
KÖNYVEK KÖZÖTT

XVI. BENEDEK MEGNYILATKOZÁSAI
Két hatalmas kötetben gyűjtötte össze a Szent Ist-
ván Társulat XVI. Benedek megnyilatkozásait. Két-
ségtelen, hogy a katolikus egyház újabb kori tör-
ténetének legizgalmasabb és legrokonszenvesebb
alakja. El lehet mondani, hogy életműve bizonyos
vonatkozásban befejezetlen, hiszen felismerte,
hogy az egyház súlyos nehézségeit nem tudja or-
vosolni, mégis úgy érezzük, hogy hatalmas szel-
lemi hagyatékot alkotott, amely nemzedékek szá-
mára is útmutató. Sokan és sokféleképp értékelték
azt a gesztusát, hogy lemondott a pápaságról, és
visszavonulva alkotott tovább. Nem lehet kétsé-
ges, hogy gyengének ítélte magát, s képtelen lett
volna elvégezni az egyházban azt a megújulást,
amelyet sokan reméltek és vártak tőle. Talán alkata
sem tette alkalmassá ilyen feladat megoldására. De
nagyon izgalmas nyomon követni azt a belső fej-
lődést, ahogy az erősen konzervatív Ratzinger bí-
borosból (teológiai nézeteiről Lukács László írt
könyvet) megértő szívű, minden irányzatra nyi-
tott pápa lett. Valóban arra törekedett, hogy az egy-
ház mindenki számára menedéket és útmutatást
adjon. Hogy célját nem sikerült megvalósítania, az
semmiképpen sem rajta múlt, a körülmények
voltak alkalmatlanok.

Ez a két kötet, bárhol, bármelyik megnyilatko -
zását olvassuk is, mindenképpen egy nagyon nagy
szellem fejlődésébe, alakulásába, és módosulásába
ad bepillantást. Az első rész a hivatalos pápai meg-
nyilatkozásokat tartalmazza, a második azonban
alkalmi beszédek és írások gyűjteménye, amelyek
azért is izgalmasak, mert sokszor hiányzik belő-
lük az a protokolláris szemléletmód, amely a hi-
vatalosan megnyilatkozó egyházfő kötelező ki-
fejezési formája. Sokféle alkalommal mondott
beszédeket, jelentkezett rövidebb írásokkal, de
szinte mindegyikben találunk valami nagyon
mély igazságot, amely a hívő szellemi ember bel-
ső világába enged bepillantást. Egy-egy rövi-
debb megnyilatkozásában is érezhető az egyház
iránt érzett felelőssége, és az a törekvése, hogy a
sok nehézség között megtalálja azt az egyensúlyi
pontot, amelyet nem mindig érzékelünk. Ponto-
san felismerte, hogy az egyház egyik legfontosabb
küldetése a szegények védelme, a nyomorultak se-
gítése, az alapvető emberi jogok tiszteletben tar-
tása. Luanda repülőterén mondta a többi között:
„Sajnos Angola határain belül még nagyon sok sze-
gény ember él, akik követelik jogaik tiszteletben
tartását. Nem feledkezhetünk meg arról az angolai
sokaságról, akik az abszolút szegénység szintje

alatt élnek. Ne tagadjátok meg tőlük a várakozá-
saik teljesedését.” Teljesen igaza volt, az egyház-
nak korunkban hatalmas munkát kell teljesítenie
a szegénység leküzdésére, a nyomorultak fel-
emelésére. Ő maga gyenge volt e feladat betelje-
sítéséhez. Mégis, bármelyik beszédét, vagy egyéb
megnyilatkozását olvassuk is, érezni lehet, hogy
teljes mértékben tudatában volt küldetése súlyá-
nak, s amikor felismerte, hogy képtelen a min-
denfelől felé irányuló várakozás beteljesítésére, ál-
talános tiszteletet keltve lemondott a pápai trónról,
visszavonult, s nagyon fontos, hiányzó munkák
befejezésén dolgozott és dolgozik. Nagyon jel-
lemző magatartására, milyen sokszor szerepel
megnyilatkozásaiban a szív szó. Valóban a szív
em bere, tele szeretettel, megértéssel, s nagyon so-
kan visszaéltek ezzel. Istenben gyökerező ember
és gondolkodó, s joggal imádkozta a Szentföldön:

Az Úr irgalmasságai, hogy nem enyésztünk el,
mert nem fogytak el Ő irgalmasságai.

