
TOM WRIGHT: 
AZ ÉN EVANGÉLIUMOM SZERINT
Mit mondott Pál apostol valójában?

Több mint húsz évet kellett várnunk arra, hogy a
neves angliai Újszövetség-kutató: Nicholas Thomas
Wright egyik fontos és széles érdeklődésre számot
tartó könyve végre magyarul is megjelenhessen.

A Kálvin Kiadónak bizonyára nem lehetett
könnyű feladat kiválasztani a szerző számos műve
közül azt, amely a magyar nyelvű olvasók számára
egyszerre nyújt betekintést a sokoldalú újszövet-
sé ges teológus gondolkodásmódjába, rálátást ad
kutatási területeire és eredményeire, ugyanakkor
iga zi spirituális olvasmányélmény is. Miután el-
olvastam Wright könyvét: Az én evangéliumom sze-
 rint. Mit mondott Pál apostol valójában?, úgy gon dolom,
jó döntés volt, hogy ezzel a művével ismer kedje-
 nek meg először az Újszövetség világa és teo lógiai
üzenete iránt érdeklődők, mégpedig Görgey Etel-
ka igényes fordításában.

Tagadhatatlan, hogy Pál evangéliuma, vagyis
üzenetének valódi tartalma ma is sokakat meg moz-
 gató kérdés. Vajon az apostol volt-e a keresztény val-
lás megalapítója? Hogyan kapcsolódik teológiája
a názáreti Jézus személyéhez és az evangéliu-
mokban megrajzolt „történeti Jézus”-képhez? Mi-
ként mutatja be Pál tanításában, hitvallásában a hit
Krisztusát az első keresztény közösségek világá-
ban? Tényleg a „megigazulás-tan” Pál taní tásának
szíve-közepe? Vajon a pogányok apostolá vá lett
„keményvonalas” farizeus feladta a zsidó ságát és
teológiáját azért, hogy elérje a népeket: a soknem-
zetiségű, színes kultúrájú és vallású Római Biro-
dalom alattvalóit?

Tom Wright lényegében ezekre a kérdésekre ke-
 resi a választ, mégpedig úgy, hogy Ed Parish San -
ders, neves újszövetséges kutató vonalán elindulva
határozottan képviseli azt az álláspontot, miszerint
Pált és tanítását csakis az első századi judaizmus
kontextusában érthetjük meg. Érdekfeszítően mu-
 tat ja be azt a transzformációt, amely révén a hitbuz -
gó Saulból Krisztus ügyéért buzgólkodó Pál apos-
tol lett: olyan keresztény, aki a zsidóság kritikáját
belülről fogalmazza meg, akárcsak a bibliai Izrael
prófétái, ugyanakkor az a küldetéstudat mozgat-
ja, hogy a pogányok számára is feltárja az egy igaz
Isten szeretetét, aki az egész világ szabadítója.

A könyv szerzője teológus és lelkész. E kettős
hiva tás teszi lehetővé számára, hogy kutató pro-
 fesszorként, tudományos munkásságában is érzé -
keny maradhasson a jézusi út, a keresztény élet-
 forma kihívásaira, és azt hiteles tanúságtevőként
tárja elénk. Az anglikán egyházban hosszú évekig,

2010-ben bekövetkezett nyugalomba vonulásáig
Durham püspökeként szolgált. Azóta pedig kuta-
tó professzorként a skóciai St. Andrews-i Egyetemen
tanít. A Pál-kutatásban elfoglalt pozíciójára jellemző,
hogy húsz év távolából is frissnek, progresszívnek
érezzük teológiai érveléseit, látásmódját. Ezzel
együtt nagyon életszerűnek tarthatjuk azt a kon-
 cep cióját is, amely Pálban a „Király hírnökét” lát-
 ja — és ezzel együtt egy szenvedélyes tanítványt
és tanítót, kreatívan, a hit belső szabadságával gon-
dolkodó embert.

Könyvének számomra egyik legizgalmasabb ré-
sze, amikor a megigazulás témáját veszi elő, és az
első századi zsidóság teológiai kontextusában he-
 lyezi el. Jogos a meglátása, miszerint az idők során
— főként a protestantizmusban — a megiga zu lásról
szóló páli tanításra számtalan koncepció rakódott
rá, és ezek között sok olyat találunk, amely igen-
csak elrugaszkodott az eredeti páli megközelí téstől.
Wright azt vallja, hogy a megigazulás teo ló giai ta-
nítását a zsidóság szövetség-koncepciójából kell
eredeztetnünk. Isten szövetsége Izraellel valójában
az egész világ (a pogányok) megszaba du lásának
távlatát is magában foglalja. Jézus Izrael igaz Mes-
siásaként elvégezte a küldetést, amelyet a bibli-
ai Izrael nem tudott megvalósítani: vagy is hogy a
pogányok világossága legyen. Krisz tus halála és fel-
támadása az egész teremtett világnak szabadulást
hozott a bűn és halál fogságából. Az egy, igaz Isten
cselekvő szeretete nyil vánult meg őbenne és álta-
la. Mindazok pedig, akik hisznek Jézusban, vagy -
is hűségesek hozzá, az egyet len Úrhoz, azok a szö-
vetség részeseivé vál nak, s az igaz emberséget élik
meg. Wright hangsúlyozza, hogy Pál üzenetének
fókuszában nem a megigazulás-tan áll, hanem Jé-
zus Krisztus sze mé lye és az ő királyságáról szóló
örömhír. A meg igazulásról szóló tanítás ennek az
evangéliumnak a hatóerejét mutatja, amint az az egyé-
nek és kö zösségek életében megnyilvánul.

Wright egy másik, nagyon érdekes fejtegetésé-
ben arról ír, hogy miként mozdult el az egyisten-
hívő zsidó apostol hite a Szentháromság teológiai
koncepciója felé: „Pál megmaradt a zsidó mono te-
izmus térképén. Csakhogy e monoteizmuson be-
lül felfedezte Jézust: a megfeszített, feltámadott,
megkoronázott Jézust, a világ Urát. És mivel to vább-
 ra is hűséges zsidó akart maradni, aki Ábrahám,
Izsák és Jákob Istenét tiszteli, ezt a Jézust tisztelte.
Pál az ember Jézust az egyetlen Isten megnyilvá-
nu lásának tartotta. Fontos volt neki az is, hogy ez
az ember Jézus megmaradt embernek akkor is, ami-
kor az egész világ Ura lett. De a zsidó monoteiz-
mus egy olyan Istenről beszélt, aki népével lakik,
lelke síti és megtartja őket, életet és reményt ad. Így
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tehát mind a teológiai indokok, mind a mély, sze-
mélyes élmény arra vezette Pált, hogy a zsidó mo-
noteizmus mélyén egy újabb felfedezést tegyen: rá-
találjon Isten Lelkére, akit egyúttal Jézus Lelkének
ismert fel.” (80–81.)

