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EMLÉKEK EGY VERSANTOLÓGIÁRÓL
Lukács László, a gyűjtemény koncipiálója válasz-
totta végül a címét: Innen és túl, utalva arra, hogy
a költészet spirituális alkotásai hidat képeznek az
„itt és most” meg az „ott és majd” között. Sőtér Ist-
vánnál vendégeskedtünk, s amikor értesült szán-
dékunkról, azonnal ráállt, hogy megírja a beveze-
tőt, amelyben régi önmagát idézte. Akkor már
nyugdíjasként teológusok könyveit, tanulmánya-
it is olvasta; Németh G. Béla, egyik rendszeres be-
szélgetőtársa úgy emlékezett, hogy a zsinat modern
gondolkodói álltak a legközelebb hozzá. Dékány
Endre az Irodalomtudományi Intézet könyvtárá-
ban dolgozott, azonnal búvárolni kezdte a ver-
seskönyveket, ismerős és ismeretlen költeménye-
ket másolt le, és rövidesen halomban álltak a
lapok, bizonyítva, mennyire élő volt a téma a 20.
század magyar irodalmában. Arra azonban sok évig
nem volt lehetőség, hogy a spirituális irodalom kez-
deményezőit és folytatóit integrálni lehessen az
egyetemes magyar irodalomba. (Erre ma is csak
alig-alig találhatunk példát.) Az Innen és túl ver-
seinek válogatásakor ezt a szempontot is érvény-
re juttattuk volna: a kezdeményező papköltőket.
Harsányi Lajost és Sík Sándort, a méltatlanul hát-
térbe szorított és igazságtalanul börtönbe zárt
Mécs Lászlót — aki mellesleg „dugáru” volt, még
akkor is az egyik legnépszerűbb kritikusa az idő-
sebb nemzedéknek — és a legtehetségesebb fiata-
lokat, Tűz Tamást és Csanád Bélát igyekeztünk ér-
demük szerint szerepeltetni. A kezdeményezők és
Mécs László válogatott műveit állami engedéllyel
kiadhatta az Ecclesia, Rónay György máig eligazító
bevezető tanulmányaival, Tűz Tamás tehetségét pe-
dig a Kritika akkori irányítója, Pándi Pál is elismerte,
több, külföldön megjelent kötetéről írhattam is a fo-
lyóiratban. Az antológiának azonban nemcsak az
volt a rendeltetése, hogy értékeikre irányítsa a fi-
gyelmet, hanem annak bizonyítása ugyancsak, hogy
az általuk képviselt szellemiség, amely kezdeteitől
jelen volt irodalmunkban, a nyomás alatt is élt és
virágzott. Nem volt szükség apológiára: a versek
tömege bizonyította ezt.

Az először 1984-ben megjelent antológia újabb
kiadásainak előkészítésekor arra is gondoltunk,
frissíteni és átdolgozni illenék. Ez a tevékenység
azonban a fiatalabb kutatókra vár, „a mór megtette
kötelességét”. Persze már a boltokba kerülés pil-
lanatában rádöbbentünk fájó és méltán bírálatra
érdemes hiányosságaira. Mai tudásom birtokában
mindenképp jelentős terjedelemben szerepeltet-
ném Kiss Benedek költészetéből az ide illőket, azt

pedig fájdalmas mulasztásomként éltem át, hogy
elsiklott a figyelmem Sík Sándor egyik legszebb
verse, a Krisztus mindenfelől fölött, amely a felté-
tel nélküli, elkötelezett hit megnyilatkozása.

A versek szemelgetése közben alig-alig emle-
getett, olykor elfelejtett kincsekre is bukkantunk.
Ilyen Somlyó Zoltán A szűk Könyök utcánja, mely
irodalmunk legbensőségesebb imádságos versei-
 nek egyike. Mindig időszerű a sajnálatosan keveset
emlegetett mártírköltő, Sárközi György A szeretet
him nusza című verse is, egyetemessé tágított érzés -
világával.

Ültünk a kézirat-halom fölött. Olyan érzésem
támadt, hogy soha nem teszünk rendet benne,
ömlesztve pedig aligha lett volna hatása. Pedig
éreztem, hogy ezek a művek örök emberi kérdé -
sekre keresik és a maguk módján adják meg a vá-
laszt. Nagyon szépen és pontosan érzékeltette ezt
bevezetőjében Sőtér István:

„Innen és Túl témái a költészet valamennyi mű-
fajában szerteágaznak, és a legszemélyesebb lírá-
tól, a mégoly személyes gondolati költészeten át,
az objektív lírai magatartásig, ezek a kérdések ké-
pezik az általános költészet magját. Lehetetlen,
hogy egy költőben fel ne merüljenek a lét-nemlét
kérdései, hisz a nem-költő is minduntalan szem-
bekerül velük. Innen és Túl, hit és hitetlenség, Is-
ten és Anyag, és a lélek örök szorongása valami sej-
telemtől: mindez kiküszöbölhetetlen az igazi
költészetből. Századunk első nemzedékeinek élet-
művében külön ciklusokat formálnak az Isten-ver-
sek, és ezek közül is a legnagyobb és legérettebb
művek Adynál és József Attilánál. Pedig mennyire
különbözik kettejük Isten-élménye; Adyé bibliai és
zsoltáros, József Attiláé pedig gyermetegen naiv,
mintha egy búcsú mézeskalácsaira szánta volna so-
rait. Gyermekien szegődik Istenhez, mint egy
öreg paraszthoz vagy mesteremberhez, kitartana
mellette, amíg szánt s »ha Néki valami kéne, / a
boltba én futnék érte«.

