
nyos körökben azonban mindmáig azok közé a
teológusok közé tartozik, akik bizony nem áll
nak minden gyanú fölött. Csakhogy Rahner
transzcendentális antropológiájának lényege ép
pen annak belátásában áll, hogy az ember pusz
tán filozófiai síkon tekintve sem értheti meg
magát Isten nélkü!' Az ember titok, aki szellemi
képességeinek (megismerésének és akarásának)
használata során eleve és elkerülhetetlenül túl
lendül önmagán; soha nem birtokolhatja és is
merheti meg magát pusztán immanens határok
között, hanem kizárólag az abszolút Titokra va
ló ráutaltságában válik érthetővé tulajdonkép
peni lényege. Rahner teológiájának egyetlen
alapgondolata, voltaképpeni alapélménye 
amiként ez írásaiból egyértelműen kitűnik 
Isten megtapasztalása. Az ember mindig és el
kerülhetetlenül az abszolút Titok, Isten színe
előtt létezik - ez teológiájának nemcsak kiin
dulási pontja, de minden gondolati erőfeszítését
átható, alaptémáját is összefoglaló programsze
rű állítása is. Ezen gondolati út nyomon követé
se a szakmabelieknek megvilágosító szellemi
(filozófiai-teológia) belátásokat eredményezhet,
s emiatt van, hogy Hilberath professzor könyve
az igényes és filozófiai-teológiai érdeklődésű ol
vasóközönség számára lelki olvasmányként is
szolgálhat.

A kötet további érdeme, hogy a tudomá
nyosság igényének fenntartásával is közérthető

ségre törekszik, ami - lévén szó éppen Karl
Rahner gondolatainak tolmácsolásáról- nem is
olyan könnyen teljesíthető feladat. Mintha min
dig könnyebb lenne úgymond "többet feltéte
lezni", s ezáltal az olykor maga a kommentátor
számára sem teljesen világos rahneri szakkifejezé
seinek ("természetfeletti egzisztenciálé", "capax
infiniti", "szubsztanciamódok", "potencia oboedi
entialis", vagy a "transzcendentális-kategoriális"
fogalompár) tudományoskodó homályába burko
lózni. Csakhogy Rahner kimutathatóan mindig az
érthetőség igényével írt; a gondolkodása bemuta
tását célul kitűző egyik kötetben az éppen általa
olyannyira fontosnak tartott "intellektuális becsü
letesség" követelménye nem szenvedhet csorbát!
Hilberath szerencsésen és következetesen felold
ja a teológiai szakkifejezéseket, ezzel szakembe
rek és laikus érdeklődők számára egyaránt kö
vethető, élvezetes stílusban ír.

Kritikai szempontból nem hagyhatjuk szó
nélkül a könyvnek bizonyos - talán elsősorban

a bennfentesek számára szembeötlő- egyolda
lúságát sem. Feltűnő ugyanis, hogy a kötet ki
zárólag német nyelvű szakirodalomra hivatko
zik, s emiatt indokolatlan mértékben foglya
marad az európai földrész domináns Rahner
értelmezésének. Manapság - legkésóbb a 2004-
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ben (Rahner születésének száz éves és halálá
nak húsz éves évfordulója kapcsán) világszerte
tartott megemlékezések és konferenciák szak
irodalmi termésének tükrében - már aligha en
gedhetné meg magának bárki is, hogy figyel
men kívül hagyja a más nyelvterületeken és
kontinenseken dolgozó teológuskollégák a vi
lágrecenzióhoz adott hozzájárulását.

Rahner egyik korai filozófiai műve Az Ige
hallgatója 1991-ben, eredeti megjelenéséhez ké
pest éppen negyven év késéssel vált magyarul is
hozzáférhetővé. B. J. Hilberath monográfiájának
hazai megjelenésére - mely a mára szinte átte
kinthetetlen mennyiségűvé duzzadt Rahner-iro
dalom talán egyik legsikerültebb összefoglaló
műve - már csak alig több, mint tíz évet kellett
várni. Talán remélhetjük, hogy mindez egyúttal
a magyar nyelvű teológia és teológiai recepció
kortárs nyugati gondolkodáshoz képest fennálló
lépéshátrányának csökkenését is szimbolizálja.
(Ford. Görföl Tibor; L'Harmaiian, Budapest, 2006)

