
vegek nagyban megkönnyítik a sokszor meglehe-
tősen elvont, kompakt gondolatok befogadását, s
ezek mentén könnyebb rámutatni a két vallás oly-
kor meglepő hasonlóságaira és különbségeire is.
A zen szövegek pedig — szokatlanságuknál, lírai
nyelvhasználatuknál fogva — külön élvezetet je-
lenthetnek az arra fogékony olvasó számára.

E „vallásközi” gondolatmenet önkéntelenül is
előhív egyfajta építő jellegű kritikai szemléletet a
kereszténység irányában. A kritika abban a lénye-
gi meglátásban koncentrálódik, mely szerint a
(mo dern) kereszténység sokkal kisebb szerepet szán
a misztikának, mint a buddhizmus. A szerző meg-
látása szerint a misztika külön autonóm utat kép-
visel a világ megismerésének irányában, mely
egy részt gyökeresen eltér a rendszeres tudomány
által követett úttól, másrészt azonban a hagyo-
mányos vallásosság útjától is lényegi módon kü-
lönbözik. Ezzel párhuzamosan Bauberger megkí-
sérli fölszámolni az európai gondolkodásban a zen
buddhizmushoz tapadt téves eszméket, sztereotí-
piákat is (olyan és ahhoz hasonló általánosságok-
ra gondolhatunk, mint például a buddhizmus
vallás-mivoltának alaptalan megkérdőjelezése).

Bauberger mind a kereszténység, mind a zen
gondolai rendszerének avatott ismerőjeként azt a
fő tanulságot vonja le, hogy „anyavallása” szelle-
mi továbbfejlődési lehetőségének megteremtése ér-
dekben először is annak meg kell szabadulnia egy
sor olyan fogalomtól, mely béklyóba verheti nem-
csak a keresztény, hanem az egész nyugati gondol -
kodást. Mint a szerző hangsúlyozza, a tovább lépés
érdekében a kereszténységnek legelőször is az eu-
rópai individuum-felfogás tévedéseivel kell szá-
mot vetnie. E gondolat forrása az a meglátás, hogy
Isten megismerését csak a róla alkotott fogalma-
ink felülbírálásával kezdhetjük meg, hiszen Istent
is az individuum hagyományos európai szemlé-
lete szerint gondoljuk el.

Mint láthatjuk, a könyv rövid, mindössze 87 ol-
dalas főszövege — a téma komolyságához képest
meglepő rövidsége ellenére — nem csupán a fel-
színt karcolja meg: olyan érvényes kérdéseket té-
telez a keresztény hagyomány és gondolkodás irá-
nyában, melyek nem (föltétlenül) születhetnének
meg akkor, ha a szerző szigorúan ragaszkodna a
kereszténység diskurzusának kereteihez. De ezen
túlmenve, a föltett kérdésekre vonatkozóan (azok
komplikáltságának és kényességének teljes tuda-
tában) igyekszik megmutatni a lehetséges válaszok
kezdőlépéseit is. Ezeken túl azonban nem kísérheti
tovább az olvasót, hiszen a megvilágosodás, bár-
mit is jelentsen ez, már a nyelven túli tapasztalat.
(Ford. Palóczné Kovács Beáta; Jézus Társasága Ma-
gyarországi Rendtartománya, Budapest, 2014)

TANOS MÁRTON

HALMAI TAMÁS: 
KORSZERŰ MÁGIA
Vázlat Rába György költészetéről

A nyugatos-újholdas hagyomány egykori költő-
jének, Rába Györgynek méltánytalanul elfeledett
költészetével foglalkozik Halmai Tamás új köny-
ve. A Korszerű mágia nem csak elemzője és feltá-
rója kíván lenni Rába életművének. Egyrészt bi-
zonyítani szeretné ennek a „tapintatosan jelentős
lírának” a létjogosultságát a kánonban, másrészt
pótolni igyekszik a költővel kapcsolatos ismere-
teink hiányosságait.

A Kossuth- és Széchenyi-díjas Rába György el -
ső versét még a Nyugatban publikálta 1941-ben,
mind össze tizenhét évesen, Babits halála előtt pár
nappal. Első kötete (Az Úr vadászata) két évvel ez -
után jelent meg. Később, Pilinszky és Nemes Nagy
Ágnes mellett, az Újhold egyik központi alakja
lett. 2011-ben hunyt el, összesen tizenkilenc ver-
seskötete jelent meg, de tudományos munkássága,
elbeszélő prózája és műfordítói tevékenysége is
igen jelentős.

