
FERENCZ GYŐZŐ:  
MA REGGEL ELTŰNT A VILÁG 
Válogatott és új versek 

Ferencz Győző első verseskötete (Ha nem lenne sem-
mi nyom) huszonhét éves korában, 1981-ben jelent 
meg, ezt azóta öt további követte. A Ma reggel el-
tűnt a világ masszív enumeráció — azt őrzi meg 
az 1974 és 2010 közötti lírai anyagból, ami ma is 
értékállónak bizonyul, s további, a Szakadás (2010) 
című, előző kötet óta írt verseket tartalmaz. A vá-
logatás szigorú, noha nem voltak igazán zsengék 
már az első kötetben sem, amelyről annak idején 
megállapította Margócsy István, hogy „meglepően 
egységes és sajátos stílusú” lírai monológ. Ferencz 
mégis három csoportba sorolta eddigi verseit: a 
már újraközölni nem akart „kamaszos” darabok, 
a ma is „vállalt” versek, továbbá azok, amelyeket 
némi korrekcióval ítélt továbbvihetőnek. 

A csaknem fél évszázad termését — körülbe-
lül másfélszáz verset — felölelő keménytáblás, ele-
gáns kötet borítóján a dán Vilhelm Hammershøi 
festménye látható a művész gyakori témájával: 
fénypászmás szobabelső, középpontban ablakkal, 
amelyen át besüt a nap az üres szobába. Fény és 
árnyék, világos és sötét játéka, szűrt fényű de-
rengés, időtlen tér — ez éppúgy jellemzi a kötet-
beli verseket, mint a borítóképet. Az ábrázolt je-
lenség során a fénynyalábok áthatolnak az 
ablaküvegen, azonban a beltéri tárgyakról visz-
szaverődő sugarak nem képesek kijutni a külső tér-
be. Egyfelől meleget adnak odabenn, másfelől vi-
szont csapdába kerülnek, az energia megreked — 
mégis „jobb, ha ez az áthatolhatatlan / Szórt fény 
burkol be, bárhogy is szorongat, / Mert ha rések 
támadnak a falban (…) Hosszában dőlnek az ér-
ces gerendák, / Keresztben szálkás deszkák ha-
sadoznak, / És kitágul a vakító üresség.” (Ködfoltok 
a látóhatár peremén). Így mutatkozik meg ugyan-
ez két évtizeddel korábban, az én mint épület to-
poszának újraírásakor: a Vigyázat, omlásveszély! 
című, 1986-os vers — az Omlásveszély kötet cí-
madója — ezt tematizálja: „Ha épület volnék, most 
darabokban / Lemállanék rólam a vakolat, (…) 
Hasonlatba rejteni is kevés, / Ami történt: miért 
nem tataroztam; / És most lép ki rajtam, vissza se 
néz / Utolsó lakóm, én, s hogy elhagyottan / Me-
red homlokzatom, egy csonka fél / Távozik — s 
egy táblát csapkod a szél.” Más Ferencz-versek-
nek is sajátossága a terek bejárása (Mint a tudat rej-
tett barlangjában), illetve bevilágítása vagy éppen 
„befüggönyözött félhomályban” (Az első) tartása. 

A már említett átírás aktusán jelentős versek is 
átestek, mint például az Alig hagy nyomokat című 
nyitóvers (1979/2017). A nyom nemcsak az első kö-

tetnek, ennek is vezető szála — végigkövethetjük, 
mi az, ami nyomot hagyott. Ez elsősorban az idő 
múlásaként értendő, de szervesen kapcsolódik hoz-
zá a kötetben az álom, illetve az emlékezet/felej-
tés motívuma is, utóbbi például a könyvcímet adó 
Márciusi vagy áprilisi ködben (2012) is tetten érhető. 

Nyomot hagy a hagyomány is, nemcsak az 
„elődök”, mint Arany János (Végelszámolás), Ady 
Endre (Tükröd előtt az élet csokra vár) vagy József 
Attila (Már nem sajog), de a még ismert (Határ Győ-
ző, Vas István) vagy ma élő kortársak (Tandori De-
zső, Várady Szabolcs) is. Az említett költők, illetve 
az angol szerzők mellett az újholdas tradíció is 
meghatározó, főként Nemes Nagy Ágnes, Weö-
res Sándor vagy Rába György költészete. Két köl-
tőt szokás az újholdasok folytatójaként számon tar-
tani a kortársak közül: Rakovszky Zsuzsát, illetve 
Ferencz Győzőt. Ferencz tulajdonképpen maga is 
része volt az Újholdnak: Nemes Nagy meghívá-
sára szerkesztette az Évkönyvek több számát. 