Újak minden reggel,
nagy a Te hűséged.

„Osztályrészem az Úr, mondta a lelkem,
ezért várva várom Őt.”

Jó az Úr azokhoz, akik Őbenne remélnek,
az Őt kereső lélekhez.

Jó várni hallgatással az Úr szabadítását.

Jellemző, hogy sokszor választott olyan idéze-
tet, kiindulópontot, amely a csöndes elmélkedés
perceit idézi. Ha magunk elé képzeljük alakját, ak-
kor először a csöndes alázat jut eszünkbe. A mai
világban nagyon nagy szerepe volna a csöndes el-
mélkedésnek, de a rettenetes lármában erre kevés
módunk van. XVI. Benedek arra is példa, hogy Jé-
zussal mindig, mindenhol bensőséges kapcsolatot
teremthetünk.

Bár egyike korunk nagy teológusainak, olvasója
nem szabadulhat attól az érzésétől, hogy volt ben-
ne valami a gyermekek tisztaságából. Boldogok a
tisztaszívűek, mondja az Evangélium, s ő a maga
módján, kivált a pápaság gondjaitól megszaba-
dulva, boldog lehetett. Mindig szívesen találkozott
gyermekekkel, s elborzadva figyelte, hányan van-
nak közülük, akik nyomorognak, és elveszítik re-
ménységüket. Ezt akarta visszaadni nekik, s min-
den alkalmat megragadott, hogy kiutat mutasson
a hátrányos helyzetű fiataloknak. Nem volt poli-
tikai alkat. Hiányzott belőle az a készség, hogy a
világpolitika nagy történéseiben állást foglaljon:
úgy hitte, teljesen elegendő, ha az Evangélium szel-
lemét terjeszti, s azokra az intelmekre hagyatko-
zik, amelyeket Jézus adott az apostoloknak. Ha ez
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elég lenne, a világ is boldogabb és kiegyensúlyo-
zottabb lehetne. Sajnos nem elég, mert a keresztény
politizálást sokan teljesen félreértik, s hallatlanra
veszik a Tízparancsolat egyes intelmeit. Bizonyá-
ra ez is súlyos lelki válságot okozott számára (mint
ahogy nagyon sok hívő keresztény számára is).

Tisztelettel és megértéssel tekintünk a lemon -
dott pápára, aki ugyanakkor a létező legjobb tár-
sa ságban van, hiszen nyugalmában befejezhette
Jézusról írt nagyszabású könyveit. Biztosak le-
hetünk benne, hogy Jézus élete végéig kísérni és
segíteni fogja hű szolgáját. (Ford. Diós István et
al.; Szent István Társulat, Budapest, 2018)

RÓNAY LÁSZLÓ

GYURGYÁK JÁNOS: 
EURÓPA ALKONYA?

A romantika, s általában a múlt tudásának törté-
nettudománnyá alakulása óta izgatja az európai
értelmiséget Európa sorsa. A francia forradalom
politikai kataklizmája, majd az ipari kapitalizmus
mélyszántása mélyebben fölforgatta a korábbi tár-
sadalmi rendet, mint a korábbi évszázadokban bár-
mi, talán a reformációt leszámítva, s így már nagy
tömegekhez ért el a történelem, a változás prob-
lémája. A 20. század viharai ezt tovább erősítet-
ték. Aligha képzelhető el iskolázott európai em-
ber, akinek ne volna véleménye minderről, s ne
volnának „érzései” azzal kapcsolatban, hogy sa-
ját hazája, kultúrája, társadalmi miliője, civilizá-
ciója „merre tart”: egészen pontosan, hogy hanyat -
lik-e, vagy éppen föllendülőben van. Éppen ezért
roppant nehéz újat és gondolatébresztőt monda-
ni erről a témáról.

