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AZ ELTŰNT IDŐ NYOMÁBAN

A kis herceg időtlensége
A címet jól ismerik a nemes irodalom barátai. El-
elgondolkodom, igaza van-e Proustnak, felidéz-
hető-e a múlt a maga teljességében. Előttem csak
arcok villannak föl, mondatok úsznak körülöttem,
események töredékeit vélem látni. Eseményeket,
melyek már soha nem ismétlődnek, mégis érde -
mes visszaidézni őket, hátha megállíthatjuk az
időt, visszaidézhetjük a szépet, jót, amit kaptunk
az élettől. Gyalázatomra válik: Proust művét ki -
csit untam. Később ráébredtem, milyen sokat kap -
ha tunk emlékeinktől, s ha töredékesen is, egy-egy
esemény mennyire fontos volt, lehetett.

Ahogy telnek-múlnak az évek, egyre szíve seb -
ben költözöm a múltba. Felfedeztem, mennyire
gyü mölcsöző szembesülni vele, milyen sokat
adhat azoknak, akik számára újdonság mindegyik
történése. A történelem lehet halálosan unalmas
és végtelenül izgalmas, kivált, ha egy-egy szemé -
lyes megjegyzésünkkel érzékeltetjük, hogy a mi
törté nel münk, a mi ügyünk. Amikor a háborúról,
Buda pest ostromáról idézem gyermeki tapaszta -
latai mat, mindig némaság kíséri elbeszélésemet.
Papírmasé vár a karácsonyfa alatt. A bástyákról
a várvédők te kintenek az ostromló indiánokra,
akik lovaikon szá guldoznak a vár körül. Képzele -
temben már az esti játékot készítettem, amikor a
házunkba bevágott az első akna. (Több mint negy -
ven követte.) Lóhalálá ban száguldottunk a
légópincébe. Majdnem másfél hónapig ott éltünk.
Mire vissza tértünk a lakásba, a karácsonyfa
kopáran, dísztele nül állt, a várvé dők és az in diá-
 nok eltűntek. Egy maradt hátra az ostromlók
közül, fél karját elveszí tette. Meggyó gyí tani nem
tudtam, a fiókomban őriz tem, mint az ostrom fáj-
dalmas mementóját. Egy átalakításnál aztán el-
tűnt, nyilván társai után lovagolt.

Ezt a háborús karácsonyt minden évben vissza -
idézem, nagy figyelmet keltve. A tudós történé -
szek számára semmit sem jelent. A fiatalok lelké ben
visszhangzik, mint ahogy az is, hogy édes anyám -
mal szó szerint árkon-bokron átmentünk Solymár -
ra. Ott lépett le apám a sok „kicsit havat lapátolni”
vitt civil sorából.

Gyerekszemmel a háború. Valami idilli volt
ben ne, így látják a világot a gyerekek. Ilyennek
mutatja a csodálatos kis herceg is. A Móra Könyv -
kiadónál most jelent meg 40. kiadása. A kis her-
ceg nemzedé kek tanítója, Rónay György „klasszi -
kus fordítá sában”. Saint-Exupéry hercege is
da col a múló idővel.

Az elveszített idill
A második világháború idején nagyon népszerű
volt Az ismeretlen birtok című francia regény, Lovass
Gyula mesteri tolmácsolásában. Visszaperelhetjük
azt a boldogságot, melyet egyszer már átéltünk,
vagy hiába lótunk-futunk utána, végképp elveszít -
jük? Én így olvastam, így emlékszem rá: „Elérhetet -
len vágy az emberé, elérhetetlen, tündér, csalfa cél”
— írta Vörösmarty a Csongor és Tündében.

Nem érjük el, de kielégíthetetlen szenvedéllyel
és kíváncsisággal keressük. Már-már kézbe fog-
juk, de elillan. Kezdődik a hajsza elölről, s ebben
te lik el az élet, amely mégsem volt hiábavaló, hisz
tartalmassá tette az ideálok kergetése.

Sokan rossz helyen, múló javak között kutakod -
nak, hátha ott van az igazi érték. Korunk elszánt
kincskeresőit a pénz, a hatalom mozgatja. Telnek-
múl nak az évek, eljön a vég, és a gyászolók azt kér -
dik: érdemes volt? Ez lett mindabból, amit össze -
hará csolt megtévesztéssel, hazugsággal, csalással,
lopással, hízelgéssel? Nem ért volna többet egy este
az unokáival? Pár meghitt szó a család körében?
Mintha még éjjel is nyakkendőt viselt volna. Ad-
dig-addig, hogy végül megfojtotta.

Nem a hízelgők mosolya és tapsa életünk iga-
zi értékmérője. A szenteskedőknek áll a világ.
Csak éppen emberi tartásukat veszítik el az arcukra
fagyott mosoly álarca mögött. „Add meg a csá-
szárnak, ami a császáré, és Istennek, ami Istené” —
így tanított Jézus. Szomorú, hogy vannak, akik for-
dítva teszik. Istenítik a császárt, megfeledkeznek
Istenről. Napjaink farizeusai, akiknek „jaj lesz”.

Emlékezetem szerint Zimándi Pius idézi nap -
ló jában a nyilas Egyedül vagyunk egyik cikkét. Szer -
ző je szerint Hamlet a férfiatlanság: az effeminált
ember látványos képviselője. Az ilyenek fölött el-
jár az idő.

De ki olvassa az Egyedül vagyunkat?… Hamlet
mégis megmaradt.

RÓNAY LÁSZLÓ

RÓNAY LÁSZLÓ: 
KÖZELÍTÉSEK SZABÓ DEZSŐHÖZ

„Szabó Dezsőt nem csak úgy látom, mint az Éle -
teim javítgatóját, hanem mint a halálára készülőt
is” — olvashatjuk Rónay László Közelítések Szabó
De zső höz című monográfiája fülszövegében. Rónay
László utolsó kötetét töretlen munkabírással javít -
gatva szin tén készült a Teremtővel való talál ko -
zásra, sza vait idézve arra várt, hogy „a Jóisten gon-
 doskodjék sorsa felől”. A keresztény szellemi sé gű
irodalomtörténész páratlanul gazdag mun kássá -
gá nak méltó zárása a Szabó Dezsőről írott kis mo -
nográfiája. Noha a két világháború közti magyar
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próza különálló egyéni sé géről napjaink ban is
születtek résztanulmá nyok (itt elsősorban Kovács
Dávid Szabó Dezső nem zet szem lélete című, 2014-ben
megjelent tanulmány köte tére gondolha tunk); két
régebben megjelent monográfia (Gom bos Gyula
és Budai Balogh Sán dor könyve) után Rónay Lász -
ló Szabó Dezső mű veit hitelesen bemutató kötete
valódi hozzájárulást jelent az eddi gi kutatások
árnyalásához és kitelje sítéséhez.