A Ma reggel eltűnt a világ az irodalomtörténészi-
nyelvészeti szemlélet mementója is: a Nyelvtelen 
emlék-képp és az Elmozdulás: kísérlet is erre a témá-
ra reflektál, vagy az „A hagyomány és az eredeti te-
hetség”, amely első versmondatával jól szemlélte-
ti a (szubjektív) kánon folytonos mozgását: „Mikor 
Lenau a negyedik sorba kerül, Rimbaud-t is át / 
kellett sorolnom, ezzel viszont Milton és Maja-
kovszkij / második kötete is továbbléptek, csak az 
ötödik / sorba; amivel azonban Villon kiszorult.” 

A Ferencz-versek „hézagosak, töredezettek, 
igénybe veszik a figyelmünket” — írta Lator Lász-
ló 1989-ben, s ez ma is igaz: a líranyelv folyton új-
ragondolt, új megvilágításba helyezett, megszakí-
tott, majd újra felépített. A kötet lineáris olvasata 
során kirajzolódik a folyamatszerűség, amelyben 
mind az ars poétika, mind az én integritása meg-
kérdőjeleződik, revideálódik újra és újra. Akinek a 
fent soroltak mellett olyan mesterei voltak, mint 
Jonathan Swift, annak ez „lételeme”; eszünkbe jut-
hat az egyik legjobb vers az énképz(őd)ésről, az 
A Beautiful Young Nymph Going To Bed, amely ma-
gyarul Ferencz Győző fordításában olvasható. 

Időtállónak bizonyul ez a kétkedő-kérdező 
versnyelv, s a régiek mellett az utóbbi évek termése 
közt is vannak emlékezetes darabok, ilyen például 
a Bajominé (2008) vagy A reggel lassú ébredése 
(2015). A gyűjteményes kötet kidomborítja Ferencz 
költészetének legfőbb jellemzőit: önreflexivitását, 
az én és a vers felépülésének dilemmáját, a ha-
gyományhoz való dinamikus viszonyát, nyelv-
kritikus attitűdjét, lírájának vizualitását, melan-
kóliáját és játékosságát, a terek bejárásának 
lehetőségét. Legfőbb kérdése talán mindvégig a 
Nemes Nagy Ágnes-i kimondhatatlanság és nyelv -
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elégtelenség körül forog: „Elmondhatom-e más 
szavaival / A saját történetemet, / Ha egyre job-
ban elválaszt tőle a fal, / Amit a szavaimmal eme-
lek?” (Betűk háta mögött). (Gondolat, Budapest, 2018) 

PATAKY ADRIENN 

KEMÉNY ISTVÁN: NÍLUS 

A költészet lehet versfolyam — sugallja címadá-
sával, szimmetrikus tükörszerkezetével, vala-
mint nyitó és záró költeményével Kemény István 
nemrég megjelent verseskötete, a Nílus. Benne a 
Duna ciklus egyetlen versét, a kezdőversként ki-
emelt Rakpartos ballada ritmikus dalát a Délig cik-
lus követi, majd az Estig ciklust a Nílus ciklus azo-
nos címet viselő képverse zárja. Tükörkép és 
szimmetria ekképp szerkesztett állandósága a ver-
seket allegorikus alakokon és metaforák rend-
szerén keresztül teszi átláthatóvá. Az átláthatóság 
helyenként áthallásokkal is terhelődik, magáné-
let és közélet a verseken hagyják lenyomatukat, 
ám nem konkretizálják a vershelyzetet, nem von-
ják ki a kijelentések általános érvényének hatálya 
alól: „száraz szabadságot legelek” — hangzik a Nö-
vényevők dalában, a Patai második énekében pedig 
például a következő megállapítás szerepel: „Van-
nak tények is. Naiv, / tiszta szívű adatok. Sokszor 
/ a hülyesé gig becsületesek. / Őszintén hiszik, 
hogy ártatla nok. / De ha mégis lebukik némelyik, 
/ nem vitatkozik, lehajtja fejét / a balhét szó nél-
kül elviszi.” 