Végezetül hadd álljon itt még egy idézet a könyv
utolsó oldalairól: „Pál levelei nagyon sokszor vissz-
 hangozzák Jézus szavait, bár (…) Pál nem papagáj -
ként ismételgette a hagyományt, hanem hűségesen
újragondolta azt a gazdag anyagot, amit tanult, és
saját, az előzőtől eltérő kontextusában új módokon
használta fel. (…) [Jézus és Pál] miközben saját ide-
jükben, saját feladataikat ellátva cselekedtek — ahol
egyikük volt a fókusz, a másik a mutató —, az egy,
élő és igaz Isten cselekedett általuk, egyszer s min-
denkorra megszabadította Izráelt és a világot,
megalapította szereteten alapuló országát, amely
által a világ a bűn és a halál hosszú teléből kisza-
ba dulva megízlelhette az eljövendő világ gyümöl -
cseit.” (203.) (Ford. Görgey Etelka; Kálvin Kiadó,
Budapest, 2018)

VARGA GYÖNGYI

FARAGÓ LAURA: A MAGYAR
NÉPBALLADA ÉS A BIBLIA

Népballadáink ősi tanításokat hordoznak, akár át-
tételesen, mint Kőmíves Kelemenné esetében az
áldozathozatalról, vagy közvetlenül, mint Ágnes
asszony történetében a bűn okozta lelki furda lás-
 ról. Arany Jánosnak köszönhetően irodalmunk
magaslataira kerültek a népköltészetben gyöke-
rező balladáink, de említhetünk kiemelkedő ze-
 nei példát is, Bartók Béla: Cantata profana című al-
kotását a Csodaszarvasról.

Kant híres axiómája: „A csillagos ég felettem, az
erkölcsi törvény bennem”, a népművészet kon tex-
 tusában az Ég és Föld relációjában létező, ősi ta-
 pasztalatokból leszűrt és továbbadott útmutatás,
az évezredes időmélyből. Tiszta forrás, miként a
szent Biblia a néhol rejtett, máshol rögtön ható, evi-
dens példázataival.

Faragó Laura énekművész és népzenekutató
pedagógiai tevékenysége során a hittanóra anya-
gá hoz kapott felkérést a bibliai példa tanulságát
alátámasztó népballada bemutatására, ennek
foly tatásaként kezdte vizsgálódásait. A tovább gon-
 dolás, elmélyedés és rátalálás eredménye A ma gyar
népballada és a Biblia című könyv.

Húsz népballadát válogatott a szerző, elemzé-
sekkel és bibliai példákkal. Elsődlegesen Vargyas
Lajos: A magyar népballada és Európa című kétköte-
 tes gyűjteményét veszi alapul, de jeles néprajzku-
ta tók, történészek, mint Ipolyi Arnold, László Gyu-
 la, Kallós Zoltán, Erdélyi Zsuzsanna munkái ra is
hivatkozik. Irodalmi, művészi jelesek vonatkozó
szövegei szövik át és gazdagítják az értelmező fel-
tárást, köztük Balassi Bálint, József Attila, Sinka Ist-

ván, Bartók Béla. A népzenekutatói, történelmi és
irodalmi behatárolás mellett következnek a Bibliá-
 ban fellelt gondolatok és megfeleltetések, az Ótes ta-
 mentumból, majd Újtestamentumból vett idézetek.

Betekintésül néhány példa: Kőmíves Kele-
men né balladájánál az Ótestamentumban Ábra-
hám és Jákob áldozatairól esik szó, az Újtesta-
mentum ban Krisztus áldozatáról: „És ő engesztelő
áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mieinkért,
hanem az egész világért is” (1Jn 2,2).

A Molnár Anna balladában a megbocsátás eré-
nyére látunk példát, miként a Bibliában: „Őrizzé-
tek meg magatokat: ha pedig a te atyádfia vétke-
zik ellened, dorgáld meg őt; és ha megtér, bocsáss
meg né ki. És ha egy napon hétszer vétkezik elle-
ned, és egy napon hétszer te hozzád tér, mondván:
Meg bántam; megbocsáss néki” (Lk 17,3–4).

Háromszéki gyűjtésű A nagy hegyi tolvaj két
szim bolikus tárgya a kapu és az asztal, megfelel-
te tés sel az apa, a ház védelmezője és az anya, aki
az otthon princípiuma. Itt a víz is jelképes, így az
Ótestamentumból a Vízözön történetéből kapunk
idézeteket, az Újszövetségben pedig a megkeresz -
te lés fontos eleme: „És Jézus megkeresztelkedvén,
azonnal kijöve a vízből” (MT 3,17). A hegyi rab ló
gonosz életéhez megfontolandó tanítás: „Mert min-
den rossznak a gyökere a pénz szerelme; mely után
sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől…”
(1Tim 6,10).

Ghymesben gyűjtötte Kodály Zoltán a homályos
szimbolikájú, régi középkori balladát: Bagoly asz-
szonyka. Bartók Béla is feldolgozta Párnás táncdal
címmel, női karra. A bagollyal egy galamb beszél -
get, lélekbeszélgetés ez, elhagyott bölcsőről, férjről,
menyasszonyi koszorúról. A bagoly az idős, a ga-
lamb a fiatal nő lélekjelképe a Felvidéken. Lélek-
ről és szellemről szól, így értelmezi a Bibliá ból a
szerző: „A lélek a személy maga”. Az Új tes ta men-
 tumban: „Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Is-
tennek fiai (…) Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lel-
künkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk”
(Róm 8,14–16).

Folytathatnánk még számos, bennünket meg-
 érintő példával a betekintésre szánt keresztmet-
 szetet, de talán álljunk meg itt, a léleknél.

Faragó Laura könyve a Szentíráshoz kötődő, a
népművészet értékeire fogékony olvasót olyan él-
ménnyel ajándékozza meg, mely a szerző saját-
 ja lehet: szellem és lélek találkozása. Arra késztet,
hogy átgondoljuk, átérezzük a világot, melynek
eseményei a balladában és a szent szövegekben
sokszor ugyanarra hívják fel a figyelmet, nem vé-
 letlenül.