Ezzel a fajta közvetlen Isten-tematikával a ké-
sőbbi nemzedékeknél már ritkábban találkozunk:
az Istenhez való viszony feloldódik az általános lét-
kérdésekben. József Attila gyermekké változik
vissza Isten oldalán — az újabb költészet viszont
keresővé, szorongóvá válik, amikor bármily távo-
li kapcsolatba kerül a lét kérdéseivel. Van, akit a ma-
terializmus vezet át a misztikába: Szabó Lőrincnél
az Anyag élménye misztikus élményként jelent-
kezik, de amikor felteszi a kérdést: »hogy tudjak hin-
ni másban, mint az anyagban?«, az élet teremté-
sének és újrateremtésének mozgatója előtt döbben
az újabb kérdésre: »miért dolgozik a test a lélekért?«
Misztikus hódolattá változik át Szabó Lőrinc ma-
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terializmusa (»mert ketten egy vagyunk, én és a
föld«). Így mosódik el a határ materializmus és spi-
ritualizmus között, mindkettő ugyanarra kíváncsi,
s ez a kíváncsiság, és a kérdések kérdése teremti
meg a költészetet, sőt a költői lelkületet magát. Is-
métlem: Innen és Túl témája a korábbi nemzedé-
keknél ölt testet konkrétabb és közvetlenebb mó-
don, míg az újabbaknál néha kerülővel, de annál
sürgetőbben jelentkezik. Váci Mihálynál nem ke-
vésbé sürgetőek ezek a kérdések, mint Pilinszky Já-
nosnál, akinél egyébként néha burkoltabban, át-
tételesebben kerülnek elő. Ebből az a paradox látszat
alakul ki, hogy kiragadott verseik alapján megítélve,
egyenes rákérdezéseivel, közvetlen szókimondá-
sával Váci spirituálisabb költőnek tetszhetik, mint
Pilinszky. A világnézeti ellentmondások tehát va-
lamiképp feloldódnak abban a közegben, melyet
a létkérdésekre felelő költészet teremt.

A legújabb magyar líra ilyen magatartása Sár-
közi Györgynél kezd kirajzolódni legkorábban.
Nála az egész lét feloldódik Innen és Túl élményé-
ben: a költészetnek ez az egyedüli értelme, és az
ember az, aki végül is megszüli Istent: »én bennem
forog / a kisded, kiért megindul a csillag és útra kel-
nek a pásztorok«. Az új nemzedék már nem érzi azt,
amit Ady és Szabó Lőrinc érzett, de a helye továbbra
is ott van, »hol föld és ég közt közlekednek«, és va-
lóban »szorongató ez a hely az ég huzatában« (Rába
György). De amíg Sárközi Györgynél a metafizika
valami mámoros angyaliságot hívott létre, addig
Jékely Zoltánnál »Egyre mélyebb a kút, amelyből
estelente / felhúznám az imák enyhetadó vizét«.
Pedig ez lesz az a kor, mely a kontempláció élmé-
nyével ajándékozza meg a magyar költészetet.

Elsősorban Rónay György Szerápion-verseiben
fejeződik ki ez a szemléleti állapot, és ugyanőnála
a lélek viharainak, meghasonlásainak költészete több-
 nyire ciklusokba rendeződik. »A cél, Szerápion, sok-
szor maga az út, de csak ha nem / céltalan« — és így
ez a kontempláció racionális szemlélődéssé is válik,
de nem kevéssé talányossá: »Aki úton van, áll. Csak
az áll igazán, / aki úton van. Aki egyszer eltökél-
te, / hogy útnak indul, attól fogva áll.« Kontemp-
láció és paradoxon egyesülése ad különös mélységet
Rónay egész költészetének. »A mások: a pokol? —
Nem. A mások, Szerápion, / az Irgalom.« De csak-
 nem mindenestől kontemplatív költészetnek te-
kinthetjük Pilinszky Jánosét, és őmellette, valamint
Rónay mellett fel kell figyelnünk egy velük felérő,
de alig ismert költőre: Toldalagi Pálra, aki sok min-
dent megkezdett Pilinszky előtt abból, amit az utób-
bi megvalósított. Toldalagi békéje és harmóniája
köznapibb színezetű, mint Pilinszkyé, de a kon-
templációnak köznapi tárgyakhoz, látványokhoz
kötődését nála ismerjük fel először.

A lét, az »arra születtem« kérdései azonban túl-
terjednek a kontempláció zárt világán. Drámai

kérdések ezek, a tudat háborgásának olyan felki-
áltásai, mint Rákos Sándoré: »Milyen csillagra ve-
tettél engem, Uram?« — és a lét bizonyossága füg-
get lenné válik a létezőktől: »Talán benned magadban
merül csak föl az, aki voltam, / szólván ekképpen:
/ Igen, ezt is gondoltam valamikor!« A létezés kín-
zó kérdéseit csak úgy lehet feloldani, ha létünkön
túl keressük a kérdezőt, sőt az énünket, ahogyan Sza-
bó Lőrinc teszi: »Valaki tudja, hogy Ő vagyok én,
/ Ő veti sugarát rám«. Vagy ahogyan Görgey Gá-
bor érzi: »egy háromszögalakú szem / néz látha-
tatlan«. A kétségek közt talán az egyetlen méltó meg-
oldás Határ Győző ars poeticája: »ha mások eladják
elaludjak: / viszem hiszem — tegyem a munkát«.

A kontempláció magában hordozza a kérdésre
várt feleletet, a drámai kérdezők azonban indula-
toktól átjártan, csak a kérdéseikhez ragaszkodnak,
mintha azok fontosabbak lennének a feleleteknél.
Így Fodor József Próféta című, zsoltári indulatú köl-
teményének kérdésében: »vert lelkem földre lapul,
/ S csak arra kérdek: van-e reménye még, / Hogy
röpke napjaink betölti-e még / Méltón s az ember
egyszer megjavul?« Mindez a tematika merőben új
a magyar költészetben, némely előzményét mégis
megtalálhatjuk a kontempláció korábbi költőinél;
fel-felbukkan Komjáthy Jenő arca, a Fodor József-
hez hasonlók mögött pedig Berzsenyié és Vörös-
martyé.