„Szabó Dezső erényei és hibái szenvedé lyes ség -
ből erednek” — olvashatjuk Várkonyi Nándor meg -
 ál la pítását a függelékben, és Rónay László szintén
az író erényeire-hibáira világít rá sajátos kismonog -
ráfiájában. A Kolozsvárott született író, kritikus,
pub licista életművéhez egyedi mó don közelítő kö -
tet különös abban a tekintetben is, hogy részletes
élet út helyett csak egy-egy életrajzi moz zanatot vil -
lant fel; a novellák, a tanulmányok, a publicisztikai
írások tárgyalását is mellőzve csupán a legjelentő -
sebb alkotások elemzésével jelöli ki Szabó Dezső
élet pá lyá ja legfontosabb állomá sait. Ahogy a szer -
ző is vall ja, öt mű elemző be mu ta tásával „lehetetlen
e gaz dag, gyak ran önmagának is ellentmondó élet -
mű mérle gét megvonni”. S bár Rónay László nem
törekedett teljességre, a Nincs menekvés, Az elsodort
fa lu, a Meg ered az eső, a Segítség! és a Feltámadás Ma -
kucs kán című, részletesen vizsgált prózai alkotások
ki választásával tudatosan jelöli ki az életmű súly -
pont jait. A század végi életérzést tükröző Nincs me -
nek vés; a magyar expresszionista próza legnagyobb
hatású alkotása, Az elsodort falu; a mozaikos szer -
ke zetű Megered az eső; a magyar géniusz hanyat-
lását ábrázoló Segítség! és a szatirikus jelenetekben
bővelkedő Feltámadás Makucskán elemző bemuta-
tását Schöpflin Aladár, Szerb Antal, Várkonyi
Nán dor és Nemeskürthy István bírálatát tartalma -
zó függelék követi, a kötet egészét pedig Veres And-
 rás Szabó Dezső újraértékeléséhez című tanulmánya
zárja. Az írói magatartás leglénye gesebb jegyeit fel-
térképező kötet további érdekes sége, hogy idézi
Szekfű Gyula A nemzedékprobléma című esszéjének
egy részletét, Kodály Zoltán Szek fű Gyulához 1926
márciusában írott levelét és Erdélyi József Tanyai
emlék című versét is. Az Eötvös Collegiumban
Szabó Dezső baráti kö réhez tartozó Szekfű Gyu-
la és Kodály Zoltán szem lé lete a Segít ség! című re -
gény elemzését ár nyal ja. Szekfű kifejti, hogy Sza -
bó Dezső „a népi össze függéseket vissza vit te a faji
misztikumba”, Kodály viszont — akinek szívügye
volt a székely néphagyo mány — inkább Szabó De-
zsővel értett egyet a parasztság történelmi szerepé -
nek értékelésében. A szerző Erdélyi József lírába
öntött gondolatait szintén párhuzamba ál lítja Sza -
bó Dezső nézeteivel.

Bár Szabó Dezső a Nyugat által nyitott kapun
lé pett be az irodalmi életbe, mire első regénye, a
Nincs menekvés 1917-ben megjelent, addigra a fo-
lyó irattól már eltávolodott. Rónay László először

a Nincs menekvés főhősének, Szántó Dénesnek
bé nító magányosságát mutatja be érzékletes jel-
lemábrázolással, majd az első világháború után
publi kált magyar sorstragédiákat tárgyaló prózai
alkotásokat elemzi. Az irodalomtörténész mérték -
tartó véleményformálását bizonyítja, hogy reálisan
látja Szabó Dezső hibáit is, hiszen torzképet rajzolt
azokról, akik tudós fölénnyel közelítettek az iro-
dalomhoz (például Horváth Jánosról); a világhá ború
súlyos következményeiért kizárólag a zsidó kat és
a szabadkőműveseket tette felelőssé; re gé nyei  nek
cselekményét túl sok szálon futtatta; és néhol ön -
saj nálatba vitte az alakok megjelenítését. Mindezen
hibák ellenére a kötet felmutatja Szabó Dezső pró -
zájának értékeit: idézetek bőséges példatárával
támaszt ja alá sodró lendületű, erőteljes mondatai -
nak stiláris bravúrjait, nyelvi zsenialitását, tájrajzai -
nak szépségét, a jellemrajzok megformálását és re -
me kül szcenírozott, mesteri jeleneteit. Rónay Lász ló
több szempontból is rávilágít választott szerzője
ér tékeire: szépprózába öntött történelmi tapaszta -
la tai nak igazságára, a Trianon után szétroncsolt
or szág nemzeti-társadalmi gyötrelmeire, a sokat
szen ve dett magyarság megmaradásáért való
küzdelmére. A kö tet érzékletesen árnyalt elem-
zé sekben mutatja be az író remekült megformált
jellemrajzait, a felismer hetővé váló történelmi-iro -
dal mi közélet szereplőit, a magyar értelmiség
szét hullását (például Farcády tiszteletes vagy Boór
Bálint szobrászművész hanyat lását). A függelékben
olvasható, ritkábban idézett bírálatok is meg vi lá -
gítják az életmű monumentális szándékát. A kö tet
záró fejezetében Veres András meg jegyzi: „valóban
újraértékelésre szorul Szabó De zső nézeteinek
meg ítélése”. Ehhez az újraértéke léshez — élvezetes
esszéstílussal, gondolati-hangulati elmélyültség-
gel, árnyalt szövegelemző módszerrel — járul hoz-
zá a Közelítések Szabó Dezső höz kötet is Rónay László
irodalomtörténészi-kriti kusi életművének méltó
zárásaként.

