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daktikusság és szépelgő kereszténymosdatás felé hajló 
nagyívű eposzánál Schrader műve kevesebbet akar 
markolni, de végül többet fog: istenkeresése lényeglá-
tóbb, koncentráltabb, kíméletlenebb, ezért érthetőbb 
és érezhetőbb is. A hitehagyott tartalmában, elméle-
ti felépítettségében és stílusában is megingathatatlan, 
kikezdhetetlen mestermű.” (www.filmtett.ro)

A. Z.

Gondolatok egy Schrader-film kapcsán

Jelen írást Paul Schrader A hitehagyott című, 
2017-es filmjének egyes jelenetei inspirálták.

Varga Patríciának van egy képe Vállalod-e a 
végtelent címmel. Rajta egekbe vezető lépcső-
fokok, szalmának festve talán. Sohasem me-
rengtem rajta túl sokat, a párhuzam adja magát. 
Mintha Jákob angyalai lépdelnének rajtuk, ar-
cukon mennyei fény – képzelem. Aztán mindig 
továbbálltam vagy továbblapoztam. Az eltúlzott 
ecsetvonások és a kusza-sárgák megtörték azt a 
nyugalmat, amelyet tapasztalnom kellett volna, 
legalábbis úgy gondoltam, s úgy gondolom most 
is, ezt kell tapasztalnom, ha angyalokkal talál-
kozom. Vagy legalábbis az egekkel, hogy lágy 
szárnysuhogásaikat visszhangozzák a szférák.

Mi a végtelen? Szemed tükre az? És az enyém. 
És a lélegzeted, kezem a kezedben, fekszünk lent 
a kemény deszkapadlón, ruhástól, egymáson, 
tisztán. Egyszerre fújjuk ki a levegőt, szemem a 
szemedbe néz, testünk keresztet formál, s las-
san emelkedni kezdünk, együtt, fel a csillagok 
közé, aztán hósipkás, csipkés hegyek fölé. Lebe-
günk, már nincs te és én, a lét nem tört meg, a 
teremtés teljes fényében ragyog, te én vagy, és én 
te vagyok, Egy vagyunk, mint Kezdetben, ami-
kor a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke 
lebegett a vizek felett. És látod, ott alattunk, az 
értelmezhetetlen perspektívák között, a vizek 

felett lebegünk, mi Ő vagyunk. Kezdetben. 
Mert mi más értelme volna vallásnak, szerelem-
nek, művészetnek, filozófiának, tudománynak, 
politikának mint szüntelenül Istenre mutatni? 
Ahogyan Krisztusra mutat Keresztelő Szent 
János ujja is az isenheimi szárnyasoltáron. Meg-
mutatni, hogy hogyan volt Kezdetben. Hogyan 
lehetne újra Kezdetben. Vállalod-e a végtelent? 
Egyetlen film egyetlen jelenetébe sűrűsödik 
minden földön és matérián túli értelme a szere-
lemnek, férfinak és nőnek úgy, ahogyan máshol 
még sohasem láttam ábrázolva.

Létünk megtörtsége, kiűzettetésünk foly-
tonossága, ismétlődésekkel nyomatékosított 
állandósága – ahogyan kiűzetett Ádám, aztán 
kiűzetett Mózes is, részesedve Káin véres örök-
ségéből, melyet azóta is generációk százai és 
százai cipelnek tovább –, majd az Istenember 
testetöltése és az Evangéliumok üzenete adja azt 
az átélhető alapélményt, hogy létezésünk e föl-
di keretek között a tragédia súlyát és a remény 
ígéretét egyszerre hordozza. „A bölcsesség az, ha 
egyszerre két, ellentmondó igazságot tartunk fejben, 
párhuzamosan: remény és kétségbeesés. Ha nincs 
kétségbeesés, akkor remény sincsen. Ha egyszerre 
nézünk szembe mindkét ideával, az maga az élet” 