A szemlélődés vagy a létdráma bizonyosságai
és bizonytalanságai kényszerűen vezetnek át hit és
nem-hit kérdéseihez. De épp e kényszer ellen til-
takozik Babits, amikor »elbocsátott vadnak« érzi az
embert, és ilyenként kiált fel: »Vezessen Hozzád a
szabadság!« Amiben korábbi korok költői nem mer-
tek vagy nem akartak kételkedni, az nyugtalan ke-
reséssé válik a modern magyar költészetben. Ezt
a keresést is a legtöbb erővel József Attila érzé-
kelteti:

egyszer csak előbuvik
nappali rejtekéből,
belőlünk
az az oly-igen éhes,
lompos, lucskos kutya
és istenhulladékot
istendarabkákat
keresgél.

Szabó Lőrinc is »szelíd tanítvánnyá« válik (»A
Hegyen is te beszéltél velem?«), és az anyagsze-
rűségnek ez a nagy lázadója a maga materialis-
ta misztikáján belül jut el oda, hogy hallgasson és
figyeljen:

Itt maradok, veled.
Hallak. Rád figyelek, de még szégyenkezve
és kissé tartózkodóan.
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Világosan kell látnunk, hogy mindez nem te-
ológia, nem is vallási viszony, hanem talányos,
költői állapot, mintha nem a léten-túlival, hanem
önmagukkal beszélnének. Ez a talányosság feje-
ződik ki Tandori Dezső verssorában (»Jól együtt
vagyunk, csak Te hiányzol«), mely azért mély -
értelmű, mert köznapian is, és léten-túlian is le-
het érteni. A metafizika átalakult honvággyá
Vá ci Mihálynál: »Tévelygésekből Rád találni; / ros-
kadásban Téged remélni« — és csaknem ugyan így
Devecseri Gábornál: »Valakim, / vagy valamim ve-
zess most / is, gondoltam. Istenem.« Maga a hon-
vágy is milyen konkréttá válik Zelk Zoltánnál:

Barátaim azt hiszik, hogy fekszem,
nem tudják, már járni tanulok
megadóan, Isten oldalán.

A lélek honvágyának túl sok változata van, és
túl sok átmenete hit és hitetlenség, remény és re-
ménytelenség között. Vas István is Avilai Teréz in-
telmeinek szövegébe burkolódzva, az emberi tö-
rekvés korlátairól vall: »…egy krédó időközében
több fény lesz a részünk, / Mint amennyit évek alatt
minden földi iparkodással elérünk«. A költő ahhoz
fordul, aki benne lakik, s akit énje egyik részének
éppúgy nevezhetünk, mint Istennek: mindez csak
elnevezés kérdése. Ahogyan Nemes Nagy Ágnes
teszi: »Irgalmazz, Istenem! Én nem hiszek Teben-
ned, / Csak nincs kivel szót váltanom« — és így a
léten-túlhoz, de önmagához is szól a kiáltás: »Ne
hagyd el sok papod hitetlen unokáját«.

A költészet nemcsak költőkből, de témákból, té-
makörökből is áll, melyek átgyűrűznek az élet-
műveken. A hit vagy hitetlenség, a hitetlenül-is-hí-
vés témaköréből szinte észrevétlen lépünk át az
erkölcsi világba, minden költészet egyik legtága-
sabb körébe, melyben elmosódnak a határok spi-
ritualitás és evilágiasság között. Hit vagy kétkedés,
rátaláló szemlélődés vagy drámai keresés, mind -
ezek lényegileg bizakodó, optimista magatartások
— még a kétségbeesés peremén is optimisták és bi-
zakodók. A modern költészet azonban néha te-
hetetlenül teszi le a fegyvert, ahogyan egész élet-
művében Franz Kafka is letette. Arra azonban
érdemes felfigyelni, hogy a modern költészetnek
még legkomorabb lapjain is ilyen fegyverletétel-
lel alig találkozunk. Ki volt a bátrabb? A bízni aka-
rók vagy a reménytelenséget elfogadók? Egyvalami
bizonyos: az új magyar költészetben az elkötele-
zettek és a spirituálisok csaknem azonosan gon-
dolkoznak a jó és a rossz, a bűn és a jócselekede-
tek, vagy is az erkölcs kérdéseiről. (…)

Fohász, könyörgés, hálaadás, zsoltár: a lélek köl-
tészetének formái a magyar költészetben hagyo-
mányosak. Ez a költészet az ember önmagára ta-
lálásának iskolája, úgy, ahogyan erről József Attila

vall a Csöndes estéli zsoltárban: »Ó, Uram, ajándé-
kozz meg csekélyke magammal engem«. Amikor
a lélek magyar lírájának igazolását és hagyományát
keressük, azt egy egész néphez szóló versben, a leg-
nagyobb magyar versek egyikében, Kölcsey Him-
nuszában lehet megtalálnunk. A lélek fohásza: egy
nemzet, egy társadalom, egy történelem látomá-
sa is; az egyes ember olvad itt egybe a közösség-
gel, egy költő lelke az egész nemzet lelkével. A Him-
nusz is arra taníthatta a magyar költészetet, hogy
a lélek ügye: a társadalom és a nemzet ügye is.
Amikor a legújabb magyar költészet a lét kérdé-
seiből nyer ihletet, akár vallásosan, akár vallásta-
lanul, akár hívőn, akár hitetlenül, olyasmit őriz, ami
hagyomány is, de nem kevésbé új és időszerű fe-
jezet is a magyar líra életrajzában.”