A törzsanyagot motivációs — Egy énekművész
műhelyéből — és tematikus — Töprengések a nép-
 bal ladáról és a Bibliáról — előszó vezeti be, a balla-
 dákat pedig a szerző értő és érzékeny előadásában
meghallgathatjuk a könyv CD-mellékletén. A kot-
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 taképpel ellátott balladák után Lászlóffy Aladár
és Juhász Ferenc méltatásait olvashatjuk Faragó
Laura művészetéről a szép kötet zárásaként, me-
 lyet többek között Buday György fametszetei il-
lusztrálnak. (Antológia Kiadó, Lakitelek, 2017)

CSANDA MÁRIA

A FILOLÓGIAI MEGISMERÉSRŐL
Peter Szondi válogatott írásai

Peter Szondi, a huszadik század egyik vezető iro-
dalomtudósa 1929-ben született Budapesten, Szon-
di Lipót fiaként. A vészkorszak idején a család a
Kasztner-vonattal Bergen-Belsenbe került, ahonnan
Svájcba menekítették őket. Szondi Zürichben dok-
torált Emil Staigernél, A modern dráma elmélete című
disszertációját (1956) tizennégy nyelvre fordították
le (magyarra 1979-ben). Később a berlini Freie Uni -
versität általános és összehasonlító irodalomtu-
domány professzoraként diszciplínájának intéze-
tet is alapított, mely ma az ő nevét viseli, s mely
évtizedek óta a komparatisztikai kutatások egyik
meghatározó központja. Zürichben katedra várta,
ezt azonban már nem foglalta el: 1971 őszén,
negy venkét éves korában öngyilkos lett.

Egyetemi előadásain alapuló, Bevezetés az iro-
dalmi hermeneutikába című könyve 1996-ban meg-
jelent magyar fordításban, de mint a mostani kö-
tet szerkesztője, Kocziszky Éva megjegyzi, a
hazai recepció mégsem igazán jelentős. Ez azért
is figyelemre méltó, mert ahogy tanulmányainak
kétkötetes Suhrkamp-féle kiadásának utószavá-
ban Christoph König megállapítja, hermeneuti-
kájában megfigyelhető a gadameri Igazság és
módszerrel való polemizálás, s utóbbi mű jelentős
hatást fejtett ki a magyar irodalomtudományban.
A veszprémi Pannon Egyetemen működő Peter
Szondi Műhely — melynek keretében e kötet is lét-
rejött — célja, hogy megélénkítse a magyar Szon-
di-befogadást, ami a nemzetközi kutatások fé-
nyében is időszerűnek tűnik. A Szondi iránti
érdeklődés újabb megélénkülését olyan kiad-
ványok is jelzik, mint a Susanne Zepp szerkesztette
Textual Understanding and Historical Experience
(2015), benne többek között Szondi budapesti kul-
turális hátterének bemutatásával, vagy az Irene
Albers szerkesztésében megjelent, Nach Szondi
című, rendkívül gazdag dokumentum- és emlé-
kezéskötet (2016), mely a Szondi alapította egye-
temi intézet történetét dolgozza fel, s jelentős rész-
ben magával az alapítóval foglalkozik.

A most bemutatandó kötet élén, mintegy mot-
tóként, A Romeo és Júlia egy soráról című rövid esszé
áll (Szilágyi-Kósa Anikó fordításában), ezt hat ta-
nulmány követi. A könyv címét adó, A filológiai meg-
ismerésről című írást Szondi eredetileg 1962-ban
tette közzé, majd a Hölderlin-tanulmányok élén is

megjelentette, jelezve a kötet versértelmezései és a
„traktátusnak” nevezett szövegben megfogalma-
zott elvek közötti szoros összefüggést. (Mezei
György korábbi fordítását Kocziszky Éva frissítette
fel.) Az irodalmi mű autonómiáját hirdető tanul-
mány nyitó kérdése meglepheti a mai olvasókat: mi-
ért nem játszik szerepet az irodalomtudományban
a megértés problémája? A választ a szerző a kora-
beli germanisztikában találja meg, mely szerinte ön-
maga lényegét a tudásban látja, megfelelően a disz-
ciplína német nevének, az irodalomtudománynak.
(A németben, ellentétben az angol nyelvvel, az iro-
dalom akadémiai tanulmányozására köztudomá-
súlag ugyanazt a Wissenschaft szót hasz nálják,
mint a természet- és egyéb tudományokra.) Az a
filológiai tudás, mely mellett Szondi síkra száll, nem
hagyja el eredetét, a megismerést, és ily módon
perpetuált megismeréssé lesz, mely nem mere-
vülhet tudássá. Szondi a párhuzamos helyek filo-
lógiájával kapcsolatban azt írja, nemcsak az ere-
detileg kérdésesnek bizonyuló szöveghelyet, hanem
szövegpárhuzamait is ellenőrizni kell, csak így von-
hatók be az irodalomtudományos érvelésbe. De fon-
tosabb ennél, hogy óva int a párhuzamok fetisi-
zálásától. Így például az, ha egy költői életműben
egy szó csak egyszer szerepel metaforikus érte-
lemben, a filológia számára azért nem érv a nem-
metaforikus értelmezése mellett, mert ezt a disz-
ciplínát — szemben a természettudományokkal —
az egyes jelenségek érdeklik, nem pedig az általá-
nos törvények. A filológia szempontjából a szö vegek
tehát nem példák, hanem individuumok. Szondi
a genetikus kritika (critique génétique) módszereit is
megelőlegezni látszik, amikor arról ír, a filológia
egyik fontos feladata, „hogy rekon struálja valamely
szöveg keletkezését korábbi változatainak segít-
ségével, s e feladat megoldása egyben az értelme-
zést is szolgálja”. (37.)

A Schleiermacher hermeneutikája ma című tanul -
mányában (ford. Rácz Gabriella) Szondi az értel-
mezés kérdéseit a hermeneutika történetének
egyik legfontosabb alakjához kapcsolódóan vizs-
gálja. A teológus-filozófus jelentőségét abban lát-
ja, hogy a nem speciális (tehát nem teológiai vagy
filológiai) hermeneutika alapjait a megértésben je-
lölte meg. Friedrich Schleiermacher (1768–1834)
felfogásában a beszéd és az írás egyaránt fonto-
sak a hermeneutika számára. „Minden, ami egy
adott beszédben még közelebbi értelmezést igé-
nyel, csak a szerző és korabeli publikuma közös
nyelvi állapotából értelmezhető.” „Egy adott szö-
veghelyen lévő szó jelentése csak az őt körülvevő
szavakkal való összefüggéseiben határozható
meg.” (189.) E két szabály párhuzamba állítható a
langue és parole saussure-i megkülönböztetésével.
Az első szabály a paradigma szempontjával függ
össze (hol helyezkedik el a szó a „szótárban”, a
nyelv elvont rendszerében? — ez Schleiermachernél
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kiegészül a történetiség szempontjával), a második
szabály a strukturalizmus számára fontos másik as-
pektust, a szintagma szempontját veszi figyelem-
be (a konkrét szövegösszefüggésben milyen ele-
mekhez kapcsolódik a szó?).