Városi életképeket rendez át a folyó örök vál-
tozást magában hordozó robusztus alakja, ellen pon-
 tot képezve a személyi edző tanácsainak, a városi 
futás közepette elhangzó párbeszédnek. Van valami 
a kötetben, ami ellentmondani látszik a folyó ha-
gyományos toposzának, legalábbis nem tökélete-
sen illeszkedik hozzá: a mély állandóság és har-
mónia, az örök változás ellenében a kristályosodó 
állókép, a kötetszerkezet egyértelmű szimmetriá-
ja és a versek általános kedélyállapotának egyne-
műsége, mely leginkább a lemondó szemrevéte-
lezéshez közelít. 

Nem csüggedésről van azonban szó, a versek 
többsége inkább a melankólia képzeteihez társít-
ható, ahhoz a nehezen körvonalazható állapothoz, 
amelyet a semmivel való találkozás idéz elő, és 
amely, Nádas Péter szavait idézve, a „tudás űrjé-
ről való érzés, vagy az érzés űrjéről való tudás” fi-
gyelmes szemlélete. Ennek eredményeként a sem-
miből kilépő, magának nem elegendő, folyton 
beszélgetésekbe bonyolódó, mindig valakire rea-
gáló megszólalót belátásai rendre lecsendesítik. Be-
letörődése a dolgok állásába úgy tükröződik a ver-
sek homlokzatán, mint ahogy a víz felszínére 
rátekintő arc saját elmosódott képét pillanthatja 
meg: tudja, hogy önmagát látja, mégsem ismer ma-

gára teljesen, mivel a látványt olyannyira befo-
lyásolja az arányait és színeit vesztett, torz és ár-
nyékolt tükörkép. Innen, ebből a bizonytalan visz-
szatükröződésből eredeztethető a versek központi 
alakjának sérülékenysége, másoknak alárendelt és 
humorral kezelt instabilitása. 

A melankolikus szembenézésből mégsem nar-
cisztikus, hanem a környezetet vagy akár lírai szö-
vegtapasztalatokat visszatükröző költészet szüle-
tik. Kemény István legutóbb 2012-ben jelentkezett 
verseskötettel (A királynál), így természetszerűleg 
találtak helyet a kötetben időközben létrejött, al-
kalom szülte versek: születésnapokra és évfordu-
lókra íródott, gyűjteményes kötetekben megje-
lent darabok. Ezekben hangsúlyos szerepet kap a 
párbeszéd, mely a kötetnek egyébként is domináns 
nyelvi alakzata. A versbeszéd mindenütt kísérle-
tet tesz rá, hogy az eltérő lírai megszólalásmódok 
is helyet kapjanak a kötetben és feloldódjanak a ver-
sek folyamatában. „szívpörkölt vörösborban? szó-
lalj meg, szív. húsig / lerágott köröm? szólalj meg 
szív. férfi és nő vagyunk? / szólalj meg szív. köz-
helyes fordulatokkal elégítem ki szentimentalizmus 
— és kesergésigényemet? szólalj meg, / szív...” Az 
Avasi kísérő című vers (k.kabai remix) alcímmel sze-
replő, a megidézett szerző mellett helyenként Pi-
linszky költészetét is játékba hozó darabja példá-
ul a katolikus liturgiát mímelő zenei nyelv 
segítségével jeleníti meg a vélemények, megjegy-
zések, képek előidézte szakadozott beszélgetésfo-
lyamot. Talán innen, a feloldódás nélküli sodrás, az 
egybegyűjtött hatások felől lehetne a kötet elgon-
dolásához hűen értelmezni a Duna és a Nílus fo-
lyók által közrezárt szerkezeti elgondolást, a víz 
mozgásának metaforikus jelentésárnyalatait. 