Az egyik legizgalmasabb felfedezésünk az volt
a gyűjtés és a válogatás közben, hogy mennyit vál-
tozik egy-egy költő kifejezésmódja, témavilága, mi-
közben a végső kérdésekkel szembesül. Annak ide-
jén Rába György késhegyig menő harcot vívott
Toldalagi Pálért, akit még a nagy irodalomtörté-
netből is száműztek volna. (Végül eredménnyel járt.
Toldalagi maradt.) Ahogy karcsú köteteiben bú-
vároltunk, remek, mély érzésekről árulkodó köl-
teményekre bukkantunk. (Folytonos belső érlelő-
dését mutatja a Szent István Társulat gondozásában
halála után megjelent kötete is.) A Gyötörj csak némi
Tóth Árpád-i utánérzésű, igazi remeklés:

Gyötörj csak engem, üdvözítő
és konok lelkiismeret.
Gyötörj csak addig, míg nem élek
oly tisztán, mint a kisdedek.

A holdvilágos éjszakában
suhanj utánam és riassz
fel olykor édes álmaimból,
hadd kérdezzem: ki az? ki az?
A fák alatt a kertek árnyas
során jöjj szembe énvelem.
Ügyeljél minden szívverésre,
mint árulóra, éberen.

Figyelmeztess és ints a jóra.
Mondd: földre hull a lombos ág
s a fürge szél a ködbe mossa
a rózsák rothatag szagát.

Vagy börtönözz be, hogyha látod,
hogy ellenállni nincs erőm,
az őrület nagy klastromába,
szilárdan s mégis szenvedőn.

A rendetlenségben végül Lukács László terem-
tett rendet, ő rendezte ciklusokba az anyagot, s te-
remtette meg azt a vázat, amelyet az érzések töl-
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töttek meg tartalommal, folytonosan fölfelé hala-
dó mozgásukkal, írásba foglalásukkal. Valóban az
istenkereső ember világa bontakozik ki a ciklu-
sokból, s az is kiderült, voltaképp lépcsőn halad-
nak a lírikusok, egyre biztonságosabban, minél kö-
zelebb a soha el nem érhető, de sejtelmeikben
megfogalmazott teljesség felé. Sokszor fogalma-
zódik meg az a vélemény, hogy az Istent kereső köl-
tészet valójában emberközelbe rántja le a Minde-
nek Urát. Szerintem éppen a fordítottja igaz: az
emberi világot szembesíti azokkal az igazságokkal,
amelyeket az evangéliumok fogalmaznak meg örök
érvénnyel. Ebbe a szellemiségbe történt beleélés-
nek maradandóan hiteles megvalósulásaként ol-
vastuk megjelenése idején, s olvashatjuk napja-
inkban is Görgey Gábor Egy vacsora anatómiája című
versét, melynek szépségét nem homályosítja el a
múló idő. Nyugodt szívvel állíthatom, a magyar
versirodalom kivételes remeklése, s egyben annak
bizonysága, hogy a prózaírók a lírában is kivéte -
le set alkothattak, mint Márai is egy-két költemé-
nyében.

Nem volt egyetlen költő sem, aki anyagi ellen-
szolgáltatást kért volna, pedig voltak, akik tisztes
szegénységben éltek. Szolgálatnak, igazságtételnek
tekintették szerepeltetésüket. Még azok is, akik az
akkori rendszer kedveltjei voltak. Sokszor tűnődöm,
vajon a politikai szerepvállalás következményeképp
ki kell-e tagadni bárkit is egy korszak irodalmából.
Ki emlegeti manapság Garai Gábort? Pedig egy
szép válogatást az ő lírájából is ki lehetne adni.
Milyen bensőséges vallomása például a Példázat
a szeretetről!

Az egyik ciklus találó címe: Hiszek hitetlenül.
A kereső, biztonságos fogódzóra vágyó líra mara-
dandó darabjai szerepelnek itt. Felelj, ha vagy! — írta
kétsorosában Zelk Zoltán. Emlékszem, ez a vers
megjelenése idején valóságos földrengést okozott,
a biztonságosnak, győzelmesnek hirdetett mar-
xizmus-leninizmus védfalán ütött rést kérdésével:
„Szélfútta levél a világ. / De hol az ág? de Ki az ág?”
A figyelmes, döbbent olvasó a nagy kezdőbetűvel
szedett „Ki” jelentését is egyértelműnek érezhette.
Úgy olvastuk, hogy az az ág, amelybe addig ka-
paszkodnunk kellett, megroggyant, s másikat,
biztonságosabbat érdemes keresnünk. Rádöbben-
tettek a versek, hogy Isten bennünk él, akkor is, ha
ki akarják radírozni képét a lelkünkből. Weöres Sán-
dor fogalmazta meg ezt a felismerést Egysoros ver-
sében: „Isten rajtad: végtelen könny; Isten benned:
végtelen mosoly.”

Azokban az években kevés ok volt a mosoly-
ra, mégis, amikor felfénylett lelkünk vásznán a Te-
remtő arcmása, súlytalannak érezhettük ma-
gunkat. Ahogy a ritkán emlegetett Habán Mihály
írta Átlényegülésében: „Aki önmagát keresi: / Is-
tenre talál / Aki az Istent keresi: / Önmagára lel.”

Miközben az Innen és túl legújabb kiadását la-
pozgatjuk, valóban, mintha jobbik énünkre ta-
lálnánk, amelyet maga alá temet a világ horda-
léka. Érdemes a szemetet eltakarítva igazabb
énünk után nyomoznunk. (Vigilia Kiadó)

RÓNAY LÁSZLÓ

SZÉKELY JÁNOS: A HIT KAPUJA

„Az ajtónál állok és zörgetek” — olvassuk az El-
jövendőről a Jelenések könyvében… vajon hogy
hangzik Krisztus kopogtatása a 21. században?