A fent említett Hölderlin-tanulmányokban kapott
helyet A klasszicizmus meghaladása című írás, melyet
most V. Szabó László fordításában olvashatunk. En-
nek középpontjában Hölderlin egy 1801-ben írt le-
vele áll. Szondi rámutat, hogy Hölderlin, aki a gö-
rögséghez való újfajta viszonyt fogalmaz meg —
a görög művészet nem természeti jelenség, hanem
az alkotói ösztönben és a szent pátoszban van az
eredete —, anélkül kívánja felülmúl ni a klasszi-
cizmust, hogy elfordulna a klasszikától. Míg Höl-
derlin a lírát tekintette a meghatározó modern mű-
fajnak, addig Schlegel a regényre tekintett így, a
szubjektív és az objektív szintetizálását látva ben-
ne. Erről Szondi a Friedrich Schlegel műfajelmélete
című tanulmányban értekezik (ford. Rácz Gabriella).
A szerzőnek a huszadik századi irodalommal fog-
lalkozó írásait két tanulmány képviseli a kötetben.
Az állandóság poétikája (ford. V. Szabó László) a Szon-
di számára több szempontból meghatározó Paul
Celan egy Shakespeare-fordítását vizsgálja (a 105.
szonett utolsó két soráét); a roppant elmélyült ér-
telmezés egyik fő állítása, hogy Celan nyelve nem
valamit, hanem önmagát mondja. A Benjamin vá-
rosképeiben (ford. Zsigmond Anikó) Szondi arra vál-
lalkozik, hogy együtt olvassa Walter Benjaminnak
a húszas években írt városképeit a Berlini gyermekkor
a századforduló táján című művével. (Gondolat, Bu-
dapest, 2017)

KRUPP JÓZSEF

ORAVECZ IMRE: ÓKONTRI 
— A RÖG GYERMEKEI III.

Húsz éve jelent meg Oravecz Imre Halászóember cí -
mű verseskötete; azóta tudvalevő, hogy az írót mé-
 lyen foglalkoztatja a régi rurális, archaikus ma gyar
világ elbeszélése. Tizenegy éve pedig annak, hogy
megjelent az Ondrok gödre című regénye, amelynek
gyújtótöltete — úgy tűnik — az előbbi lírakötet vers-
 anyagában rejlő muníció. Oravecz Imre életmű-
 vében példa nélküli léptékváltással és elmélyült
kutatómunkával alapozta meg ezt a nagyszabású
családregény műfajú elbeszélést, amely most a har-
madik kötettel lezárult. Talán nem végleg, hisz adja
magát még egy generáció története az után, hogy
az Árvay család 1956-ban maga mögött hagyja meg-
 tépázott életét és megmaradt vagyonát, és átszö-
kik az osztrák határon.

Az Ókontrival az olvasó régi vágású elbeszélést
tart a kezében. A kötet Oravecz klasszikus vonal-
 ve zetésű regénytrilógiájának sorába, a fegyel m ezett
és kiegyensúlyozott szenvtelenséggel leíró re-
gény folyamba illeszkedik. Ebben a terjedelemben

és ebben az időbeli léptékben, amely generációkat,
tár sa dalmi viszonyok többszintű megváltozását
kell, hogy koherensen elbeszélje, a legjobb válasz-
tásnak tűnik ez a forma, amelyet Oravecz sikere-
sen tel jesített ki. Nem csupán a regény- és elbe-
széléstípus tekintetében különleges Oravecz
választása. A pa rasz ti világ és életforma, szűkeb-
ben tekintve a szajlai Árvay család generációinak
autentikus oraveczi elbeszélése sajátos autonóm sze-
replője a magyar irodalomtörténet paraszti tema-
tikájának, ezen kívül pedig értékét az is növeli, hogy
a századforduló környékén történt kivándorlás és
később a visszatelepülés feldolgozatlan témáját
munkálja meg a családi emlékezet és rengeteg ku-
tatómunka nyersanyagaival.

A regényhez megannyi konkrét oldalról lehet kö-
zelíteni, én most mégis egy olyan szemszögből vizs-
gálom, amely a regényfolyamban a direkt megje-
lenítést nélkülözi, mégis lényegi rétege A rög
gyermekei című trilógiának. Oravecz nem kever az
elbeszélésbe a paraszti élet eszmeiségét illető elvont
okfejtéseket. A paraszti létforma metafizikai olva-
satainak explicit kifejtése ebben az elbeszéléstí-
pusban olyan ingoványos terület volna, amely hi-
teltelenítené az elbeszélést. Az életforma szellemi
oldala, annak természete szerint, immanens módon
jelenik meg a regényfolyamban; az elbeszélés po-
é tikus hangvételű rétegeiben. Olyan formában,
hogy noha Oravecz azt direkt módon nem te ma -
tizálja, voltaképpen ennek sikeres megvaló sulá sa-
ként érthető meg az elbeszélés finom belső dra-
maturgiája, amely azért mégiscsak az autentikus
paraszti életforma második világháború utáni kál-
váriájáról és megsemmisüléséről szól. Mert a pa-
rasztot különös kapcsolat köti a földhöz, társadal-
 mi kapcsolatai és a motivációi ebből vezethetőek
le. Ebből a nézőpontból érthető meg az is, hogy el-
sőre miért tűnnek egysíkúnak a karakterrajzok: Ora-
vecz a főszereplőket tárgyilagos elbeszélésen ke resz-
 tül ábrázolja, beszél a gondolataikról, érzéseik ről,
de főleg az eseményeket, az élet ökonómiáját ille-
tő motivációikról. Az elbeszélés — noha meg tehet-
né, hisz adott két generációnyi anyag — nem kez-
di pszichológiai elemzésekben kiadni szereplőit.
Oravecz a saját szereplői iránt szolidáris: jóakara-
tú író. És ami a lényeg: ebben a világban az iden-
ti tás kondíciói nem a lélektani folyamatokból ért-
 he tőek meg, hanem a gazdálkodásból. Azonban
amit az imént hiányként felsoroltam, nem üresíti
ki az elbeszélést, hanem lehetővé teszi az olvasó szá-
mára, hogy áthelyezze a hangsúlyokat ennek a vi-
lágnak a megértéséhez: minden eszmei tartalom,
ami kihat a paraszt életére, teljes mértékben anyagi -
asul, és immanens módon van jelen a vegetáció fo-
lyamatos körforgásában és a szorosan hozzá fűződő
munkaetikában. Az elbeszélésfolyam első gene-
rációjának anyagi gyarapodása után a második ge-
neráció kivándorlása az életmód elhagyásával, pon-
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 tosabban elvesztésével jár. Az eltávolodás pedig a
gazdálkodáshoz való visszatérés vágyát és ezzel
szerves egységben az elhagyott haza idealizálását
vonja magával. Az Ókontri a harmadik generáció-
ról szól, Steve Arvay már az Egyesült Államokban
született, angol az anyanyelve és a neve is az, éle-
té ben azonban valami sorsszerű folyamat indul el:
a fiatal férfi, aki autószerelőként dolgozik és egy me-
xikói származású nővel él házasságban, elvesz ti
munkáját, felesége elhagyja, idős apja mellé áll gaz-
dálkodónak. Nemsokára pedig Szajlán ta lálja ma-
gát, és rövidesen tekintélyes gazdaként nagyapja
hagyatékát gyarapítja. Talán túlzásnak tűnik ez a
meglepő ugrás, de valójában megalapozza a pa rasz-
ti élet eredendő tapasztalata: az ember létének és
munkájának értelme az Élet, amely a legkonk rétebb
formában válik valósággá akkor, amikor a földből
kihajt: ennek gondozása körül épül ki a gazda és
családjának élete. Steve Arvay történetének elején
a kényszerűen választott földművelést az ezen ér-
zett csodálkozás és öröm szentesíti. Steve-ben sa-
játos elegye alakul ki az amerikai individualista
és az archaikus rurális szemléletmódnak, amely
a mai olvasónak nagyon jó közvetítő funkció val
szolgál: egyaránt rámutat a korabeli Magyar or szág
elmaradott intézményeire, valamint a rá ko sista dik-
tatúra eredendő lehetetlenségére. A nyel vi gát és az
amerikai nevelkedés ellenére Steve töké le tesen be-
illeszkedik ebbe a világba, hisz a gazdálkodás —
a mun ka és a gyarapodás — totális értelemmel bír.
Az elbeszélés végére tekintve pedig belátható, hogy
a disszidálás nem pusztán egzisztenciális változást
jelent, hanem a megalázásokkal teli megfosztatás
állomásai után a kényszerű végét egy olyan élet-
 módnak, ami igazán méltó volt arra, hogy az em-
ber neki szentelje önmagát és egész élete munká-
ját. (Magvető, Budapest, 2018)