Gyurgyák Jánosról régóta tudjuk, hogy nem
ijed meg a herkulesi feladatoktól, s azt is, hogy el-
képesztő munkabírása és műveltsége révén ezek-
nek meg is tud felelni. De még így is fenntartá-
sokkal vettem kézbe a könyvet. S minden hízelgés
nélkül mondhatom, hogy egyáltalán nem csa-
lódtam. Vannak persze olyan részek, amelyekben
kevesebb, másokból meg több új információt tud-
tam meg, de egészében véve a könyv megítélé-
sem szerint párját ritkítóan érett, összefogott, ará-
nyos, gazdag és élvezetes. Tulajdonképpen
leginkább ezért az egész-élményért érdemes el-
olvasni. A szerző minden fejezet és alfejezet ele-
jén nagyon sok további irodalomra mutat rá, ta-
lán fölöslegesen is, hiszen nem elemzi őket
részletesen (ez nem is szükséges), de talán így ér-
zékelhető igazán a munka mérete.

Miről is szól a könyv? Részletes ismertetésre
nem is vállalkozhatom, így csak a főbb témákat
tudom összegezni. Előrebocsátani annyit kell,
hogy Gyurgyák mindenekelőtt eszmetörténész,

azaz mások gondolatait mutatja be és értelmezi.
Egy eszmetörténésztől azt várjuk, hogy ezt a mun-
kát hitelesen végezze; továbbá, hogy hőseit állítsa
színpadra, és mutasson be velük egy darabot, vá-
zoljon föl egy horizontot, amely felől nézve az is-
mertetett gondolatok és gondolkodók valamilyen
új mondanivalót, de legalábbis új eszmei rendet
hordoznak. Nos, ezek az elvárások is teljesülnek,
talán még jobban is, mint a szerző korábbi mo-
nográfiáiban.

Az első fejezet az európai identitás nagy té-
májának néhány klasszikusát mutatja be, Oscar
Haleckitől Bronisław Geremekig, Bibó Istvántól
Szűcs Jenőig, Fernand Braudeltől Norman Da-
visig. Ismert szerzők, mindegyikük hatalmas
életművet és nehézsúlyú gondolatokat hagyott
ránk. Gyurgyáknak sikerül a nagyvonalú köny-
nyedséget az alapos és értő elemzéssel párosíta-
nia. A spanyolviaszt persze nem kell föltalálni: a
keresztény, a racionalista, a humanista, a sza-
badságpárti hagyományok minden szerzőnél
tartópillérekként jelennek meg Európa szellemi
hagyományépületében. Éppen ezért, folytatja a
szerző a következő alfejezetben, végzetes hiba
(volt?) az Európai Unió 1990 utáni koncepciójá-
ból ezt a hagyományt, s általában a gyökerek át-
gondolását kihagyni.

Ez annál is szomorúbb, mert — ahogy már je-
leztem — a múltra való rendszeres, tudományos
és filozófiai reflexió éppen a legfontosabb ha-
gyományok egyike. A következő fejezet A speng-
leri kérdés címet viseli, hősei pedig Spengleren
kívül G. Vico, N. Danyilevszkij és A. Toynbee.
Éppen őt leszámítva a többiek műkedvelő törté-
nésznek minősíthetők (persze Vico idejében tör-
ténettudomány még nem is létezett), de nem a
gondolat és a szellem dilettánsai, hanem hiteles
képviselői. Különösen Danyilevszkij gondolko-
dásának bemutatása újdonság, hiszen magyarul
alig olvasható tőle valami, Gyurgyák pedig szá-
mos orosz nyelvű forrást is idéz. Ez a rész ki-
mondottan hiánypótló. Az egész könyvre jel-
lemző tág perspektívát — angol, francia, német,
orosz koncepciók — kicsiben ez a fejezet is jól
reprezentálja. A végén olvasható összefoglaló —
sem a hanyatlás, sem a dinamikus fejlődés nem
igazolható vagy cáfolható — kissé lapos ugyan,
de az addig bemutatott érvek és ellenérvek, a
módszertani problémák és olykor váratlan, intu-
i tív, de szellemes megoldások együttesen infor-
 matív olvasmánnyá teszik ezt a részt is.

