
ez a vallásellenesség, hogy a tudományos élet 
szerepl i igencsak nyitottak a vallási tematikára. 
Hidas Zoltán könyve ezt a nyitottságot, hitsze-
r séget, teológiai és metafizikai érdekl dést 
mutatja. De nem a sztenderd szociológiai témák 
rovására, hanem azokra építkezve, egyes fejle-
ményeit — például Assmann vallástörténeti ku-
tatásait — értelmezve. 

Ehhez az értelmezéshez kapcsolódva állítom, 
hogy a könyv a mai filozófiai szociológia vallási-
lag igen érzékeny, azt tematizáló produktuma, 
amely kifejezi orientációnkat, érdekl déseinket és 
kitekintésünket. Mi olyan tudományra törek-
szünk, amelyben a vallás kiemelt szerepet játszik 
a maga egészében, tehát dagályával és apályával, 
felívelésével és szekularizációjával, fejl désével, 
válságaival és kiszámíthatatlan változásaival, de 
különösen: helyettesíthetetlen és másra visszave-
zethetetlen valóságosságával egyetemben. Nem 
kérdés, hogy Hidas Zoltán könyvének e törekvé-
seit egyes teológusok nagyban alá tudják támasz-
tani, mint például Wolfhart Pannenberg, Hans Urs 
von Balthasar — vagy éppen az oly népszer  John 
Milbank Angliából, Cyril O’Regan az USA-ból. 
S tegyük hozzá, hogy a vallásfilozófia e fejlemé-
nyekkel párhuzamosan is mennyit jelenthet egy 
történeti kultúratudomány számára: hiszen már 
Hegel elindult ezen az úton, részben Schelling 
nyomán, részben t is továbbgondolva! Még in-
kább a kortárs szerz k azon csoportja válik itt ér-
dekessé, amelynek tagjai a vallás magvát, a reve-
lációt veszik el , mint amelyen Peter Koslowski, 
Avery Dulles, Jean-Luc Marion vagy William 
Desmond. A vallási horizont — Weber és mások 
— minden horizont horizontja, s mint horizont, 
amely egész valóságunkat megszabja: quodam-
modo omnia. Ezt még azok is pontosan tudják, 
akik a mai történelmi helyzetünkben a keresz-
ténység helyettesíthet ségét állítják valamiféle 
globális etika, politikai ideológia, akár újra élesz-
tett si vallásalakzatok eszközként való felhasz-
nálása által. 

Schelling egykoron pontosan fogalmazott: az 
Unvordendkliches, minden léten túli vagy inneni 
valóság pontosan az, amit el re nem tudunk el-
gondolni, emlékezetünkön túlnyúlik, azt meg-
el zi, általunk befoghatatlan. A vallási horizont 
— mint Cantor nevezetes ómegája — nem szelí-
díthet  meg, nem oldható fel pozitív történeti 
formákban, teológiákban, filozófiában, hanem 
egészen más gondolkodás forrásául szolgál, 
amely ezt a ki- és beszámíthatatlanságot veszi, 
amennyiben van rá módja, van hozzá hallása — 
egész valóságunk fundamentum inconcussumá-
nak. (Gondolat, Budapest, 2018) 

MEZEI BALÁZS 

MADÁRTÁVLAT 
Szabó T. Anna: Ár 

Szabó T. Anna a legnépszer bb költ k egyike: 
írásait nemcsak irodalmi folyóiratok, de a leg ol-
vasottabb n i lapok is rendszeresen közlik, ver-
seit megzenésítik, gyerekkönyvei és novel lás-
kötetei hosszan id znek az eladási listák élén. 
A szerz  a közösségi médiát is tudatosan kezeli: 
versei nemcsak a költészet bejáratott, sz k tere-
i ben jelennek meg, hanem intermediális mém-
 ként is, párbeszédbe lépve az olvasóval és más, 
ugyanebben a térben mozgó szövegekkel. Ez 
utóbbira a legfelt n bb példa a szerz  Lackfi Já-
nossal folytatott verses párbeszéde volt, amely-
hez kés bb sok-sok más költ  csatla kozott, utó-
lag pedig antológia is lett bel le #Verslavina 
címmel. 