Halmai Tamás olyan komplex művet hozott lét-
re, amely valóban közelebb vihet Rába poézisének
megismeréséhez és megértéséhez. A könyv négy
részből áll, így alkot egy egységes és mégis sokré -
tű képet erről a költészetről. A Bevezetőben Rába élet-
rajzával és a magyar irodalomban elfoglalt he-
lyével, a tudományos életben betöltött szerepével
ismertet meg minket a szerző. A Nézőpontok feje-
zetben a fontosabb verseskötetek kerülnek elem-
zésre, felvázolva Rába György költészetének fej-
lődését, változását is. Kiemelések címszó alatt egyes
verseket értelmez Halmai nagy részletességgel. Vé-
gül a Függelékben interjúkat találunk a költővel, il-
letve néhány fénykép is bekerült a kötetbe. Tehát
kimerítő és hiánypótló műről van szó, amely va-
lóban felkeltheti az érdeklődést Rába költészete
iránt, és igazolja, hogy a költő valóban „a modern
intellektuális líra kiemelkedő egyénisége”. 

„Olvasáspróba, elemzéskísérlet, elemzésgya-
korlat” — így nevezi Halmai saját írásait —, „Kö-
zelítés a távolodóhoz”. Arany és Babits „tanítvá-
nyaként” definiálja Rába Györgyöt, akinek jelentős
szerepe volt a lírai hagyomány áthangszerelésében.
Hermetikus-tárgyias-intellektuális tudat líraként
határozza meg költészetét, melyben megvalósult
a klasszikus modern magyar költői áramlatok
szintézise. Halmai három költői korszakra tagol-
ja az életművet: kezdetben a klasszicizáló kötött for-
mák voltak meghatározóak, később kísérletezőbb,
szabad versek születtek, végül pedig lazább, de
pontos, sűrített formavilág jött létre.

Motívumok tekintetében az Isten, halál, szere-
lem, élet témaköreit emeli ki a könyv írója, melyek
aztán mindig visszatérnek más-más szinteken, ér-
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telmi közegekben. A legfőbb mégis a számvetés ak-
tusa, mely végigkíséri Rába György poézisét. Az
énvizsgálat hatja át ezt a költészetet, és ad bonyo -
dalmas, intellektuális rétegzettséget a műveknek.
Mindehhez a központozás programszerű elha-
gyása és mind sűrítettebb, eredeti képvilág társul.
Az elvont tárgyiasság és az egyetemes alanyiság
találkozik ezekben a versekben, s így egy többszö -
rösen rétegzett önreflexivitás valósul meg.

Mindez mindig más színt kap, más formában
testesül meg. Halmai kiemeli az erotikus, érzéki,
illetve a szakrális tapasztalás területét, mely szin-
tén fontos szerepet kap a művekben, de nem hagy-
ja ki Rába egzotikumhoz, mesevilághoz fűződő kö-
tődését sem. Felhívja a figyelmet arra, hogy Rába
a József Attila-i hagyományt megkerülve megújítja
az újklasszicizmust, és versnyelvi tartásával („a
jambus Rábánál erkölcsi támasz”), közléseinek mí-
vességével teremt új, követhető hagyományokat,
melyek nélkül nem képzelhető el Tandori, Pilin -
szky, Nemes Nagy vagy Petri költészete. „Könyör -
te lenül következetes gondolatiság, a végsőkig han-
golt formafegyelem” jellemzi Rába György
költészetét, ahol a központozás nélküliség sza-
badsága és többértelműsége szilárd formai kere-
tekkel kerül összeütközésbe.

A Kiemelések című fejezet aprólékos verselem-
 zései Halmainak ezt a tézisét hivatottak alátá-
masztani. A szerző kiemeli a legfontosabb, legszebb
verseket, és meghatározza azokat a kategóriákat,
amelyek mentén ez a költészet értelmezhető, meg-
 fogható, s ennek köszönhetően komoly pozitív ho-
zadékai vannak elemzéseinek. Azonban hozzá kell
tenni azt is, hogy Halmai időnként hajlamos túl-
magyarázni ezeket a költeményeket. Sokszor el-
veszik a versformák elemzésben, melynek követ-
keztében ez a fejezet tankönyv stílusú szöveggé
válik, melyben eltűnik a versek valódi tartalmi, ér-
zelmi súlya.