Azzal, hogy az I. világháború traumatikus ta-
pasztalata volt Európának, valódi civilizációs
kataklizma, ma már aligha vitatkozik bárki is.
Gyur gyák számos adatot sorol föl ennek alátá-
masztására, továbbá bemutatja a kibontakozó to-
talitárius-ideologikus politikai rendszerek okozta
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újabb válságokat, Európa térvesztését a világban.
A részletek itt kevésbé érdekesek, a fejezet mégis
szükséges, mert az említett katasztrófa mélységét
valahogyan érzékeltetni kell. Azzal nem teljesen
értek egyet, hogy a világháború önmagában
okozta volna Európa visszaszorulását (viszont
igaz, hogy Amerika politikai fölemelkedését igen).
Itt már nagyon könnyen válunk felszínessé. Az
európai eredetű marxizmus-kommunizmus ideo-
 lógiai befolyása a II. világháború után egyáltalán
nem szorult vissza, Kínától és Indiától Latin-
Amerikáig mértékadó eszmerendszerré vált. Az
angolszász kapitalizmus diadalmenete sem ért
véget, éppen ellenkezőleg. A történet tehát úgy is
folytatható, hogy Európa országait tekintve
ugyan valóban kisebb lett, de eszmei és gyakor-
lati-életmódbeli téren minden korábbinál na-
gyobbá vált. Maga a szerző is többször rámutat,
hogy Európa nem földrajzi fogalom; így hát óva-
tosabban kellett volna arra következtetnie, hogy
Európa mint civilizáció valóban veszített-e. 

Gyurgyák János ezután részletesen bemutat-
ja az Unió megszületésének eszmei hátterét, itt is
igen informatív módon citálva a legkülönbözőbb
gondolkodókat egészen a középkorig visszalép-
ve. Bemutatva a politikai válságok sorozatát, az
Unió intézményrendszerének legendás demok-
ratikus deficitjét. Saját konklúziója szerint talán
„egy valódi, mindenféle föderális eszme és in-
tézmény nélküli konföderáció” (eredeti kiemelés,
203.) a legvalószínűbb jövő, amihez De Gaulle fel-
fogása passzol a legjobban.

A könyv utolsó két fejezete részletesebben ve-
szi szemügyre a német és az orosz Európa-gon-
dolkodást. Miért éppen ezt a kettőt? Aligha két-
séges, hogy a szerzőnek ezt az elképzelését lehetne
a legtöbb kritikával illetni. (Már korábban bemu-
tatta az európai identitás mérésének egyes adata-
it, sajnos ott sem szólt róla, hogy az egyes nem-
zetek-országok között igen jelentős különbségek
vannak abban a tekintetben, hogy a lakosság
mennyire tekinti magát európainak.) Magam úgy
gondolom, hogy a lehetséges módszertani ellen-
vetések fölsorolása helyett érdemes azt értékelni,
ami végül is megíródott. S azt mondhatjuk, hogy
jól íródott meg: a német fejezet alapos ország-
tanulmány, rengeteg adattal; aztán fölsorakoznak
a háború utáni német szellemi élet nagyjai, F. Mei -
neckétől J. Habermason és N. Eliason át E. Noltéig.
Az orosz fejezet a már említett okból, vagyis hogy
erről magyar nyelven eleve keveset tudunk, a leg-
több olvasó számára bizonyosan sok újdonságot
tartalmaz. Ezen túlmenően kinagyítva, világtör-
ténelmi méretekké tágítva sok áthallást tartalmaz
az ázsiai gyökerek után régóta szenvedéllyel ku-
tató magyarok számára is. Gyurgyák ezeket nem
említi, de lehetetlenség nem gondolni a szlavofi-