Székely János a mai ember nézőpontjából kiin-
dulva fejti ki a katolikus hit tanítását, tekintetbe véve
korunk sajátos kihívásait. A könyv mindazon fia-
talok és felnőttek számára hasznos olvasmány le-
het, akik keresnek, vagy vágynak arra, hogy be-
lépjenek a hit kapuján, valamint akik el kívánják
mélyíteni istenkapcsolatukat, hitismereteiket.

A mű rendszerezett módon fejti ki a hitigazsá-
gokat, mégis akkor éri el célját, ha az olvasó meg-
hallja Teremtőjének kopogtatását, és ajtót nyit a
Zörgetőnek. Ezt a személyes megtérést segítik a fel-
hívások a személyes reflexióra, az egyéni meg-
fontolást célzó kérdések, a fejezetek végén található
történetek, valamint a magyar irodalom idézett
gyöngyszemei, melyek a művészet eszközével mé-
lyítik el az olvasóban Krisztus megváltó jóhírét.

A könyv 21. századi apologetika (hitvédelem),
s mint ilyen válaszol a katolikus hitet megingatni
látszó érvekre. Posztmodern társadalmunkban
újra meg újra felbukkannak olyan többé-kevésbé
nagyhatású gondolatok, melyek a hitet értelmet len-
nek, hiteltelennek vagy egyszerűen csak szükség-
telennek mutatják fel. Hogy egy ilyen környe zetben
a hit igaz válaszát adhassuk, el kell mélyítenünk
mindazt, amit az egyház tanít, ugyan akkor nem
zárkózhatunk el attól, hogy megismerjük az el-
lenérveket.

A könyv első fejezetei az agnoszticizmus és a
nihilizmus tarthatatlanságára mutatnak rá. Itt
egy olyan ember képe rajzolódik ki előttünk, aki
értelmet keres, felteszi a legalapvetőbb kérdéseket
(mi ez…? miért van…?), s töpreng saját léte és a
világ kezdetén. A szerző a világ létrejöttét ma-
gyarázva megemlít néhány tudományos alapokon
álló hipotézist: például big-bang, evolúció,
antrópikus elv. Miközben rámutat az elméletek lét-
jogosultságára és határaira, rácsodálkozik a lét in-
gyenességére, s elvezet a kifürkészhetetlen titok-
hoz, a Teremtő Istenhez.

Ezt követően tárgyalja az emberben levő erkölcsi
törvényt, amely kapcsán több nagy filozófus — töb-
bek közt Platón, Immanuel Kant, Martin Heideg-
ger — gondolatai is terítékre kerülnek. A szerző
élénk párbeszédet kezdeményez ezekkel az esz-
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mékkel, késznek mutatkozva arra, hogy komolyan
megfontolja igazságtartalmukat. Követi ezt a rossz
kérdésének mélysége és a szenvedés misztériuma:
itt Buddha és Mohamed tanításának rövid átte-
kintése után a kereszten szenvedő Krisztus sze-
mélyére pillanthatunk, aki az Atyáért égő, odaadó
szeretet útjává válik.

A vallási sokféleség korunk jellemző vonása, s
e miliőben a tolerancia mindenki számára „kötelező
jelszóvá” vált. Amikor Székely János a vallások té-
maköréhez ér, nem csupán a közönnyel párosult re-
lativizmus veszélyére utal, hanem bevezet a vallá-
sok olyan szemléletébe, amely képes felismerni
azokban az „igaz és szent” elemeket (Nostra aetate
2), miközben szilárdan kitart a Krisztus személyé-
ben gyökerező katolikus hit teljessége mellett.

A hit kapujához közeledve a Szentírás kerül a
figyelem középpontjába. E fejezetekben tükröző-
dik a szerző elmélyült szakértelme, amellyel kitű-
nően vezeti be az olvasót az Ó- és Újszövetség tör-
ténetiségének problematikájába, továbbá az emberi
szerzőség–isteni sugalmazás viszonyának meg-
fontolásába. E fejezetek a Jézus személyéről tanús -
kodó, történelmi adatokat sem nélkülöző fontosabb
szövegtanúk bemutatását is magukba foglalják.
A szerző azokon az elméleteken túlra mutat, me-
lyek Jézus kilétét a hit fénye nélkül, pusztán történeti
adatokra támaszkodva közelítik meg: ehelyett az
emberré lett Isten, a megváltó Krisztus arcát mu-
tatja fel, aki az örök élet szerzője.

A továbbiakban az egyház valóságára és a szent-
ségekre tekinthetünk rá, ahol Krisztus misztériu-
ma válik jelenvalóvá: ezért nem szakítható szét Jé-
zus személyének és az egyháznak elfogadása.
Székely János nem riad vissza attól sem, hogy szót
ejtsen az egyház erkölcsi tanítását övező feszült kér-
désekről — melyek természetellenesnek és fojto-
gatónak vélik a katolikus erkölcs követelménye-
it —, s hogy kifejtse az élet védelmét szolgáló és
az emberi méltóságot óvó egyházi tanítás magját.
Felszínre hozza azokat a vádakat is, melyek az egy-
ház „sötét oldalát” hangsúlyozzák (például bo-
szorkányüldözés, egyházszakadás botránya, XII.
Piusz hallgatása a II. világháború alatt, papok bű-
nei). Ezek kapcsán megőrzi tárgyilagosságát, tisz-
tázza az adott történelmi szituáció hátterét, ugyan -
akkor mégsem próbálja meg semmissé tenni azt,
amiért az egyház tagjait terheli a felelősség. A szer-
ző tehát tartózkodik az egyoldalú ítélethozataltól,
s rámutat az egyház pozitív, kultúra-formáló sze-
repére és az életszentség példáira.