Babits Mihály írta Kosztolányi Dezső halála után:
„Az író élete nem múlik el, csak befejeződik, elké -
szül, mint egy könyv. Ez éppen annyira kezdet,
mint vég.” Babitsnak a Kosztolányi-nekrológban
kifejtett gondolata Rónay László pályájára is igaz.
Az etiku mot és a minőségeszményt képviselő iro-
dalom tu dós megállás nélkül dolgozott. Iroda-
lom törté neti mun kássága során a modern katolikus
iro dalomszem lélettel foglalkozó esszé- és tanul -
mány  gyűj teményei mellett legkedvesebb szerzői -
nek monog rá fiát szen telt. A modern magyar iro-
dalom ki emel kedő alakjai: Thurzó Gábor, Devecseri
Gábor, Kosztolányi Dezső, Képes Géza, Tersánszky
Józsi Jenő, Márai Sán dor, Mécs László, Sík Sándor,
Tamás Menyhért és Szabó Dezső életművének ér -
zé keny elemzései az ő pályarajzai révén válhattak
árnyaltabbá és tel jesebbé. A babitsi klasszicista esz-
méken nevelkedett köl tő, író és műfordító édesapja,
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Rónay György nyom dokain haladva vallotta,
hogy az írás erkölcse: ihletforma, stílus, magatartás.
(Hungarovox, Budapest, 2018)

SEBŐK MELINDA

KISS SZEMÁN RÓBERT:
„TÁMASZKODVA, TÁMASZ
NÉLKÜL…”
A katolikus irodalom közép-európai
alakváltozatai

Amikor a magyar irodalom komparatisztikai vizs -
gálatára vállalkozunk, akkor leggyakrabban vala -
melyik nagy (angol, francia, német, esetleg orosz)
nemzeti irodalmat választjuk összehason lító iro-
dalomtudományi elemzésünk alapjául. Így van ez
a magyar katolikus irodalommal való foglalkozás
során is: sokkal inkább magától értetődőnek tűnik
a francia katolikus irodalom (esetleg az angol
vagy a német) összefüggésében értelmezni a ma -
gyar katolikus irodalmi műveket és jelenségeket,
mint egy másik, miénkhez hasonló geokulturális
meghatározottságú nép irodalmával egybevetni.
Ahogy Kiss Szemán Róbert idén kiadott, „Támasz -
kod va, támasz nélkül…” című könyvében is meg álla -
pítja: „a nyugat-európai, elsősorban a francia neo -
ka tolicizmus bűvöletében létező közép-európai
katolikus irodalmak szinte tudomást sem vettek a
szintén periférikus helyzetű szomszédos nemzetek
hasonló jellegű irányzatairól, alkotóiról és művei -
ről”. Kiss Szemán könyve, mely a katolikus iro-
da lom közép-európai alakváltozatait vizsgálva a
ma gyar, a cseh és a szlovák katolikus irodalom
össze hasonlító elemzését végzi el, a fentebb jelzett
szemléletmódból fakadó hiányt is pótolja.

A peremhelyzet tapasztalata két területen is meg -
határozó. Egyrészt — ahogy azt a fentebbi idé zet
is mutatja — a magyar és a szomszéd népek mind
hatalmi, mind (s az előbbitől nyilván nem függet-
lenül) világirodalmi szempontból perifériális pozí -
cióban vannak, és ennek, valamint a régió közös és
egymással szembeni feszültségektől terhes történel -
mi múltjának súlyos következményei vannak a tér -
ség — Kiss Szemán által használt fogalmat köl csön
véve — „kulturális transzfer”-eire vonat kozóan.
Másrészt a katolikus irodalom fogalma az utóbbi
évtizedekben (vagy talán fél vagy egész év szá zad -
ban) az irodalomtörténet-írás részéről vi szony lag
csekély figyelemben részesült, mint ahogy azok az
alkotók is, akik művészi önmeghatározásuk része -
ként vállalták a ‘katolikus’ jelzőt, gyakran szin tén
a kánon peremén helyezkedtek vagy helyeződ tek
el. Kiss Szemán Róbert könyvének kimondott
szán déka, hogy összehasonlító irodalomtudomá-
nyi vizsgálódásával a katolikus irodalom fogalmát
a kánon pereméről kimozdítsa a centrum irányá-
ba. A katolikus irodalommal és kultúrával kapcso -

latos kutatások helyzetét áttekintő fejezetével a
szerző egyben kiemelt figyelmet is szentel azoknak
a tudományos munkáknak, melyek az övéhez ha-
sonlóan a katolikus irodalom alkotásainak interp-
retációjára vállalkoztak. Mindezzel Kiss Szemán
Róbert nemcsak azt az értelemzéstörténeti ha-
gyo mányt írja le, melyhez művével maga is csat-
la kozik, hanem bemutatja szerzői pozícióját meg -
határozó önértelmezésének szellemi közegét is.

Kiss Szemán pontosan számot vet mind azok -
kal a nehézségekkel és lehetőségekkel, melyeket
a modern és a posztmodern szellemi kondíciók
állítanak, illetve nyújtanak. Míg a modernség erő-
terében a katolikus irodalom jellemzően a nem-
mo dern (azaz konzervatív) kategóriájába került,
addig a posztmodern — mely relativizmusával
ugyan szintén kihívást jelent a katolikus kultú ra -
felfogás számára, mégis azáltal, hogy felfüg-
gesz ti a modernség bináris oppozícióit, vagy ép -
pen a posztkolonialista elméletekkel összhangban
az uralkodó kánonnak alávetett irodalmi jelen-
ségek felszabadítására vállalkozik — egyben
tágabb teret is kínál a katolikus önértelmezés szá -
mára: „a posztmodern — állítja Kiss Szemán —
való jában új, ezidáig soha nem tapasztalt lehe -
tőséget nyújtott arra, hogy a katolikus irodalom
és kultúra egy másik paradigmarendszer reflexív
terében újragondolja önmagát és föltérképezze
saját kultúrájának, történetiségének megőrződött
nyomait”.

A könyv központi fejezete a Katolikus irodalom
— szövegkorpusz, pantheon, befogadói horizont, mely -
ben a cseh, a szlovák és a magyar katolikus iro-
dalom elmúlt két évszázadát tekinti át a szerző.
Kiindulópontja szerint a katolicizmus mint feno-
mén megragadható a mű szövegének valamennyi
szintjén: „A katolicizmusnak a szövegben való je-
lenléte, mint a szöveg struktúrájának része, izo-
lálható és leírható.” Kiss Szemán a katolikus iro-
dalmat kifejezetten újkori jelenségként fogja fel, és
a 19–20. század irodalomtörténeti paradigmáihoz
(felvilágosodás, romantika, későromantika, moder -
nizmus, kommunista sematizmus, egzisztencializ -
mus, valamint posztmodern) kötve vizsgálja. Gon-
 dolatmenetéből az következik, hogy a katolikus
irodalom, vagy általában a katolikus kultúra egy-
szerre sajátos jegyekkel rendelkező alrendszere az
adott irodalomtörténeti paradigmának (úgy mint
„katolikus romantika”, „katolikus későromantika”,
„katolikus modernizmus” stb.) és a cseh, a szlovák
vagy a magyar nemzeti irodalomnak.