Összességében viszont fontos kötetet ka-
punk, mely betekintést enged Rába György élet-
művébe, költői látásmódjába, verseinek eredeti sű-
rítettségébe. Halmai Tamás szakszerűen mutat rá
ennek az „önálló költői anyanyelvnek” az ösz-
szetettségére, és arra, hogy ideje jobban elismer-
nünk és kanonizálnunk ezt a kiemelkedő alkotót,
hogy aztán követőkre találhasson kortárs költé-
szetünkben. (Pro Pannónia Kiadó, Pécs, 2014)

FORGÁCH KINGA

SZÁNTÓ T. GÁBOR: 
KAFKA MACSKÁI

Szántó T. Gábor legújabb regénye, a Kafka macskái
a nem várt, inspiratív találkozások könyve. A tör-
ténetnek keretet a főszereplő életében váratlanul

felbukkanó öreg máramarosszigeti zsidó haszid
ad, aki nem kisebb rejtélyt és titokzatossággal ter-
helt tételt állít, minthogy Auschwitzban találko-
zott Franz Kafkával. Ezzel az izgalmas felütéssel
veszi kezdetét aztán a több városon át — Prágán,
Berlinen, Oxfordon keresztül egészen Tel-Avivig
— tartó, megszállott utazás, lankadatlan hittel
végzett nyomozás.

Az már előre jól sejthető, hogy az utazás átível
a földrajzi behatároltságok keretein, s egészen a
kezdetekhez való eljutásra tesz rokonszenves kí-
sérletet. Az elbeszélő utazásai a zsidó kultúra, a zsi-
dó valláshoz köthető hagyományok — érdekesség,
hogy több ilyet megismerhetünk, a szent ünnepek
mellett még az étkezés fontos szabályairól is ér-
tesülünk — végtelen alagútjaiban, mélyrétegei kö-
zött zajlanak, míg ezzel párhuzamosan Kafka
valós és fiktív életét követhetjük nyomon.

A Kafka macskáiban érzékenyen meghúzódó
szál ként fut Kafka hatása az európai és a zsidó iro-
dalomra, s e kettő találkozásának kereszttüzében
felvetődik a mai napig érvényes kérdés: tulajdon -
képpen tekinthető-e Kafka életműve a zsidó iro-
dalom részének, mennyire állja meg az a helyét,
hogy Kafka olvasható a zsidóság és annak törté-
ne te felől, a zsidókat ért tragédiák és kegyetlen-
sé gek, a velük szemben tanúsított idegenkedés és
ellenségeskedés szimbólumaként? Szántó T. Gá-
bor annyira szétírja Kafka életrajzát, hogy erős a
gyanúm, az életrajz nem hivatott többet szolgál-
ni Kafka szimbólummá, jellé emelésénél. Kafka
idegenségérzete, nem múló kivetettség-hangulata
— ami a főszereplőre is átragad — a zsidóság vi-
tat hatatlan metaforája az elbeszélő értelmezésében.

Főszereplőnk identitászavaros magatartása, ri-
golyába hajló, a zsidóságnak megfelelni akaró vi-
selkedése, otthontalanság-frusztrációja néhol za-
varó, s hogy rémálom képében is megjelenik, az
túlzásnak és kissé komikusnak hat. A főszerep-
lőben lejátszódó eszmefuttatások főképp a zsi-
dóság léthelyzetéről, világban betöltött szerepé-
ről, az európai kultúra válságáról és a szélsőségek
elterjedéséről szólnak, tehát finoman érzékelte-
tett aktuálpolitikai kicsengésük is van. „Az ön-
sorsrontó, múltjával megbirkózni képtelen ország
próbálkozásai, hogy mindig csak áldozatként,
soha ne felelősként gondoljon önmagára és tör-
ténelmére, inkább elszomorítanak, mint felbosz-
szantanak.”

Frappáns, a regény mottójául választott, az
egész könyvre kiterjedő Kafka-idézet jól szimu-
lálja a könyvben felmerülő kérdések és kétkedé-
sek egész körét. „Nem, ezt nem lehet, mert szi-
lárdan kötődnek a földhöz. De lám, ez is csak
látszat” — idézi Szántó T. Gábor A fák című írást.
S ha már látszat, a regény szereplője azzal a ki-
jelentéssel, hogy zsidó írónak nevezi magát, el-
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