KOVÁCS ALEX

FERDINANDY GYÖRGY:
VADNYUGATI ORIGÓ

Meglehetősen sajátos szőttessé állt össze Ferdi -
nan dy György új kötete — vadnyugati sorozata
(a Szomorú szigeteket, a Távlattant és a Vadnyugati
szigeteket követő) negyedik darabja —, a Vadnyu-
 gati origó anyaga. A Scolar Kiadó gondozásában
megjelent könyvben közel két tucat — 1965 és
2015 között leg alább kilenc korábbi prózakötetben
közölt (a könyv végén feltüntetett lista e tekintet-
 ben erősen hiányos, hiszen vannak olyan írások,
melyek több helyen is megtalálhatók) — novella
és elbeszélés olvasható, ám ezek mégsem adják ki
igazán az életmű keresztmetszetét. Mert dicsé re-
 tes ugyan a nyugati emigráció magyar műhe lyei-
 nél (Münchenben, Párizsban, Chicagóban, Lon-
 donban) napvilágot látott Ferdinandy-szöve gek
itthoni megismertetési szándéka, ám sem váloga-

tásuk önmagában, sem újabb kisprózákkal vegyí-
tésük nem eredményezte koherens, világos vo-
nalvezetésű egész születését. Különösen, hogy a
merítésből a 80-as évek közepétől a 2000-es évek
közepéig meg jelent könyvek teljességgel kima-
radtak. Így az lehet a benyomásunk, s ezt a több,
hasonló jellegű írás indokolatlan szerepeltetése
(például a nagyszá mú álomnovella) megerősíti,
mintha a kötet össze állí tói maguk sem tudták
volna, mit is szeretnének pontosan. A legfonto-
sabbat: az életmű sokszínű ségét, a másutt (mint
az évtizeddel ezelőtti Csak egy nap a világban vagy
akár tematikusan, 56 kapcsán, a Fekete karácsony-
ban) örömmel tapasztalt teljességet nem sikerült
felmutatnia a Vadnyugati origónak.

Ennek köszönhető — a szélesebb körű váloga-
tás miatt ez várható volt —, hogy a korpusz minő -
ségi leg erősen hullámzik. A, ha nem is „emblema -
tikus”, de valóban jól sikerült, az alkotói teljesítmény
„hegyeit” jelentő írások mellé olykor „völgyek” is
kerül tek (mint a Béla hazajött novella), s ez a tenger -
mozgás az egész kötetre rányomja bélyegét. A mély-
pont a ráadásul vezérszöveggé emelt (!), ragrímes
Hajdani társak című vers (1962-ből), különösen, hogy
Utó szavában maga a szerző ír így korai zsengéiről:
„Tu catnyi ilyen verset írtam. Az asztalfióknak: nem
mertem őket megmutatni senkinek. Később már
csak azért sem, mert fájdalmasan gyengéknek bi-
zo nyultak. (…) Életművemben — ha egyszer
össze állítják — remélem, nem fog ezekről hosszan
ér tekezni senki sem.” (281–283.)

A hibák mellett szólnunk kell a kötet erényeiről
is. Elsősorban azokról a szövegekről, melyek sze-
 rencsésebb választásnak köszönhetően kerültek be,
és az említett „hegyeket” képezik. Mivel Ferdinan -
dy György mindvégig az életét, személyes élmé-
 nye it, emlékeit írja, úgy, hogy kevés nála biografi -
kusabb alkotót találunk a kortárs irodalomban,
minden életszakaszhoz rendelhető egy-egy ilyen
jellegzetes kispróza. A budapesti gyermekévekhez
A mosoly albuma című, szinte kisregény terjedelmű
elbeszélés. Hat tételében nemcsak a két világháború
közti idilli békeidőktől a kommunista hatalomát-
vételig tartó éra fontosabb családi és egyéni élet-
eseményei bomlanak ki, de háttérként a régi, ott-
honos világ szétesése, az új tragédiákkal teljes
születése is. Benne számos, akkor talán érdekesnek
tűnt, visszatekintve mégis más értelmet nyert epi-
zóddal, mint az álöltözetbe bújt magyar katonák
megmenekülése a főváros ostromakor vagy az anya
ételt szerző erőfeszítései. A hosszabb írás nem nél-
 külözi a szerző egyik védjegyévé vált sajátos hu-
mort sem (mely bizonyosan sokszor átemelte a ne-
hézségeken, és az alig kibírhatót is elviselhetőbbé
tette): a háborús árvák Jézus Szíve Rablóbanda né-
 ven alakítanak csapatot, az alvégi cigánygyereke-
ket cigarettával veszik rá, hogy letolják nadrágju-
kat a szovjet különvonat előtt.
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Az emigráns léthez kapcsolódik a kötet egyik
legjobb novellája, a sorstárs Határ Győzőnek aján-
lott Hosszútávon, mely a kényszerű száműzetés meg-
élését az atlétikapályán rótt körökkel, a futás me -
chanizmusával hozza bravúrosan párhuzamba.
Három meghatározó színtere közül Franciaor-
szághoz olyan szövegek kötődnek, mint a korai Kő-
művesek (a kötetben a Kocsikísérők vagy a Hóhányók
munkásnovellák francia párja), melynek betétét, a
fekete Didi honvágy-dalát jól ellenpontozza az it-
teni élményeket, „tetteket, szándékokat, körvona-
lakat” bővebben megmutató Szabálytalan szere-
lembe szőtt, s ott továbbvándorlásra utaló ko lin da
(Cantata profana) szüzséje. Az innen a Szi get re
(Puerto Ricóra), az emigráció második helyszíné-
re vezető utat a Kivándorlók írja le. Ehhez, a címben
jelzett vadnyugathoz fűződő történet a ciklon kö-
zeledésének helyi szegényekre gyakorolt hatását ér-
zékletesen festő Vihar előtt, illetve a saját itteni éle-
tét, magányos mindennapjait feltáró Zoo. Utób bi
nyitányában írja: „Aki kilenc éve él valahol, egy-
re nehezebben érezheti ideiglenesnek állapotát. (…)
Ha élete nem rendeződik szokások szoros szöve-
té be, az egyetlen megtartó erő az ideiglenesség tu-
 da ta. Összeroppanna, ha elfogadná végleges való -
ságnak, ami van. Túlélné talán (mert mit nem visel
el, aki egyszer kiszakadt), de biztos benne: nem foly-
tatná a mellúszásra emlékeztető létfenntartó moz-
 dulatokat.” (231.)