lek és a magyar népi írók érvei, vagy inkább gon-
dolkodásmódjuk közötti hasonlóságokra. Min-
denképpen fontos, hogy lássuk és tudjuk, hogy az
orosz szellemi hagyomány messze nem azonos a
sztálini-brezsnyevi diktatúrák hivatalos ideológi-
ájával; hogy Oroszország számára Európa prob-
léma, úgy is, mint geopolitikai valóság, úgy is, mint
eszmei-szellemi hagyomány és örökség. Föltétle-
nül érdemes mélyebben megismerkedni az orosz
politikai-kulturális önképpel, annak sokféle rész-
letével, s persze mindenki eldöntheti, milyen
mértékben és milyen értelemben része Európának
Oroszország. Személyesen úgy gondolom, hogy
a 19. század óta föltétlenül része: Tolsztoj, de még
inkább Dosztojevszkij óta az orosz irodalom el-
sősorban Európához szól. Dosztojevszkij vagy Szol-
zsenyicin persze az orosz külön utat képviselték;
mégis az európai lélek és az európai lelkiismeret
szólt belőlük.

Személyes véleményem természetesen má-
sodlagos. A fontos az, hogy ez a könyv nagyon jó-
kor jelent meg, hiszen az európai politika a magyar
politika is, s megfordítva, talán jobban, mint 1945
óta valaha. A magyar közgondolkodásban ma na-
gyon is divatos a hanyatlás-tézis, vele együtt pe-
dig a glóbusz keleti fele fölemelkedésének tézi-
se, továbbá az a dilemma, hogy a hanyatlást meg
lehet-e állítani, vagy helyesebb időben kiszállni
a süllyedőnek vélt hajóból. A szerző mindezzel
nem foglalkozik, de könyvének szinte minden ol-
dala tartalmaz valamit, amivel ezeket a vitákat
gazdagítani lehet. De azért egy igazi utószó, egy
fortissimo mégis hiányzik belőle. Persze finom
utalások, árnyalt állásfoglalások és értékelések ré-
vén a szerző saját világlátása és világképe a könyv
végére összeáll. Őt ismerve meglepetés nem ér-
het senkit.

Gyurgyák János a nagyon kevés autonóm és
szuverén szerzők egyike. Olvasottsága, szorgal-
ma, nyelvtudása, alapossága, pártatlansága le-
nyűgöző. S hadd legyek itt is személyes: stílusa
is egyre letisztultabb és legjobb értelemben egy-
szerűbb. Ez a könyve alkalmasint végleg a ma-
gyar szellemi elit meghatározó tekintélyévé teszi.
(Osiris, Budapest, 2018)

BALÁZS ZOLTÁN

JÁSZ ATTILA: BOLDOG TEMETŐ

A cím oximoronnak hat. Feloldhatatlan, már-már
megütköztető ellentétnek, de mindenképp olyas-
valaminek, ami megállít — hát még, ha meglát-
juk a borítón heverő halvány, női torzóakt rajzát.
Micsoda halált rejt ez a könyv? S micsoda életet?

„Olyan, mintha üvegből lennék, törékeny üveg-
ből…” — indul a kötet —, s bár a mottó az üveg tö-
rékenységét helyezi fókuszba, nem tudok eltekin-
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teni áttetszőségétől vagy attól, hogy az üvegen min-
den tükrözve, s így fordítva látszik. Akár ebben a
kötetben, melyben az utóiratoktól (IV. Utóiratok) ha-
ladunk az első versek, az első képek felé (III–I. Be-
fejezetlen kép).

Mi ez a fordítottság? Talán hogy halálunk pil-
lanatában visszafelé leperegnek előttünk életünk
képei? (Persze nincs semmi bizonyítékom arra,
hogy ez visszafelé történik.) Vagy a megismerés fo-
lyamata: látunk valamit valakiből, aki éppen ak-
kor éppen ő, és ahogy egyre mélyül ismeretségünk,
úgy egyre többet értünk, tudunk meg belőle, róla
a múltból, visszafelé? Vagy talán a paradoxon, hogy
ahogy előre jutunk önmagunk és az élet ismere-
tében, azzal egy időben mindig visszafelé is ha-
ladunk, keresve „az alapot, a gyökeret, amelyből
organikusan kihajthatott” mindenünk?