Végezetül a hit kapuját szélesre tárva, feltárul
előttünk az örök élet reménye, melyet Krisztus ho-
zott el, aki a Szentháromság közösségében, a sze-
retet legnagyobb misztériumában részesít. (Szent
István Társulat, Budapest, 2016)

SCHNIDER A. ANGELIKA

NAGY J. ENDRE: 
TIZENKÉT KÖLTEMÉNY
Irodalomszociológiai tanulmányok

Nagy J. Endre a magyar költészet tizenkét alko-
tójá nak — Berzsenyi Dánieltől kiindulva egészen
Weö res Sándorig — egy-egy versét elemzi. Az írá-
sok tudományos esszék, megírásuk előtt a szerző
részletesen tájékozódott a vonatkozó irodalomtu-
dományi szakirodalomban, s közben kiformálódott
a saját verziója.

Vörösmarty Mihály A vén cigány című, egyik
legutolsó versével kapcsolatban Nagy J. kiemeli,
hogy Vörösmartynak reális vonása a bujdosó jel-
leg, ami a török korból származik, és valóságos mí-
tosszá nő Ady költészetében. A lényeg: a realitás
reménytelenségéből átmenet valami álomszerű,
hol vallásos, hol pusztán irracionális másvilágba.
Az „egye fene, hátha vígabb lesz a hálálunk” (32.)
életérzés jelenik meg a versben. A mulatozó köl-
tő ből, amikor ököllel csap az asztalra, egy életösz -
tön szólal meg. Tehát „vallásos, skolasztikus és ösz-
tön alapjai, azaz irracionális alapjai vannak az
utolsó versszak indokolatlan feltörésének”. (39.)
Mégis, itt a finitista bujdosó reménytelensége je-
lenik meg, „egy másik világból visszavágyódás az
anyaföldbe, ami táplál és hantjával eltakar. Nem
hiszünk benne, de hinnünk kell”. (39.) A Noé bár-
kájába szálló emberiség a Heidegger utolsó inter -
jújában mondottakat idézi: „Már csak egy Isten
menthet meg bennünket”. (39.)

Arany János Szondi két apródját vizsgálva a
könyv írója számára egyértelmű, hogy végbemegy
az alakok mitizálása. Hőssé válik a két apród, és
Szondi is. A szerző felidézi, hogy amikor Bibó Ist-
ván a börtönében várta az ítéletet, s ügyvédje azt
magyarázta, hogy még ha halálos lesz is az ítélet,
mindenképpen adjon be kegyelmi kérvényt, mert
közben megváltozhatnak a politikai viszonyok, Bibó
a Szondi két apródja megfelelő soraival válaszolt:
„Mondjad neki, Márton, ím ezt felelem: / Kegyel -
met uradtól nem vár soha Szondi, / Jézusa kezé-
ben kész a kegyelem: / Egyenest oda fog folyamod -
ni”. (72.)

Kosztolányi Dezső Hajnali részegségét elemezve
Nagy J. megállapítja: a költő a Marcus Aurelius szal
megírta a hitetlenség apoteózisát, a Hajnali részeg-
séggel pedig egyszerre mind a hitét, mind a hitet-
lenségét. „S míg egyfelől rengeteg hitevesztett
ember mégiscsak felfedezheti az Úr halvány és meg-
foghatatlan felsejlésében elveszett hitének vissz-
fényét, másfelől pedig a hívők megbékélhetnek
azzal a gondolattal, hogy íme, egy ateistának is meg-
jöhet az esze.” (130.) Kosztolányi viszont tovább-
ra is bús és szomorú maradt, hiszen egyszerre volt
hívő és hitetlen is. A szerző felidézi, hogy 1935 szep-
temberében a költő azt írta kései szerelmének,
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Radákovich Máriának: „Te spirituálissá változtat-
tad minden ízemet. Istenről többet gondolkozom,
s fohászkodom is hozzá, hogy védelmezzen meg
bennünket, a mi emberfelettien nagy, igaz ügyün-
ket.” (130.) Egy hónap múlva azonban, visszatér-
ve feleségéhez, már egészen máshogy beszél, mint
aki nem gondolta komolyan a fentieket. „Vajon csak
a kalandból tért vissza, vagy az Isten-kalandból is?”
(130.) — teszi fel a kérdést a kötet írója, s a választ
már csak az Úr és maga a költő tudhatja.

József Attila Eszméletét az értelemvesztés ver-
sének nevezi az elemző. A világ úgy ahogy van, él-
hetetlen. Az Eszmélet a Nihil verse. Ha felmerül a
camus-i kérdés: miért nem leszünk öngyilkosok,
a válasz rá: ez csak idő kérdése, mint ahogy ez be
is következett József Attilánál. Nagy J. szerint Jó-
zsef Attila igazi filozófusként viselkedett, mint
Szókratész. „Ha a világ élhetetlen, ő nem akart élni
benne”. (154.) A vers maximálisan megvalósítja a
T. S. Eliot által megkövetelt „objektív korrelációt”
(154.), az érzelem egybeesését a költői kifejező-
eszközökkel. „A minden versben megjelenő
negativitás valóban kifejezi a semmit, amibe József
Attila belehullott”. (155.) Vagy ahogy Hegel befe-
jezte a lényeg tanát: „A véges léte az abszolútom
léte”. (155.) József Attila azonban nem hitt az Ab-
szolútumban.