Kiss Szemán összehasonlító elemzéseiből pon -
tosan láthatók azok a párhuzamok és fáziskésések,
amelyek a három nemzeti irodalomban a katolikus
irodalommal kapcsolatban megfigyelhetők. Ilyen
például az, ahogy a felvilágosodás és a romantika
idején a nemzeti kultúra megteremtésének esz-
ménye háttérbe szorítja a felekezeti különbségeket,
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s egyfajta nemzeti egységbe kovácsolja a különböző
egyházak képviselőit. Még a transzcendenciára fo-
gékony és a középkor iránt rajongó romantika ide-
jén is a katolicizmus egyfajta „látenciában” ragad -
ható csak meg a korszak irodalmi műveiben. A 19.
század közepe táján kezdik kiépíteni a keresztény
felekezetek a saját kulturális intézményrendsze-
reiket, és a század végétől az egyházak társadalmi
aktivizálódásnak köszönhetően az egyes irodalmi
alkotásokban egyre több azonosíthatóan katolikus
vonás figyelhető meg, mely a 20. században a kü -
lönböző történelmi periódusok külső, hatalmi
be folyásaitól sem függetlenül vagy éppen azok el-
lenére bontakozik ki a cseh, a szlovák és a magyar
irodalomban.

Kiss Szemán Róbert könyve nemcsak új értel -
mezési szempontokat ad a katolikus irodalom
prob lematikájához, hanem erős javaslatot tesz a
katolikus szerzők névsorának újragondolására is,
ezáltal értekezése a három nemzeti irodalom kü -
lön féle irányú rekanonizációs törekvései szem -
pont jából is fontos tudományos munka. Miután a
szer ző röviden áttekinti a katolikus irodalom re fe -
rencialitásának elemeit, már magától értetődőnek
tűnik a katolikus irodalom fogalmának meghatá -
rozása: „Eszerint tehát a katolikus irodalom kor -
szakokon és stílusokon átívelő alrendszereként
szerves része az elmúlt két évszázad modern eu-
rópai kultúrájának, amelynek referencialitása a Szó
mint Logosz érvényességén, a katolikus szimbó -
lum rendszer értelmezhetőségén, a katolikus kö zös -
ség folytonosságán és a (keresztény felekezetiségen
felül álló) vallásos élmény rokonságán, valamint a
Jó és Rossz tudásán alapul.”

A fentebbiek igyekeztem röviden rekonstruálni
Kiss Szemén Róbert könyvének gondolatmenetét.
Annak reményében is tettem ezt, hogy igazoljam
a monográfia olvasásának alaptapasztalatát: olyan,
a közép-európai régió katolikus irodalmát bemu-
tató és értelmező tudományos munka született,
mely a további hasonló irányú vizsgálódások szá -
mára a jövőben nemcsak hogy megkerülhetetlen
lesz, hanem egyenesen alapműként is szolgál majd.
(ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2018)

SZÉNÁSI ZOLTÁN

DOCAT — MIT KELL TENNÜNK?
A Katolikus Egyház társadalmi tanítása

A közelmúltban jelent meg a Vigilia Kiadónál a
Katolikus Egyház társadalmi tanítását népszerű
formában bemutató könyv magyar fordítása
DOCAT — Mit kell tennünk? címmel. Az elsősorban
fiataloknak szóló mű előszavában ezt írja Ferenc
pápa: „Elődöm, XVI. Benedek pápa adta kezetek -
be a YOUCAT-et, az ifjúsági katekizmust. Én egy
másik könyvet szeretnék adni nektek, a DOCAT-et,

amely az egyház társadalmi tanítását tartalmazza.
Címében az angol ‘to do’ — tenni — szó rejtőzik.
A DOCAT erre a kérdésre válaszol: ‘Mit kell ten nünk?’
Olyasmi, mint egy használati utasítás, amely segít
abban, hogy az Evangéliummal először önmagun -
kat, azután közvetlen környezetünket, végül pe dig
az egész világot megváltoztassuk. Az Evangélium
erejével ugyanis valóban meg tudjuk változ tatni a
világot. (…) Egymillió fiatal keresztényt szeretnék
összegyűjteni — legjobb volna egy egész nemze -
dék —, akik kortársaik számára a ‘társadalmi ta -
nítás két lábon járó tanúi’. (…) Ti magatok is moz -
duljatok meg. Ha ezt sokan, közösen teszitek, jobb
lesz az élet itt a világban, és az emberek meg fog-
ják érezni, hogy általatok Isten Lelke működik.
Akkor talán fáklyák lesztek, amelyek megvilágít -
ják az emberek útját Isten felé.” A Szentatya az-
zal a szándékkal bízta a fiatalokra „ezt a nagy -
szerű kis könyvet”, hogy tüzet gyújtson bennük.

Christoph Schönborn és Reinhard Marx bí-
borosok szakavatott vezetésével német nyelvű,
kiváló teológusok közel harmincfős csapata —
köz tük Arnd Küppers, illetve Peter Schallenberg
— látott munkához, hogy a katolikus társadalmi
tanítás üzenetét megismertessék a világ ifjúsá-
gával. Együtt dolgoztak jó nevű tudósokkal,
valamint sok fiatallal is. Ifjú katolikusok a világ
minden részéről a legjobb fényképeiket küldték
el; más fiatalok megvitatták a szöveget, kérdé se -
ket, javaslatokat fűztek hozzá, és sokat tettek azért,
hogy a szöveg jól érthető legyen. A társadalmi
tanítás egyik fontos alapelve a részvétel, a része -
se dés, melyet a munkacsoport tagjai rögtön ma -
gukra is alkalmazták. Ennek jegyében készült el
a DOCAT, mint a keresztény cselekvés nagyszerű
irányítója.

Az eredeti német kiadás címe: DOCAT — Was
tun? Die Soziallehre der katholischen Kirche. Az oszt -
rák püspöki konferencia adta ki a könyvet, me -
lyet a Hittani Kongregáció engedélyével az Új
Evangelizáció Pápai Tanácsa hagyott jóvá 2016.
április 7-én. A magyar kiadás 2018-ban jelent meg,
a szöveget Kerényi Dénes fordította és Dr. Lukács
László gondozta, katolikus morálteológus szak -
lektorok bevonásával.