Ugyanez a hitvallás, életelv húzódik át a kon-
 ti nentális Amerikát — mint harmadik helyszínt —
is bekapcsolva, a hazatalálás keretező novellájára,
a Daily (déli) newsra, mely a visszatérést, a hazai ott-
honosságkeresést és ennek szimbolikus helyéhez,
a Déli pályaudvarhoz való viszonyt jeleníti meg. Tel-
jessé téve talán az ehelyütt csak röviden vázolha-
tó értékeket — melyek közül mégis a no vel lák, el-
beszélések születése a legfontosabb, mert nemcsak
íróvá avattak, kijelölték a személyes koor dinátarend-
szer főbb pontjait, de átemeltek az egye dülléten, se-
gítették a megmaradást is. Miként a kötet zársza-
vában olvasható: „Hát csak így. Most már csak
valami címet kellene adni a mesének. Vadnyuga-
ti origó? Legyen. Egy ember élete, akit fél évszá-
zadon át úgy-ahogy megtartottak ezek a történe-
tek.” (284.) (Vál. és szerk. Györe Bori; Scolar Kiadó,
Budapest, 2018)

SZEMES PÉTER

KARL OVE KNAUSGÅRD:
SZERELEM — HARCOM 2.

A norvég szerző hatalmas regényfolyamának má-
 so dik kötete egy elválás, új szerelem, a családala-
pítás története. Autofiktív mű, amely esztétikai
programjában a valósághoz, az „igazi élethez” való
lehető legközelebbi megjelenítést hirdeti és köve-
ti, aprólékos részletezéssel írja le a tárgyakat, tája-

kat, eseményeket, s ugyanilyen alapossággal rög-
zíti a gondolatok áramlását is. A regénynek ez a kö-
vetkezetesség az erőssége, és ugyanakkor ez az, ami
az olvasó türelmét többször is próbára teszi.
Knausgård azonban nem a fikció ellenében és nem
is a dokumentarista rögzítés mellett kö te le ződik el:
a lényeg ebben a lehető legközelebbiben rejlik. Miu-
tán minden ember, minden tekintet a saját külön
módján és önmagában is többféle kép pen látja, ér-
zékeli, éli a kül- (és bel)világot, át adása, megjele-
nítése úgyszólván csak megközelít(het)ő. Miköz-
ben egy óvodai születésnapi zsúr lenyűgö zően éles
és pontos megfigyeléseit mintegy negy ven oldalon
át meséli, végigjárja a felületes viszo nyok sutasá-
gát, a small talk-helyzetek kényszeredettsé gét, az
egymás mellett téblábolás futólagos zava rát, amely
el is illan, amint a helyzetből kilép, hogy aztán to-
vábbi négy oldalon át tartson a hazaút, amely nem
is hosszú, nem is kalandos, mégis min den rögzí-
tésre méltónak találtatik. Nem véletlenül. Hiszen
minden fontos lehet és fontos is, a mozdu la taink
filmkockákból tevődnek össze. Thaulowot azért
tartja a technikailag legjobb festőnek, fejti ki ba-
rátjának, szellemi-gondolati bizalmasának, mert ké-
pein „a pillanatban való jelenlét” érződik, amelyet
a szemlélő is átélhet.

A történet „csupán” annyi, hogy feleségét el-
hagyva Norvégiából a számára teljesen idegen
Stockholmba költözik, ahol régi ismerősében bi-
zalmas, értő és megértő barátra talál, megismeri
nagy szerelmét, majd később gyerekeik születnek
— ám eközben kíméletlen alapossággal járja kö-
rül a lelkében, gondolataiban történő változásokat,
tépelődéseit, önképének alakulását, olvasmány él-
ményeit és az azok nyomán eredő eszmefuttatá-
 sokat. A férfiszereppel való azonosulás nehézsé-
geit, az elnőiesedés kínzó gondolatát, a szerelemben
meg élt érzelmi hullámokat, az indulatok csapon-
gásait, a művészet és élet szembenállását, és ha van
ilyen, a kettő közötti mezsgye átjárhatóságát an-
nak tépelődéseivel, kínjával együtt kutatja —
egyfajta 21. századi Tonio Krögerként. „A kérdés
az, hogy mit választ az ember, a mozgást, amely
közel esik az élethez, vagy a mozgáson kívüli he-
lyet, ahol a művészet található, ám bizonyos ér-
telemben halott is.” (516.) Életidegen és kímélet-
len is a művészet, de legalábbis szembemegy az
élet pusztán meg élésével, folyton akadálya, még
ha belőle táplálkozik is. Kiérdemlendő kiváltság,
kegyelem a megélése: „A versek egy másik való-
ságba láttak bele, vagy más módon látták a va-
 lóságot, ami igazabb volt, mint ez, és az, hogy a lá-
tás képessége nem olyas valami, amit el lehet
sajátítani, hanem olyasmi, amihez vagy van hoz-
záférése az embernek, vagy nincs, mindez a kö-
zönséges halandók közé száműzött engem, igen,
egy voltam az átlagosak közül. A felismerés meg-
lehetősen fájdalmas volt.” (143.)
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Miközben minden mozdulat, arc, esemény
gondolatok áradását indítja el — s így nincs szi-
gorúan vett kronologikus mesélés —, gondosan
megkonstruált szerkezetben bolyongunk: a re-
gényindító jelenethez hatalmas ívvel, az 530. ol-
dalon ér vissza, ám valahol máshol kapcsolódik
hozzá, mint ahonnan elindult. A regény vége felé
— mintegy lezárást sejtetve — újra ellátogat gye-
rekkora színhelyére, s bár szinte eltökélten nem
rendítik meg a látottak, némi csalódással állapítja
meg: „Kicsi és csúf, de ez volt minden.” (575.)