Nagy László Ki viszi át a Szerelmet? című költe-
ményét értelmezve Nagy J. Endre fölteszi a kérdést:
a „Létem ha végleg lemerült” sor nem egy De
profundis clamavié? „A mélységből kiáltok fel Uram,
Hozzád!” (208.) A szerző azt kutatja, miféle vallá-
sosság vagy vallásosság-reminiszcencia ez? Állít-
ja: a 20. század második felében a magyar népies
költők számára az egyetlen út az etikai forradalom
volt. Ez egyfajta szekularizált vallásosság. Szerinte
Nagy László „inkább” nem volt hívő, ezért ese-
tében ateista vallásosságról beszélhetünk. Több
versében is megvan nála a kvázi vallásos jellegű
érzelem, „amelynek adekvát kifejezése is megta-
láltatik a kozmikusra táguló verstér belsejében”.
(210.) S a „dúlt hitek”, „amelyekben benne van a
kisparaszti világba, annak szokáserkölcsiségébe,
a szocializmusba meg 1956-ba, sőt talán még az Is-
tenbe vetett hit is, már csak ezért is épülhetnek a
pusztulás fölött káromkodásból katedrálissá”.
(210.) Amikor pedig az örök ethoszt képviselő köl-
tő fogai között tartva viszi át mindannyiunk Sze-
relmét a túlsó partra, titokban bizakodik benne,
hogy „ott talán egy Isten lakozik”. (211.)

Nagy J. Endre irodalomszociológiai tanul-
mányai a költemények olyan — vallási, hitbeli, fi-
lozófiai, irodalmi — előzményeire, összefüggé-
seire mutatnak rá, melyek első olvasatra rejtve
maradnak előttünk. Ha elolvassuk a könyvet, egé-
szen más szemmel, szélesebb látókörrel fogunk
közelíteni az elemzett versekre, azok megalko-

tóira, egyáltalán, magára az irodalomra (Savaria
University Press, Szombathely, 2015)

BODNÁR DÁNIEL

TURCZI ISTVÁN: 
A FÁZISRAJZOLÓ ÁTMENETI
GYÖTRELMEI
Für Emil rajzaival

Egy verseskötetet mindig örömmel vesz kezébe a
versszerető olvasó, különösen így van ez, ha kü-
lönlegesen szép külsejével, jó címválasztásával hív-
ja fel magára a figyelmet, ahogyan ez Turczi István
legújabb könyvénél történik. „Menekvés nincs.
Legfeljebb győzni lehet” — választja mottóként Pet-
ri Györgynek két sorát a szerző. Nos, magam is így
voltam a könyvvel, rögtön tudtam, ahogy ránéz-
tem, hogy kell nekem, s addig abba se hagytam,
amíg a végére nem értem. Mert vannak olyan ver-
seskönyvek, amelyeket így lehet olvasni, haladva
szépen egyre tovább, és közben nézegetni a ké-
peket, jelen esetben Für Emil bizarr, olykor groteszk
és kihívó rajzait, és így tölteni el fanyar délutáni
órákat, az öröm és a szomorúság ölelésében.

A versek és a képek egymásra rímelnek, s a raj-
zoknak önálló értékük van, azaz semmiképpen nem
tekinthetők pusztán „illusztrációknak”. A kötet sok-
kal inkább „négykezes”, két alkotó együttműkö-
déséből született mű. Für Emil hozza szokásos for-
máját: groteszk, ironizáló, humorral és erotikával
teli rajzok sorakoznak a lapokon, legalább annyi,
ahány vers, de lehet, hogy több is. A művész sze-
ret rajzolni, látszik rajzain az öröm, miképpen fest-
ményein is. Karikatúraszerű figurái olykor naiv bájt,
máskor a cinizmusig menő gúnyt sugároznak, hol
kacagásra ingerelnek, hol zavarba ejtenek. Egyet
azonban mindenképpen kijelenthetünk: minden-
fajta álság, prűdség, álszemérem nélküli, a vul ga -
ritásig szókimondó, őszinte jeleneteket rajzolt a
kötethez, akár az „átmeneti gyötrelmek” ellenére
is. „Elvben minden vonal vezet valahová”, írja a
címadó versben Turczi, s én eltűnődöm, Für Emil
vonalai hová vezetnek? Egy olyan világba, amely-
ben kifiguráz minden emberi gyengeséget, az ál-
latokat emberi, az embereket állati tulajdonságokkal
ruházza fel, s ha magunkra nem is, másokra,
szomszédainkra, ismerőseinkre, ellenfeleinkre
vagy éppen ellenségeinkre bizonyára ráismerünk.
Úgy tűnik, mintha e vers Für Emilhez szólna, aki-
nek figurái „életre kelnek, / és egy kiegészült pil-
lanatban / számon kérik kéretlen, kiagyalt sor-
sukat”. (48.)

Turczi azok közé az irodalomcsinálók közé
tartozik, akikre önkéntelenül is figyelni kell. Rá már
csak azért is, mert párhuzamosan ezerféle dolgot
csinál. Egyszerre költő, író, műfordító, folyóirat- és
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könyvkiadó, s mindezek mellett irodalomszerve-
ző és menedzser. Nehéz lenne megmondani, is-
merve tartalmas és eredményes életét, hogy melyik
elsősorban a sok közül. Mint a Parnasszus költé-
szeti folyóirat főszerkesztőjével találkoztam vele elő-
ször, amelynek alapítója is egyben. Mert ő ilyen, bát-
ran belevág akár lehetetlennek tűnő dolgokba is,
és addig kalapálja, egyengeti, formálja, míg kijön
belőle valami — nevezhetjük értéknek —, aminek
ki kell jönnie. Legendás az a mondása, amely sze-
rint a terveiről akkor szeret beszélni, ha már megvaló-
sultak. Megvalósított terve pedig számtalan.

Legújabb kötete a Scolar Kiadó gondozásában
látott napvilágot. Mindössze 45 verset tartalmaz,
s ha egyebet nem ismernénk tőle, arra minden-
képpen elég, hogy megtapasztaljuk az érett férfi-
korban levő költő viszonyulását élethez és halál-
hoz. Turczinak szinte munkásságának kezdeteitől
kiforrott verselési technikája van. Egyszerre al-
kalmazza a kötött és kötetlen versbeszédet, mind-
kettőt biztos tudással és formaérzékkel. Rövid és
hosszú sorokat váltogat, és hol ütemhangsúlyos a
szövegszövés, hol időmértékes, e mostani köteté-
ben is. A költő a „hagyománytörténés” folytatója
— idézhetjük Vilcsek Bélát (Turczi István. Íróport-
ré. Szépirodalmi Figyelő, 2005/5. 73–80.) —, akit
„az átmenet és a közvetítés, az integráció és a szin-
tetizálás” egyként jellemez.