A DOCAT, az előszót követően, a Katolikus Egy-
ház társadalmi tanítását tizenkét fejezetben, kér -
désekre válaszolva mutatja be a következő témák
szerint: 1. Isten mesterterve: a szeretet (Kérdések
1–21), 2. Közösen vagyunk erősek: az egyház
társadalmi küldetése (22–46), 3. Egyszeri és
végtelenül értékes: az emberi személy (47–83), 4.
Közjó, személyesség, szolidaritás, szubszidiaritás:
a társadalmi tanítás alapelvei (84–111), 5. A társa -
dalom alapja: a család (112–133), 6. Foglalkozás
és hivatás: a munka (134–157), 7. Jólét és igazsá-
gosság mindenkinek: a gazdasági élet (158–194),
8. Hatalom és erkölcs: a politikai közösség (195–
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228), 9. Egy világ — egy emberiség: a nemzetközi
közösség (229–255), 10. A teremtett világ megőr -
zése: a környezet (256–269), 11. Szabad és erő-
szakmentes élet: a béke (270–304), 12. Személyes
és közösségi felelősségvállalás: tevékeny szeretet
(305–328).

A könyv nagyon jól áttekinthetően strukturált.
Az egyes kérdések megválaszolását követően
utalások találhatók, hogy a téma hol mélyíthető
tovább az Egyház társadalmi tanításának kompendiu -
mában, a Katolikus Egyház Katekizmusában, illetve
a YOUCAT-ben. A könyv bal, illetve jobb lapszélein
számos, az adott kérdést kifejtő főszöveghez il-
lesz kedő idézet található a Szentírásból, szentek -
től, pápáktól, lelki íróktól, politikusoktól, illetve
más gondolkodóktól (a magyar kiadásba, érthető
módon, magyar íróktól-költőktől vett idézetek is
bekerültek). A fejezetek végén jól válogatott rész -
le tek találhatók fontos egyházi dokumentumok-
ból, elsősorban pápai enciklikákból. Egyes feje-
zetekben továbbá a témákhoz illeszkedő kitekintés
is található: Új médiumok (2. fejezet); A személy
a bioetikában (3. fejezet); Mi a szegénység, A glo-
bális világ közös javai (9. fejezet); A kutatás sza -
bad sága és az esetleges visszaélések (11. fejezet).
A tizenkét fejezet 328 kérdésére adott válaszok
olyan alapkérdéseket kívánnak kifejteni, mint pél -
dául: Miért van szükségünk a szeretet civilizáció-
 jára? Miért van az embernek méltósága, nem
pedig értéke? Miért a család a társadalom alap-
sejt je és milyen különleges veszélyeknek van ki -
téve? A munka miért nem átok, hanem az ember
önmegvalósításának kifejezése? A keresztények
miért nem maradhatnak távol a politikától? Mi -
ért van az egyháznak különös gondja a szegények -
re? Miért állnak a keresztények különleges kap -
csolatban a természettel és a környező világgal?
A radikális pacifizmus miért nem oldja meg a
konfliktusokat, és mikor lehet végső eszközként
háborúba lépni? A mű természetesen tárgyalja az
egyik legaktuálisabb és legizgalmasabb kérdést,
a migráció jelenségét is.

A számos színes képpel, rajzzal illusztrált, bő-
séges név- és tárgymutatóval ellátott, ideális mé -
retű, könnyen kézbe vehető, igényes és ízléses ki -
vitelű, mintegy 320 oldal terjedelmű könyv kiváló
kiindulópont lehet felnőtt, illetve ifjúsági hittan-
csoportok összejövetelei számára, mindenkinek bát-
ran ajánlható! (Ford. Kerényi Dénes; Vigilia, Bu-
dapest, 2018)

GRUBER LÁSZLÓ

PALAMASZ SZENT GERGELY: 
A SZENTÜL ÉLŐ
HÉSZÜCHASZTÁK VÉDELMÉBEN

Az idén hetvenedik életévét betöltő Baán István új
forrásszöveg magyar fordításával ajándékozta

meg az olvasókat. Thesszaloniki hajdani püspö -
kének, Palamasz Szent Gergelynek az egyik alap-
műve látott magyarul napvilágot. A több mint négy -
száz oldal terjedelmű kötet egy rövid Bevezető
(21–31.) és a mű fordítása (35–340.) mellett egy Füg-
geléket (341–378.) is magában foglal, amelyben
 három rövidebb szöveg olvasható: Palamasz Szent -
hegyi tomosza, az 1341. júniusi konstantinápolyi
zsinat levele és Kalábriai Barlaám elveszett mű -
veinek töredékei. Reményre ad okot, hogy a kötet
14/1-es számozással jelent meg, vagyis várható a
szent újabb műveinek fordítása (28. oldal, 29.
jegyzet).

Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a bi-
zán ci hagyomány egyik alapkönyvét tartjuk a ke -
zünkben. De ki is Palamasz Szent Gergely? És ki
az a hészüchaszta? Palamasz a 14. században élt,
csodatévő szent, az ortodoxiában az egyház taní -
tó jaként tisztelt szerzetes teológus, akinek két ün -
nepe is van, november 14-én és a böjt 2. vasárnap -
ján, az ortodoxia vasárnapja után. Ez utóbbi ün nep
az ortodoxia újabb győzelméről emlékezik meg az
eretnek tanítás felett. A hészüchaszta az a hészü -
chiában, belső békében, belső nyugalomban élő
szerzetes, aki a hészüchaszta imamódot gyakorol -
ja, Palamasz szavait idézve: az a szerzetes, akiben
az érzékeket a mértékletesség, a lélek szenvedésre
képes részét a szeretet, a gondolkodó részt pedig
az éberség vezeti (vö. 1,2,2; 69.), „az elnyeri és látja
önmagában azt a kegyelmet, amely azoknak van
megígérve, kiknek tiszta a szívük” (69–70.). A bol-
dogmondásra épülő mondat a maga egyszerű,
tisz ta módján írja le az ima célját, akár foglalata
is lehetne annak a teológiai hagyománynak, ame-
lyet Palamasz képvisel. A mű címében foglalt cé-
lon túlmenően szerzőnk nem egyszerűen a hészü -
chaszták tanításának védelmét írta meg, vagy
tá gabb értelemben a szent hegyi, athonita hagyo -
mányét, hanem ezzel együtt az ortodox, vagy in-
kább keleti keresztény teológiai és evhológiai
(imád ságos) hagyomány egyik, a mai napig meg -
ha tá rozó jelentőségű munkáját is.