És ha már a zeneiség szóba került: a kötet meg-
határozó verse, a Hipnoterápia egyenesen szimfo-
nikus költeményként olvasható. A részleteiben 
megkomponált, több szólamra írt költemény 
helyszíneket és idősíkokat váltogat, a köz- és a ma-
gánélet szféráit egyaránt magába sűríti, végül nem 
is lehet tudni biztosan, hogy a megszólaló eleve 
egy másik ember tudatából beszél-e, vagy saját 
szólamait épp beleszuggerálja egy terápián részt 
vevő személy félig éber tudatába: „Ön most szo-
morú. / Szomorú, szomorú. / Úgy érzi, még sose 
volt vidám. / De nem gondol a szomorúságra, / 
csak szomorú. / Szomorú, szomorú, nagyon. / Át-
adja magát a szomorúságnak.” A nagyzenekart és 
szólóhangszereket egyaránt felvonultató vers ki-
hangosít és láttat, s látásmódja a melankóliát hu-
morral vonja össze. Mindez történelmi és magán -
életi következményekkel jár, mivel az egyedi így 
minden pontján a közösbe ékelődhet, s a szemé-
lyes beszéd önironikus fejtegetése tágabb hori-
zontban, egy társadalom egészén belül nyerhet ér-
telmet: „Magasról akar lenézni élete színterére. / 
Megfelel erre egy pad is, ha rááll, / egy repülőút 
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még jobb lehetne. / Műholdra gondol, de elveti: 
túl nagy gesztus volna, elvesznének a részletek.” 

Mintha ennek a versnek kiágazásaként jött vol-
na létre a címadó Nílus című vers, mindenesetre 
szoros kapcsolatban áll vele, ahogy a borító mű-
holdképe is ezt a kapcsolódást tükrözi. Tükrözi, 
hisz a folyam allegóriaként íródik be a vers je-
lentésrétegeibe („szóval ha látod, hogy semmi két-
ség, / Nílus vagy már megint”). Távlatot terem-
tenek a versek akkor is, amikor kimondottan 
felülnézeti perspektívából szólalnak meg — ez a 
felülnézet egy életpálya fiktív mélypontját hoz-
za eleven mozgásba, s egyúttal ironikus (fiktív) 
önarcképet fest, miként a Hipnoterápia poétikai 
összegzésében —, és akkor is, amikor allegorikus 
mozgásokat indítanak el, hogy kiemeljék a mé-
labú nem szűnő alaphangjának mindent átható, 
ugyanakkor életerőt is árasztó lényegét: 

Nílus is maradsz: 
a sós    vízig    kitartó 

el        nem        párolgó 
mindig           újra          váratlan 

meglepetés               egyszeri              véletlen 
csoda 

 
(Magvető, Budapest, 2018) 

SZALAGYI CSILLA 

KESZTHELYI REZSŐ:  
MAGÁNYT RAGYOGNI 
Vers és próza 

Erről a könyvről, amely félezer oldalon szinte egy 
teljes életművet mutat be, csak megilletődve lehet 
szólni. Akik példás szorgalommal az asztalunkra 
tették, Fazakas István, a kiadó, és Báthori Csaba, a 
költő egyik fölfedezője és lankadatlan népszerű-
sítője, Keszthelyi Rezső hosszú utókorára szavaz-
nak, mintegy kárpótlásul azért, hogy munkásságát 
kevés méltánylat érte életében, mi több, föl sem is-
merte az irodalmi közvélemény, hogy ki ő a magyar 
költészet számára. Barátai, harcostársai, a fiata-
labbak is, például Tábor Ádám és Györe Balázs, aki-
ket a Magvető szerkesztőjeként is istápolt, bátorí-
tott, mindnyájan osztoznak ebben a vélekedésben; 
vannak, akik — már csak Keszthelyi föllépésének 
időpontja miatt is (ez a hatvanas évek végére 
esett) — Tandorival és olykor Oraveczcel emlege-
tik vagy emlegették együtt. Kétségkívül Tandori in-
dulásakor megtette hatását az a gesztus, amelyet 
Vas István, vagy Oravecz esetében Weöres Sándor 
gyakorolt, mintegy útlevelet kiállítva számukra az 
irodalmi világba. Keszthelyi számára én ilyet nem 
tudok, de érezni lehet valami hasonló gesztus hi-
ányát. Ennek azonban már fél évszázada. Utólag 
bepótolni nem lehet, bár azért nem gondolom, hogy 
teljesen észrevétlen maradt volna a költői me-

zőnyben. Ebben a rövid recenzióban azt próbálom 
egy-két vonással fölvázolni, miért is számíthat — 
nézetem szerint — az utókor megbecsülésére ez a 
különös életmű. 