A kötetben érezni a költő élettapasztalatán túl
— Szepes Erika kifejezésével élve — a „személyi-
ségét generáló erők” jelenlétét, például azokban a
költeményekben, amelyekben megidézi Pilinszkyt
(Partitúra), Jean Genet-t, Laurence Oliviert, Ho-
méroszt, Czesław Miłoszt, Kurtág Györgyöt,
Dürenmattot, Almási Aladárt, másokat. Mint kul-
túrarajongó és kultúrafüggő, tudja, „birtokba ven-
ni a sötétséget”, azaz legyőzni, csakis a tudással és
műveltséggel lehet, s ha semmi nem marad, „bár-
mekkorát fordul a világ, / a karosszékben akkor is
megnyugtató / elragozni egy latin igét”. (29.)

„A megértés csendes révületével” (15.) viszonyul
a halált magában foglaló élethez, s ezért már az első
opusban kijelenti: „Egy ideje már nem figyelem az
évszakok múlását / mint lusta pók kúszik felém az
idő”. Az elmúlás melankóliája máshol is megjele-
nik, például (Múlás van) című versében így ír: „las-
sabban veszed észre, hogy vagy, mint azt, hogy vol-
tál”. (75.) Az (Emlékplakett)-ben „az idő és tér —
csupán önmagadnyi. / Mintha máris zsugorodna,
mintha máris”. (79.) Az idő és tér fizikai fogalma
nem először jelenik meg Turczi költészetében. Sze-
 pes Erika erre egy korábbi elemzésben így reagált:
„A fizika tér-idő fogalma az emberi életre vonat-
koztatva — amiként Turczi ezt teszi — ennyit je-
lent: az a tér, amennyit életed (azaz saját időd) so-
rán bejárni vagy képes” (http://dunatukor.fw.hu/

Szepe.htm). „Meghalsz még életedben” — mond-
ja a költő az imént idézett versében. Mert meghalni
annyi, mint elfeledve lenni — gondolhatjuk, vagy
fordítva: ha elfelejtenek, olyan, mintha meghaltunk
volna. És egy megszívlelendő intelem ugyanott:
„Mindenesetre: vigyázat. / Amit kimondtál, már
mindig / mozdulatlan. Hallgass!” Az idő filozófi-
ai tartalmakat hordoz, de a múlt atavisztikus em-
léke is kísért — „itt te nem lehetsz / szőke és kék-
szemű”, „a kör az esetek többségében bezárul”, „az
üldözés célja az üldözés”, „a kínzás célja a kínzás”.
Szaggatott, rövid, pattogó verssorok, szavak, tény-
szerűek, szigorúak. Semmi lírázás — ettől szép és
hiteles Turczi lírája.

Itt-ott feltűnik csipetnyi irónia, Válságversében
például azt mondja: „kész pazarlás / ennyi csil-
lag a függöny mögé”. A politikai közbeszéd által
elkoptatott szavakat bizarr összetételben láthat-
juk viszont, például: „Nemzeti panasznapok a té-
vében”. „Világunk mégis velejéig nagyszerű. /
Lám, bónusz is jár a tízparancsolathoz, / imígyen
szól: Ne parázz!” (13.) S az olvasónak spontán ez
jut eszébe: Imígyen szóla Zaratusztra… „minde-
zek nincsenek, a mikről beszélsz: nincsen ördög, se po-
kol. Lelkednek még gyorsabban lészen halála, mint tes-
tednek: íme, már ne félj semmitől!” Itt bujkál tehát
valahol Nietzsche is.

Semmi nem direkt ezekben a versekben. Nincs
direkt politizálás, csak „létezés-galéria” és „csend-
tárlat”, „képek gyorsított rákmenete”, gyöngyhullás,
s „a mosoly védi az arcot / ha ledőlnek a szó-ba-
rikádok”. „A vereség után mindenki elfordult tő-
lem” — mondja a viccesen-játékosan hangzó
Metamordózis című versében. Ám „a hazugság hasz-
nos kábítószer (…) Bármikor beve(t)hető, s a hatás
is biztosított, / csak az adagolást kell illendően meg-
választani”, „a dögkeselyűből így lesz postaga-
lamb”. Kemény és elgondolkodtató kijelentések. Az
idő megjelenik a történelem szálán is: a történelem
„sötét, úszó test” (53.), és már újra a hatalomnál kö-
tünk ki: „Aki uralja a múltat, uralja / a jövőt, / aki
uralja a jelent, uralja / a múltat”. (uo.) Ezeknek a
verseknek társadalmi relevanciája van, tehát sok-
kal több ez, mint én-líra. A költő talán nemcsak ma-
gát siratja, amikor a záró versben ezt mondja
(szép utalással nemcsak Kurtág Omaggio à Truszova
című művére, de a zeneszerzőt megihlető Dalos
Rimma Magyarországon élő orosz költőnő vers-
sorára is): „szívemet üresség szorítja / hatezer at-
moszférás magány” (kiemelés az eredetiben — L. E.).
Kemény, könyörtelen létérzés ez, egy depresszió-
ra hajló, magába tekintő, bajokkal küszködő, for-
radalmait rendre megvívó és elvesztő nép hangját
is hallani vélem a „csend-tárlat” hátteréből. (Scolar
Kiadó, Budapest, 2016)

LÁNG ESZTER
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