Egy ilyen ingergazdag térben mozogva a 
költ  egyszersmind influenszer is, aki, ha fi-
gyelmet akar, rendszeresen reagál más virulens 
kulturális jelenségekre, kommenteli azokat, 
igyekszik minél nagyobb hatással lenni, a publi-
kált szövegek pedig egy megkonstruált kulturá-
lis brand-identitás részeivé válnak. Persze való-
jában minden kulturális közeg így m ködik, 
csak éppen az online nyilvánosság mindezt fel-
gyorsítva és feler sítve hozza létre. Ebben a tér-
ben annál nagyobb figyelmet kap egy-egy poszt 
(vers), minél többféleképpen kapcsolódik egy 
alkalomhoz, más szerz höz, m vészhez, hely-
hez, intézményhez. Így talán nem véletlen, ha ez 
a kö zeg hatványozottan díjazza az hommage-
verseket, a paródiát, átiratot, alkalmi (ünnepi, 
köszönt , nekrológ) verseket, vizuális m vek-
hez kapcsolódó ekphraszisz-verseket, illetve a 
közéleti tárgyú (szociális- vagy a társadalmi 
nemek problémáira reflektáló) szövegeket. Nos, 
a kötetben mindezek jelen vannak, így a kötet 
címe, az Ár akár az újmédiában folyamatosan 
áradó tartalomra is vonatkozhat, a kézenfekv bb, 
Csík szentmihályi-féle flow jelentése mellett, amely 
az alkotói (és befogadói) magatartás belefeled-
kezett eksztázisát jelöli. (Miközben kapcsoló-
dik a szerz  legutóbbi, Határ cím  prózaköte-
téhez is.) 

Egy költ  esetében persze az online jelenlét 
mellett a sz kebben vett irodalmi közegben el-
foglalt pozíció is meghatározó. A mai költészet-
ben több lírai szerepfelfogás él egymás mellett, 
közülük is két olyan er teret figyelhetünk meg, 
amely köré komolyabb csoportok szervez dnek: 
az egyik szerint a líra feladata leleplezni a nyelv-
nek a valóság közvetítésére alkalmatlan voltát, 
feszegetni a celani nyelvrácsot, így engedve 
némi belátást az elmondható mögé. (Ami szigo-
rúan értelmezve persze maga is egy alkotói 
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szándék, amelynek a nyelv így eszközévé lesz, 
amelyre alkalmatlannak bizonyul, tehát máris 
egy remek kis apóriában vagyunk.) 

Más költ i szövegek épp ezt a túlhajszolt 
nyelviséget igyekeznek meghaladni, visszasze-
rezve a költészet társadalmi súlyát, felel sségét. 
Itt nem annyira a nyelv, mint inkább a társada-
lom a kritika tárgya, a nyelv pedig annak esz-
köze lesz. A költ  feladata azok helyett szólni, 
akiknek nincs saját hangja, a költ  így a nyelv 
birtokában képviseli a nyelv nélkülieket — ami 
szintén lehetetlen vállalkozás, hiszen a megszó-
laló hang mindig a költ  sajátja marad. És persze 
a két felfogás között és azon túl is számtalan 
egyéb poétika létezik, de a fentiek mégis egyfajta 
kapaszkodót, csomópontot jelentenek. 

Az Ár, bár a nyelvvel és a társadalmi problé-
mákkal is foglalkozik, mégsem kapcsolódik a 
kortárs líra egyik vonulatához sem, mégpedig 
azért, mert nála a költészet nem a paradoxon, az 
apória, a lehetetlen kísértése. Már a kötet legels  
verséb l (A nyelv a) kitetszik, hogy Szabó T. 
Anna számára a nyelv nem annyira probléma, 
mintsem hangszer, mámorító örömforrás. Nem 
mintha nem célozná — mint minden költ  — a 
nyelven túlit, de azt nem a nyelvrács feszegeté-
sével, hanem inkább a nyelv sodrásába bele-
állva, flow-élményként igyekszik megragadni. 
Kétségtelenül bátor esztétikai (és nem csak esz-
tétikai) állásfoglalása már az Ár els  versében 
nyilvánvaló, ahogyan az is, hogy itt nem naiv 
költészetr l van szó. A nyelv iránti szenvedé-
lyes, meghitt viszony korántsem steril, és nem 
mentes a kételyekt l, a bizalom épp a törede-
zettség ellenére jön létre, hiszen A nyelv a cím  
költemény is torzó-mondatokkal operál. Ezek 
azonban sokkal inkább antik szépség  torzók, 
mintsem nyelvkritikus költemények: „A nyelv a 
ház, a nyelv a tér, a kert. / Imamalom, mi mond -
ja, mondja, mert —”. (A nyelv a, 8.) A hiány va-
lójában nem hiány, hiszen a ritmusképlet épp 
így teljes. Ez egyszerre magyarázza a költ  nép-
szer ségét, és a kritika (egy részének) vissza-
visszatér  rosszallását. A legjellemz bb és a leg -
inkább ért  dorgálást talán Radics Viktória 
vetette papírra a Magyar Narancs 2006/48. szá-
mában, még az Elhagy kapcsán: „nem a különb-
ségek és a hézagok (világaink ördögi inkom-
patibilitása), hanem a megszokott, lírikummal 
agyoninjekciózott, klasszikus (és kiégett) »nagy 
kérdések« mozgatják”. 