Alapjait és eredeti célját tekintve a könyv apo-
lógia, egy, a hészüchaszták hitét, imagyakorlatát
és tanúságtételét védelmező és magyarázó irat, a
szerzetesi hagyományon belül lezajlott teológiai vi -
ta dokumentuma. A vita a Szentlélek szárma zásá -
val kapcsolatban bontakozott ki, de a következmé -
nyek a Jézus-ima gyakorlata és az ima tapasztalata
köré csoportosultak át, s annak teológiai és főként
antropológiai feltételeit és implikációit is érintették.
Másképp mondva, a modern szakirodalomban
gyakran Triászoknak nevezett művében szentünk
a filozófus Barlaámnak, az Üdvözítőről elnevezett
konstantinápolyi monostor igumenjének a vád jai -
val szemben fogalmazta meg érveit és cáfolatait,
hogy magyarázza és védelmezze a hészüchaszta
gyakorlatot és tapasztalatot. A könyv egyetlen kér -
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désben összpontosul: mi az istentapasztalat? Vagy
fogalmazhatunk úgy: lehetséges-e Isten meg is -
merése az imádságban? Mi az a fény, ami a Jézus-
ima ismétlésével közvetlenül megtapasztalható?
Szent Gergely válaszát ma is visszhangozza a ha-
gyomány: Isten energeiája, Krisztuson a színevál -
tozáskor a Tábor-hegyen felragyogó fény (3,3,9).
A szüntelen ima gyakorlója a kegyelemben ré sze -
sül, értelmében látja Isten dicsőségét, a teremtetlen
isteni fényt szemléli (vö. 1,3,46). Mindez a keleti ha-
gyományban először a palamaszi magyarázatban
kapott teológiai alapozást, belefoglalva annak
szó tériológiai aspektusát, vagyis azt, hogy az is-
te ni kegyelem által a theoptia (Isten látása) a Há rom -
ságos Istennel való egyesüléshez és így a theoszisz -
hoz, az ember átistenüléséhez vezet.

Szent Gergely nagyságát nemcsak az egyház-
atyáktól forrásozó teológia — Vazul, a kappadókiai
atyák vagy Aranyszájú János mellett különös -
képpen Ál-Areopagita Dénes és Hitvalló Maximosz
munkái — és a mindezek segítségével megélt, a
sivatagi atyákig visszanyúló (a legfontosabbak ta -
lán a két Makariosz és szír Izsák) szerzetesi hagyo -
mány mutatja, hanem az, hogy tapasztalatait értő
módon, teológiai érvekbe rendezve írta meg, és ez-
zel az egyház hagyományának a zsinat által legi -
timált részévé tette.

A fordítás jó, könnyen olvasható, gördülékeny
magyar nyelven szólal meg. Aki valaha olvasott
palamaszi munkát, az jól tudja, mekkora feladat
így szóra bírni a görög szöveget. A lábjegyzetek
hasznos útmutatásokat adnak a források felfedé-
séhez, de az értelmezéshez is. A Függelékben ol vas -
ható szövegek pedig főként a kortárs környezet és
a közvetlen recepció megértéséhez segítenek ha-
tékonyan.

E helyen utalhatunk arra, hogy a görög nevek
átírása néhol kissé meglepő eredménnyel járt. Így
találkozhatunk a görög nevek betű szerinti átírá -
sának következményeként például a Thesszaloniké
(például 22.) vagy Niképhorosz Grégorasz (23.) ala-
kokkal. Vélhetően az átírást követő módszerből
adódott az is, hogy a Tomosz aláírói között szerepel
Ioannikiosz szerzetespap a Vatopediu monostor
apát ja (347., hasonlóképpen 348.), és olvashatjuk
a Hierisszosz helységnevet is (348.).

Mindezekkel együtt a kötet mindenkinek ajánl-
ható, aki meg akarja ismerni keresztény hagyo-
mányunk egyik jelentős mérföldkövét egyház-,
dogma- vagy teológiatörténeti szempontoktól ve -
zérelve, vagy többet akar tudni az értelmi imáról,
és a Lélekkel átitatott szavakba kapaszkodva pró -
bál egyszerűsödni, hogy visszaforduljon az Atya
egységéhez (2,3,42). Palamasz szövege gazdag,
olvasásához biztatásként elég, ha idézzük Palamasz
— gyakran ikonjain is megjelenített — rövid imá-
ját: „Legszentebb Istenszülő, világosítsd meg sö -
tét ségemet!” (Görög nyelvből fordította, jegyzetek -

kel ellátta Baán István. Collectanae Athanasiana II.
Textus/Fontes 14/1. Nyíregyháza, 2016)

ÖTVÖS CSABA

RÓNA TAMÁS — MEZEI MÓNIKA
(SZERK.): A MAGYARORSZÁGI
ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE

Székely János, a jelenlegi szombathelyi megyés -
püs pök, aki akkor még esztergomi segédpüspök
volt, vetette fel a gondolatot, hogy meg kellene
írni, mégpedig tankönyvként kézbe adhatóan, a
magyar zsidóság történetét. Ez a Keresztény–Zsi -
dó Tanács ülésén hangzott el, és rögtön volt egy
jelentkező, Róna Tamás rabbi, azóta főrabbi, aki
örömmel vállalta a kötet szerkesztését.

A magyarországi zsidóság történetéről jeles
tör ténészek már írtak átfogó történelmi munká -
kat, vagy éppen hitközségek monográfiáit. Olyan
mű azonban nem készült, amely kifejezetten a
magyar ifjúságnak íródott volna. A holokauszt
után vagyunk, lassan nemzedékek múlnak el, és
alapvető művek és ismeretek hiányoznak. Napja -
ink ban a vallásközi párbeszédnek, melyet ha-
zánk ban mintegy 30 éve folytatunk, a rendszer -
váltás óta két fontos aspektusa van. Az egyik az
ismeret, vagyis a minimális információ megszer -
zése és átadása, a másik pedig, ami még ennél is
fontosabb, a személyes kapcsolat, a találkozás a
másik emberrel. Közéletünk a rendszerváltás óta
napi szinten volt terhes antiszemita, vagy éppen a
zsidóságot nem ismerő kijelentések probléma -
köreivel. Az elmúlt kétezer év zsidóság és keresz -
ténység között a teológiai antijudaizmus és a fel-
fellángoló antiszemitizmus jegyében zajlott. Erre
1965 őszén a II. Vatikáni zsinat Nostra aetate kez de -
tű korszakalkotó jelentőségű dokumentuma tett
pontot, levéve a zsidóságról az istengyilkosság ab-
szurd vádját. Ez nagy eredmény volt, de keserűen
kell arra gondolni, hogy ehhez 2000 év és egy ho-
lokauszt kellett. A Nostra aetate után 50 évvel újabb
dokumentumot jelentetett meg a Szentszék, amely
nem dogmatikai, hanem kereső iránymutatás
kíván lenni. A teológiai antijudaizmus egyik is-
mert toposza volt, hogy Kr. u. 70-nel voltakép pen
megszűnt a zsidósággal való foglalkozás, és azóta
csak az ókori, bibliai zsidóságról beszéltünk ke -
resztény vallási téren, ami pedig Kr. u. 70 után
történt, az már a diaszpóra-lét, a széthullott, boly -
gó zsidó képzetrendszere. Ezen kívánt Székely
János változtatni, aki teológiai tanulmányainak
egy részét Izraelben végezte, ahol személyes kap -
csolatba kerülhetett azzal a földdel, amit szentnek
érzünk.

