hogy a keresztény hit fel-
szabadító értelmét éppen hogy az objektivitás igényé-
nek feladása bontakoztathatja ki, akkor végre pontot
tehetne az igazság és a felebaráti szeretet közötti el-
dönthetetlen vita végére, amely történelme során
annyiszor akadályozta. Az egyetlen igazság, melyet a
Szentírás kinyilatkoztatott számunkra, és amely nem
szorult az idõk során semmiféle mítosztalanításra –
minthogy nem kísérleti alapú, logikai vagy metafizi-
kai kijelentés, hanem gyakorlati felszólítás –, a szere-
tet igazsága, a caritas.
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