PATSCH FERENC

A KÖLTÉSZET VIGASZA

Az irodalomtudományi elemzések visszatérő

kérdése: milyen valójában korunk költészete? A
magyar líra hosszú története során tulajdonkép
pen egyszer érte be a nagyvilág költészetét, s ez
Kassák Lajos kezdeménye nyomán alakult így,
az avantgárd fénykorában, amikor egyre-másra
kísérleteztek az "izmusok" képviselői (és meg
szállottja), Enzensberger 191O-től számította a
modern líra "robbanását", 1905-ban jelent meg
Ezra Pound verseskötete, 1909-ben a nevezetes
Futurista kiáltvány keltett döbbenetet, s vele szin
te egyszerre Saint-John Perse jelentkezett, 1910
ben az expresszionisták léptek színre, Oroszor
szágban új lirikusok egész raja kezdte pályáját, s
Európában a későbbi klasszikusok, Apollinaire,
Max Jacob, majd Ungaretti változtatták meg a
költészet arculatát, s ezt tette Kassák is.

Enzensberger szerint a második világháborút
követően a modern líra nyelve mintha kimerült
volna, ám meglátásunk szerint napjainkban is
mét a változás jeleit mutatja, bár az is jóllátható,
hogy egymás mellett élnek és hatnak a hagyo
mányok és az újító törekvések. A költészet törté
nete során és ma is nyitott fejlődése sosem befe
jezett: "A modern költészet jövője az ismeretlen
költők kezében nyugszik, akik megírják majd."

A hazai lírára is jellemzőek a szép jövőt ígérő

pályakezdés, s nyomon követhetjük a lírikusok
érdeklődését. Nagy Gáspár például szemünk
láttára lett nagy költő, s nem kell különösebb jő

vóbe tekintő képesség ahhoz sem, hogy kiteljese-



dést jósoljunk Turczi Istvánnak, aki nemrégiben
megjelent versgyűjternényében ízig-vérig mo
dern költőnek mutatcozik. azt a tradíciót követ
ve, amely játékossiggal és derűvel palástolja
mondandója komolyságát. Kivételesen érdeke
sek a kor technikai újdonságaihoz alkalmazko
dó, nagyfokú beleérzésről tanúskodó, költőtársa

inak írt "sms versei". Szép példája távlatteremtő

képességének a Rákos Sándor emlékének szen
telt Utoljára ...: "Utoljára azt üzented. hogy "a szív I
félelme fiatal marad." Amióta I föntró1 legszebb sza
,Jaidba kötözve I visszaeresztettek közénk, már tud
juk: I velünk vagy egy és nem az üzenetíel."

A Nyugatosnak mondott költészetet ideáljá
nak tekintő olvas is bizonyára érzi a játék mö
gött a felelős komolyságot, a logika műkődését,

amely a megszólított vagy megidézett lírájának
alapos ismeretével párosul. Erről is egy példát:
"Amit én tudok, nem tudja senki más. I Ez a sor sor
sod, kegyelmet talált lbenn fűszál-sebzette igenlő ta
gadás. I Tudjuk sokan, rég kinőtted a halált." (Amit
én... Juhász Ferencnek)

A költői hagyománytisztelet éppúgy áthatja
a jól megkomponált kötet verseit, mint a nyelv
lehetőségeinek kitágítására való tudatos törek
vés. Ennek egyik érdekes megvalósulását jelzik
azok a múvek, amelyekben a költő belehelyezke
dik egy korba vagy szituációba, azt éli át, jeleníti
meg saját nyelvi közegében (Platón úr vacsorája),
s hasonlóképp nyelvi szempontból korhoz kötöt
tek, ugyanakkor elkötelezetten személyesek a
magyar líra múltját idéző, olykor nagyon is
"életszagú" versei (Csokonai Vitéz Mihályró/). A
leheletnyi rögtönzések és az alkatához idomított
"hosszú versek" egyaránt jelentékeny teljesítmé
nyek, a kötet igazi nyeresége az útját kereső ma
gyar poézisnek, amelynek olyan hagyományhíí
képviselői is megbecsülést érdemelnek, amilyen
a tragikus sorsú Takács Imre volt, aki a múlt év
ben lett volna SO éves. Ez alkalommal jelent meg
róla Bakonyi István kismonográfiája, verseit pe
dig Tiikre csillagoknak címmel válogatta kötetbe
Román Károly. E kötet és a szeretettel megírt pá
Iyakép is azt bizonyítja, hogy Takács Imre nem
volt olyan átütő erejű lírikus, mint életükben
klasszikussá vált nemzedéktársai (Juhász Ferenc
és Nagy László), inkább Simon Istvánra emlé
keztek halkabb hangjaival és egy bizonyos élet
forma iránt tanúsított hűségével.