A szemléletváltást az alapoknál kell kezdeni,
az ifjúságot kell új szemléletre nevelni. Székely
János püspök is erre gondolt, amikor felvetette
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egy világos szerkezetű kézikönyv megírásának
szükségességét. Róna Tamás rabbi örömmel látott
a feladathoz, és megszerkesztette A magyarországi
zsidóság története című kötetet, mely szinte tan -
könyv, szerkezete világos, és megfelel a mai
„színes” és „ábrás” tankönyvkiadási gyakorlat-
nak. Róna Tamás Haraszti Györggyel, az Orszá -
gos Rabbiképző–Zsidó Egyetem professzorával
együtt felkérte azokat a történészeket, akik meg
tudnák írni a magyarországi zsidóság történeté -
nek egy-egy szakaszát. Haraszti György vállalta
A kezdetektől a 18. század végéig” című fejezetet,
Kövér György „A magyarországi zsidóság tör -
ténete (1780–1918)” című részt, Romsics Ignác „A
két világháború között és a II. világháborúban
(1918–1945)” címűt, Kovács András pedig a „Zsi -
dóság a II. világháború utáni Magyarországon
(1945–2014)” szakaszt. Végül a tankönyv lezárása -
ként Botos János elkészítette „A magyarországi
zsidóság történetének kronológiájá”-t.

A kötet kissé hasonlít a Biblia történetének ta -
nul mányozásához, amikor is a legtávolabbi idők-
 ről írjuk a legkevesebbet, és ahogy közeledünk a
mához, egyre szélesebbre tárul a történeti adat-
tár. Haraszti György fejezete ütőképes, jó feldol-
gozás. Idézi a dokumentumokat, szemlélteti a
történeti jelenségeket, kérdéseket tesz fel, tehát
ta nít, oktat. Kövér György tematikusan és vilá gos
stílusban dolgozza fel az emancipáció-recep ció, a
népese dés-asszimiláció, az antiszemitizmus és a
„zsidó kérdés” történelmét, megmagyarázva olyan
nem közismert fogalmakat, mint például az anti -
juda iz mus teológiai alapállása. Romsics Ignác
statisz ti kai kimutatásai rendkívül fontosak, mi -
köz ben ki tér a társadalmi jellemzőkre, vázolja az
1918–19-es forradalmakat, megírja a fehérterrort,
Trianont és a numerus clausust csakúgy, mint a
bethleni „res tau rációt”, majd a diszkrimináció és
a kire kesztés politikáját és a holokausztot. Itt
rend kívül fontos, hogy a negatívumok mellett a
pozitív példák is méltó helyet kapnak, így Már ton
Áron vagy Szte hlo Gábor alakja. Kovács And rás
a holokauszt demográfiai következményeit elem -
zi, ír a zsidóság nak a II. világháború utáni társa -
da lomban és politikában való megjelenéséről, az
56-os forradalom leverésétől a rendszerválto -
zásig terjedő időszakról és a rendszerváltás utáni
kor szak ról. Botos János a magyar zsidóság kro -
no lógiáját a 2. század dal indítja és 2014. április
16-tal, a Magyarországi Holokauszt Emléknap-
jával zárja, a zsidóság gyűj tő táborba szállítása
meg kez désének 70. évfordu lóján. A kötet vége
irodal mi, bibliográfiai tájé ko zó  dást is ad, nem
veszve el a terjedelmes irodalomjegyzékben.

Róna Tamás, a kötet előszavában ezt írja: „taní -
tó szó — üzenetképpen, hogy keresztyének-ke -
resz tények és zsidók, mi, együtt, itt, e hazában,
egy évezrednyi közös hagyományt és emléket őr -

zünk”. Székely János püspök pedig hangsúlyozza
bevezetésében, hogy „tanuljunk múltunk sebeiből
és bűneiből, ismerjük fel egymásban a testvért, és
egymást megbecsülve és tisztelve építsük közös
hazánkat”.

„Egy keresztény nem lehet antiszemita!” —
mondta Ferenc pápa, és mondja Erdő Péter bíbo-
ros. Ahhoz, hogy ez valósággá is váljon, neve lés
kell, egy új nemzedék felnevelése, amihez ez a
könyv hozzásegíthet. (Szent István Társulat, Buda -
pest, 2018)

SZÉCSI JÓZSEF

INTUÍCIÓ
Kondor Attila festészetéről 
egy képzőművészeti album kapcsán

„Érzékileg megjelenített kontempláció”1 — e sza -
vakkal jellemezte Somhegyi Zoltán Kondor Attila
művészetét egy 2007-es váci kiállítás kapcsán.
Rieder Gábor szavaival „Kondor számára a festé-
szet nem csupán szakma, hivatás vagy megélhetési
forma, hanem ontológiai jelenség: az igazságot ke -
reső életrend alapja”.2 E megállapítást maga Kon -
dor is megerősíti egy későbbi interjúban: „A művé -
szetet a bölcseletnek kell vezetnie, a filozófiai
szem lélődésnek pedig a művészet ad formát.”3