És nem ez a lezárás. Hanem egy, az előző kö-
tet re utaló pontosítás, az eddigi értelmezések új
látószögének felvillantása, amely szinte váratla-
nul szakad félbe, s az olvasó kicsit hoppon ma-
rad, csalódott, mert véget ér ez a végeláthatatlan
áradás, mert igaz ugyan, hogy néhol elszántság
kell a to vábbolvasáshoz, a szöveg feszültsége az
olvasó fe szült várakozását egy pillanatra sem en-
gedi el, de azt az olvasó sem szeretné.

Nem lehet említés nélkül hagyni a szöveg ma-
 gyar fordítását, hiszen jelentős szerepe van abban,
hogy Knausgård megteremti azt a pluszt, amit így
fogalmazott meg: „az irodalom nemcsak szavak-
ból áll, az irodalom az, amit a szavak ébresztenek
az olvasóban. Ez a többlet az, ami érvényessé te-
szi az irodalmat.” (130.) (Ford. Petrikovics Edit; Mag-
 vető, Budapest, 2017)

BENKŐ GITTA

SZOFIJA ANDRUHOVICS: 
FELIX AUSTRIA

Lélegzetelállítóan izgalmas, színes világú regény
az 1982-ben született Szofija Andruhovics ukrajnai
író, műfordító és publicista 2016-ban rangos ki-
tüntetést (a Visegrádi Keleti Partnerség Irodalmi Dí-
ját) elnyert műve. Egyrészt azért, mert csipke finom
részletekkel ábrázolja a bonyolult úrnő–cselédlány
viszony magasságait és mélységeit. A sző ke, elké-
nyeztetett fiatalasszony, Adela, egy jószívű orvos
nem túl okos egykéje nem csupán testvért kap
Sztefanyijában, a házukba egy tűzvész után befo-
gadott, határozott, okos és kreolbőrű, feketehajú ár-
vában. Hanem egyfajta, nálánál sokkal érdeke sebb
egyéniségű, sőt, intellektuálisabb védelmezőt is. Ma-
radéktalanul igaz, amit a regény hátoldalán ol-
vashatunk: ebből a szempontból Andruhovics
könyve valóban Kosztolányi Édes Annájának el-
lenpárja, még akkor is, ha az uralkodó egyéniségű
Sztefanyija nem szándékos gyilkosként, csak vé-
letlen féltékenységi dührohamában gyújtja fel a ba-
baszerű, sápatag Adeláék házát… De ez csupán egy
az úrnő–cseléd kapcsolatot ábrázoló rokon-regé-
nyek sorában. Ne feledkezzünk meg Kosáryné Réz
Lola 1941-es (másodízben csak 2011-ben megjelent)
Különös ismertetőjele nincs című opuszáról, amely-

nek keserves sorsú Jusztija egymagában több ta-
lentumot és lelkierőt kapott a Teremtőtől, mint asz-
szonya és annak három kisasszonylánya. És jusson
végül eszünkbe a téma világsikerű magyar válto-
zata, Szabó Magda: Az ajtó című, filmváltozatban
is híressé vált remeke.

Az Andruhovics-könyv azonban más okból is
nagyon fontos olvasmány lehet nekünk, magya-
 roknak. Tökéletes freskót kínál az Osztrák-Magyar
Monarchia szövevényes világáról, a középpont-
ban az írónő szülővárosával, amely most Ukraj-
nához tartozik és Ivano-Frankivsk névre hallgat,
de nevezték már Stanislaunak, Stanyiszlavivnak,
Sta nyslavivnak, Stanisławównak is ezt a Stanislaw
Potocki lengyel hadvezér által 1663-ban alapított,
soknemzetiségű, zsidó kultúrájáról is nevezetes te-
lepülést. Amely egyébként Zbigniew Czybulski,
a tündöklő tehetségű, fiatalon meghalt lengyel szí-
 nész szülővárosa. A szöveget a magyar olvasók
szá mára nagyon otthonossá teszik az olyan kis
köz játékok, mint a gyakran bágyadt és bávatag
Adela budapesti nászútja és gyógyfürdő-élményei
ifjú férje, a tüzes sírkőfaragó, Petro oldalán. Vagy
az, hogy a galíciai városka úri népei május végén
Szeged ről érkezett epret és cseresznyét cseme-
géztek…

Ezt a kedvcsinálót zárjuk Sztefanyija, az igazi
főszereplő pengeéles, húsbavágó mondataival,
amelyekkel önmagát és kisasszonyát, Adelát jel-
lemzi: „Nevetséges volt: én és Adela — ég és föld.
Adela sápadt, bőre majdhogynem áttetsző, szőke
haja felhőszerű, pihekönnyű, ő maga kényes,
mint a mázas kuglóf, álmodozó, érzékeny, könnyen
sírva fakad. Adelát óvni kell, bepólyázni, mint egy
kisbabát, ezüstkanállal etetni. Kivenni a kezéből az
éles késeket, a petróleumlámpát, a nehéz tárgya-
kat, eltakarni a szemét, befogni a fülét, ha történik
vala mi, ami megrémítheti vagy elszomoríthatja. Én,
Sztefanyija Csornyenko szívós, sötét bőrű és für-
ge vagyok, erős, mint egy férfi, nem vagyok szép
egyál talán. Csak a hajam az: fényes, erős és sima,
ár nyékban sötét, mint a fakéreg, napfényben bron-
 zosan csillog…” És mégis, történetesen épp ebből
a férfiasan erős női kézből esik ki a történet végén
a petróleumlámpa, amely a lángra lobbant házban
kis híján porrá égeti a két, végzetesen egymásra
utalt, rettegve-reménykedve összeölelkező nőt, a
szőkét és a feketét.