Cseh Károly líráját inkább rövidre vágott
versmondatok és a költő érzelmeit hangsúlyozó
gondolatok jellemzik. Toronyiránt című kötetéből

hiányzik a nyelvi játék, komoly poéta, aki érzés
világának pontos megjelenítésével olvasóját is
saját felelősségére ébreszti. Különösen otthonos
az események és az idő múlásának megjeleníté
seben, s épp az idő szuverén kezelésével a jövő-
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be tekint, s azzal szembesít. Szép példája ennek a
tavaszelői "helyzetkép": "Kapaszkodik I rügyek lép
csőfokai felfelé a zöld I ujjongó fürtök: I fák ágain za
jongógJlerekek magasába II Hívások, füstjelek kéklenek
I a lcvegóuen IIFelröppenő pernye-madárraj jelziI merrc
csörtetnek I akalandregények rezeroátumdbot I szökött
indiánok. II Közben férfiak vigtJázzák I a felgyújtott ná
dast alkonyatig - I sarjadó fűre és kaszára gondolva II
Március I menetrenaiéoen I nincs változás."

A természethez fűződő elementáris kapcso
lat a hagyományt idézi a váratlan képzettársi
tások azonban új dimenziókat sejtetnek, mely
ben az életét értelemmel és céllal telítő ember
mozdulatát érezzük a legerősebbnek. tTurczi
István legszebb versei. C.ET Belvárosi Könyvki
adó, Budapest, 2006; Takács Imre: Tükre a csilla
goknak. Vörösmarty Társaság, Székesfehérvár,
2006; Cseh Károly: Toronyirányt. Gondolat
Könyvesbolt, Eger, 2006)

RÓNAY LÁSZLÓ

FECSKE CSABA: ELSŐ ÉLETEM

Az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján nem
gondolhatnám. hogy élne Magyarországon
olyan vérbeli irodalombarát olvasó, aki ne is
merné Fecske Csaba nevét, hiszen versek felett,
prózai írások alatt, könyvek borítóin viszonylag
gyakran olvasható. Igazságtalan volnék azon
ban a szerzővel szemben, ha új könyvének be
mutatása kapcsán egyszerűen annyival kezde
ném: mélyről érkezett az irodalomba. Fecske
falusi származású ugyan, de napjainkra általá
ban valahogy úgy alakult: a valóban emelkedett
emberi erkölcs tisztasága inkább a vidék ma
gasztos sajátja lett-maradt.

A miskolci Bíbor Kiadónál - Feledy Gyula
rajzaival kísér/tet/ve - megjelent, Első életem
címú, hetedik, felnőttekhez szóló verseket tar
talmazó kötetéből úgy tájékozódhatunk a költő

személyes sorsáról, hogy közben azokkal az er
kölcsi korjellemzőkkel is szembesülünk. ame
lyek mindannyiunkat körbevesznek.

A kötetet indító Hazajáró ciklus szögligeti
gyerekkorról emlékező verseinek útján az el
múlás lelki elmúlhatatlansága sejlik fel a meg
változtathatatlanba való beletörődéskényszeré
vel. Egyszerűen érthető szavak, mondatok,
gondolatok díszőrségét állítja témái védelmére,
s meglepően eredeti képalkotási képessége által
emeli magas költészetté azokat. Ez végig érzé
kelhető a versek Fecskére jellemzően egyedi
szővetében. Például: "út mentén asztmás fíí /i
heg", vagy: "feltört tojás sárgájaként I folyik szét a
déllItáni nap". Ezen a gyerekkori tájon - ahol "a
levegő miniát vesz rólam I emlékezzen arraamit már