„Az ő különlegessége az volt, hogy nem ismer-
ték el”, mondta Györe Balázs valahol. Ahogy utá-
naolvastam, érdeklődve, hogy ki is volt ő, miféle sze-
mélyiség, kiderült, talán az állhatott a legtávolabb 
tőle, hogy a saját dicsősége, vagy a pajzsra emelé-
se után fusson. Ez persze nem hatálytalanítja Gyö-
re megrovását a szakmánkat illetően. Keszthelyi 
mintha még arra sem törekedett volna, hogy tágabb 
körben megértsék, miféle költészet kerül ki a keze 
alól; interjút például keveset adott, olvasóinak — és 
remélhetőleg mind több értelmezőjének — viszont 
leckét, alkotói magánbeszédeinek fölfejtését; publikált 
is ezzel a címmel 1994-ben egy hasonló jellegű, ösz-
szefoglaló könyvet, mint amit most hagyatékának ösz-
szegyűjtői a kezünkbe adtak. Tehát volt terve élet-
művének egységét megmutatni. De ez a kötet sem 
váltott ki komolyabb visszhangot. Vannak a mi köl-
tészetünkben jelentékeny életművek, amelyek épp-
úgy „magányt ragyognak”, mint az övé. Nehéz csat-
lakoztatni őket a tradicionális, tehát az elfogadott 
költői hagyományaink közé. Az is az igazsághoz tar-
tozik, hogy ezek az alkotók komolyan „megdol-
goztatják” olvasóikat; Keszthelyi is sokat követel. 
A bennfentesek költője, mondhatnánk. 

Ennek az összegyűjtött kötetnek a címe telitalá-
lat; emlékezetes lesz azért is, mert szerepfölfogást 
is takar, (igen koncentrált) életvitelt, és lehetőséget 
kínál a költői lelkiállapot érzékeltetésére, ugyanakkor 
az írói bátorságot, az alkotással való egyedüllétet is 
kifejezi: magányt ragyogni. Úgy gondolom, hogy ez 
az állapot nélkülözhetetlen volt Keszthelyi számá-
ra a munkához, a költői gondolatok megleléséhez, 
megtalálásához és aprólékos kigondolásához. Vi-
lágszemlélete erősen szűrt, múzsája az a szűksza-
vú, tömör költészet, amely minden sallangot mel-
lőz és eldob magától — ez az elkötelezettsége: 
„leptiben mozdulok, korlátra könyökölök, / majd 
strázsálok ott, / míg kél a hold, / és fényhálójának 
zsákmány leszek” (Emlék kert, 2015). Látszólag 
szenvedélymentesen ír, az élmény héját lehántva 
csak azt közli, ami a kémcső aljára rakódik. Ezért 
a hosszú érlelődési folyamat, a ritka, de mindig nyo-
matékos megszólalás; mintha válogatott műveit írta 
volna. Ahová pedig eljutni akar, az nem lehet más, 
mint az önfelszabadítás pillanata. Nagyprózájának 
címe: Öntalálkozó. Korábbi köteteinek egyike fölé 
meg az írta: Önidéző. Egy négysorosában pedig a lí-
rikus vallomása áll: „a magam valóságába / ritkán 
jutok — / a Mindenható mosolyának / foglya va-
gyok”. Talán e kötet olvasása közben akkor érezzük 
meg a tehetség erejét, ha úgy közelítünk hozzá, hogy 
nem próbálunk meg innen-onnan szemezgetni, nem 
nézzük a művek megszületésének és a kötetekbe 
gyűjtésük közötti időbeli távolságot, hanem a köl-
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tői világ térképére tekintünk. A Keszthelyiben is 
munkáló kertre, mint az evilágiság gyönyörének és 
mulandóságának kimeríthetetlen toposzára, a (me-
diterrán) tengerélményre, ahol a képek és képzetek 
— és a költői kifejtés — mögött mintha fölfedezhető 
volna (számomra rokonszenvesen) Giuseppe Un-
garetti kéznyoma, az érzetek rajzára, az ő szavaival 
a „jegyzetekre”, a fölfejtésükre tett kísérletekre, a 
nyomatékosításukra. Ez a nyomatékosítás — mely 
mindig a pontosság hiányérzetét is kelthette a köl-
tőben — kezdetek óta a nyelvi eszközök nagy pró-
báját jelenti, a redukció állandó kísértését, variációit, 
még verselbeszéléseiben és kisprózájában is. 