Mindeközben láthatóan jelen van egy fo-
gyasztói igény az olyan típusú költészetre, 
amely nem önmagára kérdez rá, és a saját kép-
telenségét mutatja fel, hanem olyan funkciót lát 
el, amelyet napjainkra nem annyira a szöveg-
alapú költészet, mint inkább a dalköltészet, a 

könny zene hivatott betölteni. Érzelmek, élet-
helyzetek, közösségi vagy egyedi tapasztalatok 
lírai kifejezése, „megírása”; gyász, anyaság, sze-
relem, ünnep — ezek reflektált tapasztalatai, 
még gyakrabban pedig maga a m vészet: a fes-
tészet, a zene vagy a költészet válik a vers (imá-
dott) tárgyává. A fentiekt l nem függetlenül a 
társadalomkritika — jelen kötetben két ciklus ere-
jéig — is megjelenik, de nem annyira az elnyo-
mottak, kizsákmányoltak helyett, mint inkább 
róluk beszél. Legalábbis nehéz mihez kezdeni 
egy prostituált monológjaként olyan mondatok-
kal, mint: „mellem kerek, combom feszes, / min-
den ízem tökéletes”. (Cafat, 106.) A kistelepülések 
hátrányos helyzet , emberkereskedelem áldoza-
tává tett n k hol népballadák nyelvén, hol új-
holdas strófákban szólalnak meg, mindig rajz-
filmfigurákként vagy musical-h sn kként, sosem 
valódi karakterként: „A testben van a pénz, / 
tudja azt minden férfi, / tudja azt minden n , / mi -
kor a pénzed kéri. // Egyszer  szerelem, / utcai 
n  kínálja, / szép holdas éjszakján / nem ez a 
lányok álma.” 

A kötetcímbe foglalt ár akkor sodor igazán 
magával, amikor egy-egy m alkotás kapcsán 
szólal meg: a Bach d-moll kett sversenyének hallga-
tása közben és a Herbert Anikó képére írt Lüktetés 
is valami sajátos, szóáradaton túli csendbe hív. Ki-
emelkednek még a Siratók ciklus halál- és gyász-
versei, amelyek a gyász beszédaktusán túl közé-
leti és m vészeti kiáltványok, vallomások is. 
Különösen emlékezetes innen a közösségi és a 
személyes dimenziót szépen egyben tartó Egész 
cím  Esterházy-gyászvers: „Ki Esterházyt olvas, 
ellenáll. / A nyelv csak, ami ellenállhatatlan, a 
mondat csak, mi élet vagy halál.” (74.) Az ekphra -
sziszokat és képz m vészekhez címzett verseket 
egybegy jt  Keretek és az íróknak, zenészeknek, 
m vészeknek címzett verseket egybegy jt  Út-
ravaló is ehhez hasonló, megszólító-reflektáló ver-
sekben tobzódik. A Vörös Istvánnak dedikált 
Ablak („a csukott ablakot / nagy lélegzettel sar-
kig tárod / behúzod / a napot” 167.), vagy a Dés 
Andrásnak címzett Lélegzet („a lélegzet szabad” 
169.) is igazi flow-vers, mind a m vészet erejébe 
vetett hitet „énekli” meg, akárcsak az Újévi áriák 
(„Felfelé élni tanít a zene” 171.) A záróvers, A vers-
r l (Kányádi Sándornak) szerint a vers segít 
„szárnyas fényben tapasztalni meg a világot”. És 
valóban, az Ár leger sebb részei ahhoz a szabad-
sághoz írt ódák, amit a m élvezetbe vagy az al-
kotásba belefeledkezett ember tapasztal meg. 
Amikor a vers az „égben lakni tanít”. Az odalent 
történtek viszont madártávlatból nem túl részlet-
gazdagon látszanak. (Magvet , Budapest, 2018) 
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