Nem tudom. Túl ezen, szembetűnő és izgalmas,
s akár a cím és e visszafelé haladás, megütközte-
tő a kötet különös formája is. A bal oldali lapokon
a balra zárt szövegek helyett legtöbbször belülre,
a könyvgerinchez zárt verseket, míg a jobb oldali
lapokon a gerinc közelétől induló szövegek helyett
jobbszélre zárt verseket találunk — mintha a for-
ma éppen azt érzékeltetné, hogy e versek csupán
tükröződések: festmények tükröződései, képek a
képekről: Amrita Sher-Gil (1913–1941) festményei
szavakban. És persze többek is ennél — akár az üve-
gen az, ami mögötte van, áttetszik rajtuk élet és ha-
lál. A magyar gyökerekkel is rendelkező indiai fes-
tőnő, Amrita Sher-Gil élete és halála — és persze,
már ahogy ez a műalkotásokkal lenni szokott, a mi-
énk is.

A Boldog temető valójában egy kép címe. Vagyis
eredetileg az. Most már verscím, kötetcím. Ilyen a
lélekvándorlás. „milyen vidám sírkövek / semmi
szomorúság / miért ne lehetne egy temető boldog?
// várva a feltámadást / hiszen Indiában nincse-
nek temetők / kálváriák // se bánat / nem kell je-
leket hagyni / hogy emlékezzenek egymásra //
hadd legyenek hát színesek a sírkövek / a fejfák /
ha a fák komorak is nagyon // mégsem tájkép /
inkább portré / honvággyal” (Boldog temető, 1939).

Mi fér bele ebbe az élettel telt („Bele kellett sze-
retnie az életébe, ami nem volt számára nehéz.”),
mind egyszerűbbé tisztuló („Egyszerűsíteni akar-
ta műveit. Egyszerűsödni művészileg.”) honvágy -
ba? Történetek: „India / valahogy ilyesmi lehe tett
// valami nagyon így működik itt / megnyugta-
tó dzsungelzöldben // vakítóan fehér díszletfal előtt
/ készül a vacsora // addig is halad a mese / fe-
hér szakállas apó ül // körülötte gyerekekkel /
megelevenedik a történet // a fehér fal előtt / min-
dig ugyanaz // természetesen szerelemről / és ha-
lálról és” (Öreg mesemondó, 1940). Átváltozások: „mi-
lyenek ezek a fák? / nem is fák / nem ismerni rájuk
/ érzések // vágyak / női szimbólumok / át kell

jutni valahogy a sötét belsőből a világosba / át-
szivárogni a fényre // a fák hálója között / eszté-
tikus belső rendjükön át / oda / ahol a fák csak ma-
gukat mutatják // ahol a fák csupán festett fák /
mintha üvegen át látnád csak őket / de életed vé-
géig / követnek” (Fák, 1939). Kapcsolatok: „milyen
barátságos ez a kép / minden sallang nélküli // hi-
ába ábrázol két parasztlányt ruha nélkül / kettős
aktkép lett belőle // talán ezért sokáig nem is fe-
jezte be / utólag az ülő lány vállára lepedőt festett
// mégse a puszta bőréhez érjen a barátnő keze /
jelezve a finom kapcsolat határát kettőjük között”
(Két leány, 1939). Érzékiség — ami lélek: „milyen
ikonszerű ez a kép / a maga meztelenségében / ta-
lán ő maga is meglepődhetett rajta / nem a testet
// a női lényt akarta megfesteni / inkább lett sík-
szerű / mint a lélek / amikor legjobban látszik” (Női
torzó, [Akt] 1938). Elefánt — ami több mint elefánt:
„Egy nagy piros agyagelefánt várakozik / az élet
világos előterében // nem mozdul / mozdulatlan
// a megnyugtatás színében áll / sötét előérzetek
között // pedig jó iránynak tűnik / inkább arra kéne
továbbhaladni // amerre az ormány mutat / de
agyagelefántként // nem könnyű lépni / tovább
// hiszen minden kép az alkotóról szól / belső tör-
ténet // ahogy a háttérben a két élő elefánt is jelzi
/ lehetnének más megoldások is” (Vörös agyagele-
fánt, 1938). Mintha minden vers részlet lenne egy
nagyobb kompozícióból: „milyen szép tájkép /
mintha csak háttér lenne / részlet egy nagyobb
kompozícióból // óhatatlanul keresni kell rajta va-
lamit / miről is szól a kép” (Hegyoldal, 1939), mely-
ben a táj több mint háttér: „ilyen egy félmeztelen
nő / mintha a semmiben lebegne // egy pók há-
lójában / előtte rokka // a sors fonalát szövik már
/ valaki alszik // a fonó nő félrenéz / egy meg nem
született kisgyerek babázik // a táj több mint hát-
tér / egy élet pontos részletei”.