Végh Attila költő, publicista az interjú elején így fo-
galmaz: „Ha mindenáron nevet kellene adnom
Kondor Attila festészetének, akkor a Chirico által
már lefoglalt metafizikus festészetet találnám
meg felelőnek.”4 S nem ő az egyetlen, aki Kondor
kapcsán metafizikát, meditációt, kontemplációt em-
leget: a 2017-ben megjelent második életmű-kötet,
A figyelem útjai bevezető tanulmányában Hornyik
Sándor „posztmodern lelkigyakorlatként”5 nevezi
meg Kondor alkotásait, és Végh Attilához hason-
lóan az úgynevezett pittura metafisica alkotói
sorában, úgy mint Giorgio de Chirico, Carlo Carra
és Giorgo Morandi, helyezi el őt. Hornyik az album
kísérő tanulmányában az egész alkotói életutat
vázolja fel olyan fogalmak mentén, mint kontem -
pláció, memória, imagináció és vizualizáció, s e fogal-
mak mint tanulmányának egyes fejezetei az életút
meghatározó műveit mutatják be, kiemelve a
Kondor művészetére jellemző formai- és mediális
sajátosságokat. Hiszen, amiként a művészet törté -
nész felhívja rá a figyelmet, Kondor „meditációs
objektumai” ötvözik a modern technológia és a fes-
tészet eszközeit. Kondor ugyanis festmény-ani-
mációihoz saját korábbi munkáit használja fel, és
azokat „kelti életre”, animálja. A kötetben egyszerre
reflektál művészettörténész és képzőművész a
festményfilm installációk alapjául szolgáló művekre,
és mutatják be azok gondolati hátterét. Az emléke-
zés művészete, a Splendor Solis, az Ontogenezis I., a Ré -
sze sülés a létben – Ontogenezis II., illetve a Magasból
épülő város olyan filozófiai háttértudást sugalló cí-
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mek ugyanis, amelyek értelmezéséhez maga a
művész siet segítségünkre. Így egyfajta párbeszéd
alakul ki a „művészetet értő”, azt teoretikusan
megközelítő tudós és a festőművész között, aki
nem csak a vásznon gondolkodik, szemlélődik, ha-
nem saját kutatásainak filozófiai mélységeit is fel-
tárja. Így születhetett meg egy olyan izgalmas, és
talán egyedülálló, noha nem minden problémát
nélkülöző képzőművészeti album, amely valójában
nem tűz ki más célt maga elé, mint az értelmezést
és ezáltal a beavatást.

Ahogyan több kritikus felhívta a figyelmet Kon -
dor meditatív, a transzcendens felé való nyitott -
ságára, úgy tehát e kötet is (mint ahogyan fest-
ményein, installációin is megjelenik a könyvtár, a
könyv motívuma, mint az abszolútumhoz vezető
entitás), rálátást kíván nyújtani nemcsak Kondor
belső, alkotói világára, hanem azon túl, a láthatat -
lan nal szeretné kapcsolatba hozni olvasóját. A kötet
borítóján megjelenő festményrészlet talán erre hív-
hatja fel a figyelmet: az Ontogenezis (2015) című ani-
mációból ismert autóút egy részlete látható a külső
borítón: az utat körülvevő fák és hegyek között,
mint egy a hegy oldalában egy kapu, egy ajtó lát -
ha tó, amint résnyire nyitva kitárul. A szemlélő te -
kin te tének ez a vezetése, és egyben meghökkentése
jellemző Kondor további, a kötetben tárgyalt al-
kotásaira is. E részletben ugyanis egyfelől kifelé
és egyszerre befelé is nyílhat az ajtó, amelyet Kon -
dor az értelmezői, vagy szemlélői tekintetre bíz,
és amely így kérdésként foglalkoztathatja a nézőt.
Másfelől pedig a hiányra mutat rá, hiszen az ajtó
mögött feltételezett „fényforrás” valójában a vá -
szon ürességének helye, egy „nem-tér”, ahová
Kon dor invitálja a befogadót. E hiányra reflektál
Sinkó István is, aki így fogalmaz: „A történelem
vége és kezdete, a filozófiák alkonya, a tehetetlen -
ség me lan kóliája, ugyanakkor épp a hiányzó, jel-
szerű felületek miatt a hiány kitöltésének optimista
vágya egyaránt ott lebeg a képek felett.”6 Nem biz-
tos, hogy a hiány kitöltésére irányuló optimista
vágy vezetné a festőt akkor, amikor hasonló üres
tereket jelöl ki képein, így például az Initiatio III.
(2014), vagy Intui tio II. (2012) című festményein,
de ide sorolhatjuk az Ontogenezisben felbukkanó
Pantheon kupoláját, vagy a könyvespolcokon
„áb rázolt” üres helyeket, amelyek egy-egy külön -
le ges pontot jelölnek ki a térben. A kondori elgon -
dolás szerint talán éppen e „nem-helyek” jelentik
a meditáció valós „tárgyát”, s éppen ezért nem be-
szélhetünk a kitöltés vágyáról. S már csak azért
sem, mivel a fehér foltok motivi kusan visszatérő
elemei nemcsak a korábbi festményeknek, hanem
az Ontogenezis címet viselő installációknak is.

Még egy megjegyzést érdemes tenni a borítón
látható, feltáruló ajtóval kapcsolatban: Kondor a
kötetben helyet kapott, művészi munkájáról írt
ta nulmányában (amelynek alcíme Egy képzőmű -
vészeti projekt filozófiai alapvetése) teszi fel a kérdést:
„…hová hívja, hová vezeti a nézőt a kép? (…) a né -
ző »befelé vezető« útja, amely a kép hívására való
felelet, hogyan találkozik a festő útjával?”7 E kér -
dés felvetés talán megmagyarázza a kifelé és be-
felé való egyszerre nyílás lehetőségét, amennyi-
ben Kondor számára a festészet és a művészet az
egységtapasztalat lehetőségét teremti meg.

A kötet tehát értelmezés, beavatás, s ezeken túl
hitvallás is egyben: egy olyan tudatosan építkező,
a metafizikai hagyományt komolyan vevő alkotói
attitűddel találkozunk, amelyről jogosan ír hat ta
Hornyik Sándor az album elején, hogy „életve ze -
tési tanácsokat ad”8 a befogadók számára. Kér dés
ma rad azonban, hogy Kondor „műhelytitkainak”
fel tá rása nem jelenti-e a befogadók gondolatvi-
lágának redukálását, valamint a szerzői intenció
erő teljes jelenléte nem uralja-e a művek szabad
értelmezését. További kérdésként maradhat az ol -
vasóban, hogy vajon kép és szöveg egymás mel -
lé helyezése, vagy nem helyezése adott esetben
mennyire változtatna a befogadói attitűdön, és mit
kezdenénk Kondor Attila munkáival, ha nem kap -
nánk hozzá filozófiai alapokat is? Való igaz,
hogy címválasztása filozófiai és spirituális konno -
tációkat hordoz, s már ez megterheli valamelyest
a műalkotásokat, s jogosan merülhet fel az igény
ezek értelmezésére. Érdekes lehet azonban egy pil -
lanatra hátrébb lép ni a filozófiai fejtegetésektől és
önmagukban szem lélni Kondor Attila mun káit,
festményeit és installá cióit, hiszen azok Platón és
Heidegger nélkül is „lélegeznek”.
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