– mondja Toller tiszteletes a film egy meghatáro-
zó jelenetében. Tragédia és remény. Sorsunk ez, 
földi életünk esszenciája, örökségünk. Tragédia, 
mert szétszórattunk, akár a tenger színén ezer-
felé omló napsugár, s kezdetünk, a Nap, vagy 
másformában, kezdetünk, Isten, tapasztalata-
ink szerint végtelen távolságokból tekint reánk. 
És remény: „Magasztald a sebzett világot” – írja 
Adam Zagajewski egy versében. „Magasztald a 
sebzett világot / és a sárgarigó hullajtotta szürke 
pihét, / és a törékeny fényt, / mely bolyong és eltű-
nik és visszatér.” S a finom pihe ott rebeg ujjaink 
között, kitárt tenyerünket simogatja, bele-be-
lekap a gyengéd, nyáreleji szél, a törékeny fény 
egészen megfesti, szürkéből szinte fehérre vált 
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színe, majd szállni kezd, elhagyja testünk me-
legét, szárnyal fel, a magasságokba, oda, ahol mi 
is járhatunk, ahol mi is lebeghetünk, a hósipkás, 
csipkézett hegyek fölé, ahol nincsenek többé 
töredezettségek, ahol a Lét teljessége ölel körbe 
bennünket. Ahol a Lét teljessége vagyunk.

Ajtók. Hová vezetnek? Mire nyitnak kaput? 
Úgy jelennek meg előttünk, mintha titok lakoz-
nék mögöttük. Misztérium. Utazás. Óvatos lé-
pések, újabb ajtók és újabb lépések, és így tovább. 
Aztán fák és ágak, melyek érintkeznek a magas-
sággal. Fehérek és szürkék. Gyarmati stílusban 
épült templom, kétszázötvenéves. Tornya és 
keresztje felkarcolja a szürkületben 
elúszó felhőket, s ígéretet vés tűnő 
árnyaikra. Feltámadunk – üzenik 
a sírok a temetőben. Néma orgona. 
Nyikorgó padlók. Üres Istentiszte-
let. Néhányan állnak csak a padok 
között, mint Bergman elhagyatott, 
svéd templomában, a térdig érő ha-
vak vidékén, ahol kétszeresen hosz-
szúak az éjszakák. Feltámadunk – 
üzenik a sírok a temetőben.

Olybá tűnik templomok és em-
berek viszonya, Isten és ember vi-
szonya és távolsága, mint az az el-
hagyatottság és szándékolt, örökös, földi magány, 
és sóvárgás és fájdalom, amelyet Michelangelo 
értett és érezhetett meg életében, s akkor, ami-
kor híres szonettjét írta, mellyel Strozzinak vá-
laszolt: „Könnyebb az álom, kőben élve állnom / 
Nem hallanom a harcot és a vádat, / Boldog, aki 
a mából mit se láthat, / Lábujjhegyen járj, ne za-
vard az álmom”. Kora kamaszkorom meghatáro-
zó négy sora volt ez, ahogyan meghatározó volt 
maga a mű Karel Schulztól, a Kőbe zárt fájdalom, 
mert értettem a magányt, értettem a távolságot 
és az ebből fakadó hiányt, értettem a fájdalmat 
és értettem az álmot. Egy valamit nem értettem: 
hogy honnan fakad. Hogy miből. Hogy miért. 

Honnan fakad a hiány, honnan a fájdalom. Hon-
nan fakad a távolság és honnan fakad a magány. 
Aztán később, évek múlva, kinyitottam egy ajtót. 
Ahogyan ma is ajtókat nyitnak ki ők, a tenger 
színén szétszórodott napsugarak, keresve a Kez-
detben-t, keresve az örök Napot, keresve azt a 
pontot, ahol a számszerűség értelmét veszti, ahol 
én, mint én, elvesztem értelmemet, mert nincsen 
más, csak Ő van. „Neki növekednie kell, nekem pe-
dig kisebbé lennem” – mondja Szent János a sor-
rendben negyedik Evangéliumban. Kisebbé len-
nem, míg minden fájdalmas megtörtség be nem 
heged, míg minden távolság fel nem számolódik, 

míg törésvonalaink egyetlen pontban újra nem 
találkoznak, mikor kiűzettetésünk véget ér.

De addig, őrizd tenyereden a sárgarigó szür-
ke tollpihélyét, gyönyörködj a víz színén ezerfelé 
bomló napsugárban, az égen úszó piszkosfehér 
felhőkben, melyekbe jeleket karcol a templomto-
rony keresztje, figyeld a hajnali kakasszót, őrizd 
meg az éberséget, ahogyan Chagall őrzi kékjei 
mélyén, eldugottan, képeinek látomásos, álom-
szerű kavargásában, és próbáld magasztalni a 
sebzett világot, ahogyan magasztalja egy lengyel 
költő vagy a Zsoltáros: „Ó Urunk, mi Urunk! / 
Milyen felséges a te neved az egész / földön. (…) 
/ Ha látom az eget, kezed alkotását, / a holdat és 
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a csillagokat, / amelyeket ráhelyeztél, / micsoda a 
halandó – mondom –, hogy törődsz vele / és az 
emberfia, hogy gondod van rá?”