„Festményei egyfajta átélt élményösszegzések,
semmi sem véletlen rajtuk, egyetlen színfolt sem”
— írja a verssé lett képek között futó szöveges élet-
rajz, ahogy ezt is: „Legtökéletesebb képe befejezetlen
maradt”. Akár Amrita élete váratlanul. Akár az akt
a képen. Akár az emlékező szó. Vagy a szerelem da-
dogása. S lehet, éppen e befejezetlenség a teljesség
lehetősége. „el akartam temetni magamban vala-
hogy / ezt a felzaklató történetet / lezárni mert //
a megoldást nem tudjuk meg soha már / az igaz -
ságot / mi is történt valójában // ezért inkább meg
akartam mutatni / a sok gyönyör / ű képet // raj-
tuk keresztül őt / benne volt mindegyikben / ő volt
a kép ha a modell nem is mind // ig amikor kis fács-
ka volt / azt szerettem legjobban / ha egyszer majd
fává leszek // miatta teszem” (Utólagos temetés).

Az Amrita szanszkrit eredetű név, jelentése hal-
hatatlan. A hindu mitológiában az istenek italának,
az örök élet nektárjának a neve. Hát hol van akkor
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a halál? Ki(ke)t rejt akkor a boldog temető? „milyen
a halál? / talán egy újabb távolság / ahonnan más-
ként láthatjuk majd / a kapcsolatainkat kedves Am-
rita // a halál talán tényleg csupán / egy újabb tá-
volság / amit nem érzékelünk / csak amikor már
nem távolság többé // hanem / addig félünk tőle
/ mint ismeretlen messzeségtől / és egyre csökke-
nő izgalommal várjuk // a pillanatot / amikor töb-
bé már nem használhatunk ecsetet / a szabadság
tökéletes eléréséhez”. (Kortárs, Budapest, 2017)

TOMPA ZSÓFIA

VÖRÖS ISTVÁN: 
ELÉGIA LAKÓI, 2000–2011

Vörös István 2000 és 2011 közötti verstermését
összegző könyvének, az Elégia lakóinak már a címe
is igen beszédes. Az eredetileg műfajmegjelölő cím
itt mintha egy földrajzi helyre utalna, egy térre,
amelynek adott a hangulati töltöttsége, be lehet
járni, be lehet lakni — ahogyan ez meg is törté-
nik a kötetcímet adó versben. De Elégia egy sok-
kal tágasabb és heterogénebb tér, mint az a fur-
csa ország, amit a kötetével azonos című vers
bemutat, hiszen a teret a kozmikus távlatoktól egé-
szen a mikroszkopikus méretekig átfogja: a bő év-
tizednyi anyag verstárgyai jelölik ki a határait —
vagyis sokkal inkább a határtalanságát. A kötet
címe továbbá, ha referenciálisan olvassuk, ami-
re természetesen megvan a lehetőség, akkor a szö-
vegek valódi műfajiságát is előrejelzi.

Elégia világa azonban korántsem mozdulatlan
és üres tér, sőt, burjánzó, sokszor expresszionisz -
tikus-látomásos képiség hatja át, ami Vörös ér-
zékletes és érzéki versnyelvében bomlik ki. Szépen
tükrözi ezt a forrongó versnyelvi és képi gazdag-
ságot a verscímekben néhol föltűnő fraktál szó is,
ami egy alkotói koncepciót sejtet, mely egy-egy
megidézett szerző stílusának (poétikájának) sza-
bályozott, „mintázatszerű” továbbburjánoztatásán,
egyénítésén alapul. Jelezve azt is egyúttal, hogy
mely szerzők nyújthattak leginkább inspirációt e
versek születéséhez: a címekben Hölderlin, Rad-
nóti, Kosztolányi, a festőként kakukktojás (ám az
erősen vizuális nyelvet tekintve a sorba szintén be-
illeszthető) Rubens, valamint Rilke neve tűnik föl
— de mindegyikőjük közül legutóbbi hatását
érezhetjük a legintenzívebbnek, amire nemcsak a
szövegek engednek következtetni, de a fraktál-ver-
seket is tartalmazó cikluscím is erre utal.