A regény eredetileg ukránul íródott, a mesterien
szép, helyenként költői fordítás — Mihályi Zsuzsa
munkája — pedig a lengyel kiadás alapján készült,
de a kétszeri átültetés semmit nem fakított a szö-
 veg szikrázó színein. A könyv esetleges megfil-
mesí té se szép vállalkozás lenne a huszadik szá-
zadi mo narchia világának felidézésére, továbbá
„jutalom já ték” lehetősége két, alkatában nagyon
különböző, fiatal színésznő számára. Méltó ver-
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senytársává vál hat na Az ajtó filmváltozatának.
(Ford. Mihályi Zsu zsa; Typotex, Budapest, 2017)

PETRŐCZI ÉVA

VERSEGI BEÁTA-MÁRIA:
KAPCSOLATTARTÓ SPIRITUALITÁS
Szervezeti kultúra és spiritualitás 
a szupervízió tükrében

A könyv szerzője a Nyolc Boldogság Közösség
tag ja. Spirituális teológiát oktat a Sapientia Szer-
 zetesi Hittudományi Főiskolán, komoly szerepet
vállal a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus
Kong resszus előkészítésében.

A kötet Versegi Beáta-Mária szupervíziós szak-
 dolgozata alapján készült, s a szerző azokra a ta-
pasztalatokra épített, melyeket egy héttagú, fiatal
felnőttekből álló imacsoport-vezetők szu per víziós
csoportjának tartott tanfolyamon szerzett. Mint írja,
a szupervízió „a szakmai személyiséget támogató
lélektani munkaforma, melynek során a szuper-
vízióban résztvevők hivatásukkal járó hely zetekre,
kihívásokra és nehézségekre új szem pont ból néz-
nek rá”. (7.) A megszokottól eltérő, új nézőpontok
segítik önmagukat megismerni és a ru tinszerű be-
idegződéseiket módosítani. A szuper víziós cso-
portok kialakításánál az volt az irányelv, hogy a ve-
zetők és tagok egyértelműen nyitottak a Szentlélek
működésére, kifejezett érték a Szentlé lekre való nyi-
tottság, a vezetők számára „evidencia, hogy Isten
élő Isten, és kommunikál az emberrel a Szentlélek
által”. (8.) Ezeknek a csoportoknak ki nyilvánított
céljai között szerepel, hogy tagjaik spi rituális fej-
lődését előmozdítsák, spirituális érzékeny ségük ki-
finomuljon.

A könyv írója egyetért a nemzetközi hírű Virgi -
nia Satir családpszichológussal abban, hogy a spi-
ritualitás révén kapcsolatba kerülhetünk létünk
alapjával, mélyebben megérthetjük a világgal való
viszonyunkat. A szupervízió azt kutatja, hogy
mi lyen kapcsolatban áll egymással a spiritualitás
és a szervezeti kultúra — vagyis ebben az esetben
a katolikus egyház. Az egyházhoz mint szervezet -
hez való tartozás tudata feltételezi a hitet a sze-
 mélyes Istenben, valamint azt, hogy az ember ön-
 ma gát úgy értelmezi, „mint aki arra rendeltetett,
hogy túlnőjön önmagán, és kapcsolatban legyen Is-
tennel, éppen az egyházi szervezet közvetítésének
segítségével”. (19.)

Versegi Beáta-Mária a „klánkultúra” alapján azo-
nosította be szupervíziós csoportja tagjainak egy-
máshoz való kapcsolódását, illetve a saját szerepét.
A klánkultúrát kölcsönös bizalom, összetartozás-
tudat és lojalitás jellemzi, illetve az, hogy a veze-
tők mentorok. A klánkultúra alapvetően egy csa-
ládias szervezeti kultúra, ahol egyformán hangsúly

van a rugalmasságon, a stabilitáson és az ellenőr-
zésen. A szerző két következtetést vont le ebből: az
egyik, hogy ez a klánkultúra nemcsak a szuper ví-
ziós csoportja sajátja, hanem a jelenlevő vezetők
kiscsoportjainak is jellemzője. A másik, hogy Jé-
zus körül „az egyház kezdeti első csoport jában is
meg ta lálhatók voltak a rokoni kapcsolatok” (41.),
vagy is a klánkultúra már a kezdetektől jellemző az
egyházi csoportokra.

A szupervíziós foglalkozásokon az imacsopor -
tok vezetői közösségeik céljaként kiemelten spi-
ri tuális célokat jelöltek meg: közösségben meg-
találni az istenkapcsolatot, elmélyülni az imában,
megma radni, elmélyülni a lelki életben, keresztény
érté ke ket közvetíteni a fiatalok felé, támaszt adni
ne kik, hogy felfedezve ezeket az értékeket, ki tud-
janak tartani mellettük. A keresztény csoportve-
zetők alap vető példaképe Jézus Krisztus vezeté-
si modell je. A könyv írója emlékeztet rá, hogy a
Bibliában Jézuson kívül is találunk spirituális ve-
zetőket, akik különböző korszakokban döntően fe-
lelősek voltak Isten népének Istennel való kap-
csolatáért. Közéjük tartoztak a bírák, próféták,
ki rályok. Küldetésükben közös volt, hogy köz-
vetítők legyenek a nép és Isten között. A Bibliá-
ból kiderül: vannak olyan sze mélyiségek, akik mél-
tónak bizonyultak hivatásuk hoz, mások hibákat
követtek el, és azokat kijavították, megint mások
visszaéltek funkciójukkal, és sokakat megté-
vesztettek. Versegi Beáta-Mária megállapítja: a spi-
ritualitás alapjait a biblikus emberképben találjuk
meg, hiszen maga az em ber, attól függetlenül,
hogy milyen szerepet vállal, mi lyen funkciót tölt
be, emberségéből eredően felelős önmagáért,
kapcsolataiért és a teremtett világért.

Azzal kapcsolatban, hogy a spirituális út kegye -
lem-e vagy megtanulható, a szerző állítja: egyszerre
igaz, hogy ajándékba kapott valóság, és egyben be-
gyakorolható. A „referenciapont, referenciasze-
mély” (57.) a Szentháromság egy Isten, akinek cse-
lekvési módja, stílusa valamiképpen kirajzolódik
az emberi életben, történelemben. Az erről szerzett
emberi tapasztalatok évezredeket átívelő tradí-
cióként élnek tovább, áthagyományozódnak, új
nem ze dé kek tapasztalatában megelevenednek, új-
 raértelme zet tek lesznek, leírva testet öltenek.

Versegi Beáta-Mária bízik benne, hogy ha elol-
vas suk a könyvet, a főcím nem marad csupán el-
vont fogalom. Reméli, hogy olvasó és szerző tud
egymáshoz kapcsolódni, „mint mélyebb összefüg -
gé seket kereső és dialógusra vágyó emberek. Eset-
leg úgy is, mint olyan személyek, akik a spirituá-
lis vágyakat felismerték magukban, és ennek
nyomán jelenlétét keresik életükben és szakmai el-
hivatottságukban”. (88.) (Kairosz, Budapest, 2018)

BODNÁR DÁNIEL
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