Majd lépj be egy ajtón, találd meg a lépcsőt, s 
végül, vállald a végtelent.

Molnár Réka

Buji Ferenc
TAT TVAM ASZI. SZOLIPSZIZMUS ÉS 
TRADICIONÁLIS METAFIZIKA
214 oldal (Nyíregyháza, 2018, Kötet Kiadó)

Nem sokkal azután, hogy Az emlékezés rózsa-
kertje című fordításkötetét újra kiadták (Buda-
pest, 2018, Filosz), újabb saját könyve jelent meg 
Buji Ferencnek a Kötet Kiadó gondozásában 
Tat tvam aszi. Szolipszizmus és tradicionális meta-
fizika címmel, amely a szolipszizmus kérdéskö-
rét igyekszik eszmetörténeti illetve logikai meg-
közelítésből tárgyalni. A két utóbbi aspektust 
azért emeltük ki, mert a racionalizmus és a re-
torika a szerző más könyveire is jellemző. A mű 
négy nagyobb szerkezeti egységre bomlik. Elő-
ször a modern filozófia legismertebb képviselői-
nek, majd néhány tradíció témába vágó tanítása-
inak, végül az úgynevezett tradicionális szerzők 
központi alakjainak szolipszizmussal való kap-
csolatát vizsgálja. Ezt követően a szolipszizmus 
mind elvi, mind gyakorlati érvényét elvetve, egy 
számára egyedül elfogadható, szolipszizmus-
mentes tradicionális metafizika vázát adja.

A szolipszizmus a solum (egyedül) és ipsum 
(önmaga[m]) szavakból áll össze, magyarul 
„egyedül-önmaga(m)-izmusnak” lehetne fordíta-
ni. A szemlélet szerint –  egészen tömören – a 
létnek egyetlen alanya van, minden megnyilvá-
nulás, jelenség, létmód ebből az alanyból követ-
kezik. Ez az egyetlen alany pedig nem más, mint 
a szolipszista elv mindenkori megfogalmazója: 

„én magam”. Buji Ferenc szerint a szolipszizmus 

indokolatlanul nagy hangsúlyt kap a hazai tradi-
cionális iskola gondolati rendszerében, mi több, 
egyenesen olyan elem, amit véglegesen szám-
űzni kellene belőle. A könyv célja, hogy ezen 
állásfoglalás mellett sorakoztasson fel érveket 
egy alig titkoltan provokatív és legalább annyira 
elfogult filozófiatörténet illetve tradícióértelme-
zés keretében.

Már az első oldalakon nyilvánvalóvá vá-
lik, hogy Buji Ferenc szolipszizmus felfogása a 
László András által interpretált és a hazai tra-
dicionális iskola képviselői vagy szimpatizánsai 
által többé-kevésbé jól ismert és elfogadott szo-
lipszizmus fejetetejére állítása. Ugyanis amíg 
László András a nyugati filozófiai eszmetörté-
netben azokat a pontokat tekinti szellemi szem-
pontból a legkiemelkedőbbnek, ahol a szerzők 
megközelítik vagy ki is mondják a szolipszizmus 
igazságát, addig Buji Ferencnél a szolipszizmus 
jelenti a filozófia mélypontját. Hovatovább azt a 
mindent elnyelő „fekete lyukat”, ami így vagy úgy, 
de felüti a fejét az összes modern filozófiai rend-
szerben; ez pedig nem jelent mást, mint az egyes 
modern filozófiai rendszereknek, általánosság-
ban az egész modern nyugati filozófiának már 
kezdetben fennálló alapvető tévedését. A szerző 
gondolatmenete szerint a legtöbb filozófiai rend-
szer saját benső logikája alapján a szolipszizmus 
felé halad, ám ez nemhogy pozitívum, hanem a 
végleges feloldódás, a monománia, a káosz, a ni-
hilizmus szakadékába vezető nyílegyenes út.

A modern filozófusok – folytatja –, ráéb-
redve e nézet tarthatatlanságára, kényszeresen 
megpróbálnak kikerülni a „szolipszizmus szorí-
tásából”; ám erre csak „logikai halálugrás” révén 
képesek valamilyen (kényszer)megoldást kidol-
gozni. A posztmodern „miszozófusok” azonban 
már nem is próbálkoznak meg a „visszatáncolás-
sal”: a szolipszizmus örvényének engedve végleg 
elszakadnak a valóság birodalmától. A szolip-
szizmus „zsákutcája” a modern mentalitás szük-