A vizionárius képalkotást előidéző nyelv szoros
összefüggésben áll a kötet jellemző témáival. Is-
merős és ismeretlen istenekkel, nem „hétköznapi”
angyalokkal találkozhatunk, alternatív teremtés-
történeteknek lehetünk szemtanúi, antik színeze-

tű mitologikumról és apokrif történetekről olvas-
hatunk, de az élet legalapvetőbb szenzációi, a sze-
 xu alitás, a születés és a halál is mitológiaként vál-
nak hozzáférhetővé, elbeszélhetővé e költészeten
keresztül. Néhol azonban visszafogottabb, me-
rengőbb bölcseleti költemények szakítják meg a képi
kavalkádot, melyek ugyan első pillantásra talán job-
ban illeszkednek az elégikus hangnemhez, ám az
végső soron képes összeolvadni a versnyelv vib-
rálásával, változatosságával.

Ha mitologikus gondolkodásról van szó, akkor
az idő mint probléma kikerülhetetlen. A kötet egé-
szét áthatja az idő természetének folyamatos für-
készése; nem véletlen, hogy méltató utószavában
Szabó T. Anna is az idő jelentőségét emeli ki e köl-
tészet kapcsán. De itt nem is csupán fürkészésről,
hanem az idővel folytatott nyelvi játékról, az idő
teremtéséről beszélhetünk, a különböző múltak, je-
lenek, jövők egymásba indázó, kiismerhetetlen, mi-
tologikus konstrukciójának megalkotásáról, sőt, az
ebben való elveszés extázisáról. A hétköznapokat
uraló, racionális idősíkok közmegegyezéses kon-
túrjai elmosódnak, Elégia tágas terének ideje nem
idomul a megszokott időfelfogásunkhoz, hiszen ez
föloldódik az emlékezés és az intenzív képzelet-
működés aktusában.

Külön említést érdemelnek az Isten-versek,
melyek sokszor olyan jellegű metafizikai kételyt
fejeznek ki, azaz a hit és a kétely ambivalens
együttjárásának olyan megnyilvánulásaiként ol-
vashatók, mint amilyet József Attilánál is tapasz-
talhatunk. Isten többértelműsége szüli a kétely ter-
mékeny dialektikáját, amely azonban nem célelvű,
nem akar túlnőni önmagán; ezekben a versekben
nem a bizonyosság elérésére vagy el nem érésére
helyeződik a hangsúly, sokkal inkább az erről való
beszédre, elkerülve az egyértelműség didaxisát,
meghagyva az értelmező eredendő szabadságát.

Olykor azonban a személyesség szférájának is
jut hely, a hétköznapibb, intimebb hangnem is be-
szövődik a képek burjánzásába. Így ismerhetjük
meg például Bakonymérőt, a kamaszkor szintén
mitológiaivá váló, a múltban elsüllyedt, „sosem-
volt” helyszínét, mely az emlékezetben mégis je-
lenné válik — hiszen meghatározza a versbeszéd
jelenét —, de így szüremlenek be a családi élet ké-
pei is, azok a hétköznapi történések, melyek, sok-
szor a konvencionális valóságtól elemelődve, en-
nek a költészetnek az anyagát alkotják.

Vörös István kötete bizonyos szempontból egy-
ségesnek, másfelől vizsgálva zavarba ejtően sok-
színűnek mutatkozik, a késztetést és a lehetőséget
is megadva olvasójának, hogy elmerüljön Elégia
versvilágában. (Parnasszus könyvek, Tipp Cult Kft.,
Budapest, 2018)

TANOS MÁRTON
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