Nemhiába nevezte Báthori Csaba kísérőtanul-
mányában „szemérmes alkotónak” Keszthelyi 
Rezsőt. (Fekete Sas Kiadó, Budapest, 2018) 

MOHAI V. LAJOS 

SZÉKELY JÁNOS:  
„ÉN VAGYOK AZ ÚT” 
Lelkigyakorlatos elmélkedések 

Székely János püspök 2018-ban megjelent kötete kü-
lönböző lelkigyakorlatokon elhangzott elmélkedéseit 
tárja az olvasó elé, tizenhét témát felölelve, amelyek 
egy részének célcsoportja kifejezetten papok, szer-
zetesek, házaspárok vagy házasságra készülők 
voltak, de a benne megjelenő gondolatok mások szá-
mára is nagy lelki haszonnal járhatnak, mert az élő 
Isten „a sorok között szól mindannyiunkhoz”. (7.) 

A könyv által bekapcsolódhatunk a lelkigya-
korlatba, amelynek mottója a kötet címéül szolgá-
ló evangéliumi mondat: „Én vagyok az út” (Jn 14,6). 
Az Isten felé vezető út különböző szakaszokból áll. 
Székely János az ezekről szóló elmélkedésekkel se-
gít abban, hogy az utat felismerjük, a helyes lépé -
seket megtegyük, és hogy „megálljunk, bevárjuk lel-
künket, leereszkedjünk a mélybe, visszataláljunk a 
forrásainkhoz”. (10.) Tulajdonképpen ez a lelkigya -
korlat célja. A szerző világosan felvázolja a kezdő-
lépéseket, amelyekben a sivatagi atyák élete és val-
lomásai szolgálnak forrásul számára — náluk 
kifejezésre jut a megrendülés, amelyre mint első lé-
pésre tekinthetünk az Isten felé vezető úton. A má-
sodik lépés arra hívja fel a figyelmet, hogy „a pusz-
ta kiáltó csöndjében Isten igéje megszólal, fölkiált”. 
(16.) A hiteles istenkereső úthoz harmadik lépésként 
hozzátartozik az is, hogy találkozunk a lelkigya-
korlat során önmagunk sötétebbik arcával is. 

A könyvben Joseph Ratzinger A keresztény hit. 
Gondolatok az apostoli hitvallás nyomán című művéből 
merítve megfogalmazódik, hogy több út vezet a hit-
re: első helyen az értelemre és a szépségre való rá-
csodálkozás áll, de az Istennel való kapcsolat úgy is 
jelen van, mint emberi alaptapasztalat. Az elmél-
kedések sorában a liturgia, Isten imádásának témája 
is megjelenik, rávilágítva arra, hogy a liturgia szép-

sége közvetíti a hit igazságát, amikor a liturgikus cse-
lekmény során felidézzük Isten végtelen szeretetét. 
Székely János hitünk szempontjából lényegbevágó 
kérdésként fogalmazza meg és elmélkedéseivel 
választ is kíván adni rá: Milyen az Isten? Az erről szó-
ló elmélkedésben három hagyományos fogalmat 
(mindenható, mindentudó, abszolút) gondol újra, az-
zal a céllal, hogy istenképünket Krisztus-arcúbbá te-
gyük. Ugyanakkor az elmélkedések nemcsak a mi 
utunkról szólnak, hanem arról is, hogy milyen Isten 
útja hozzánk. Így a mi lépése ink csak válaszok. 

Az istenképű világról szóló elmélkedését köve-
tően Székely János a házasság misztériumáról, a 
konfliktusok kezeléséről, a valódi szeretet megélé-
séről és kifejezéséről osztja meg gondolatait. A tel-
jes önátadásról, az egymásnak kimondott „pazar-
ló igen”-ről szóló sorai a házasságban élőknek, de 
a házasságra készülőknek is kiváló szempontokat 
kínálnak. Ehhez a témához kapcsolódva mutatja be 
Boldog Batthyány-Strattmann László életútját, va-
lamint a gyermekről mint áldásról szólva a gyer-
meknevelés néhány szempontját tárja elénk meg-
fontolásra. 

A meghívás és a teljes odaadás titkáról is el-
mélkedik a szerző, így az evangéliumi tanácsok-
ról és a tanácsok szerinti életről is olvashatunk, mint 
az Evangélium alapértékeiről, amelyek „minden 
Krisztus-tanítványé”. (178.) Mindezek után a papi 
élet egyes dimenzióira reflektál, személyes hangon 
szólva, „nem elméletet átadva”, hanem bemutat-
va a papot, aki „örömmel kíséri a bontakozó ter-
mészetfeletti életet a bölcsőtől a koporsóig, az örök-
lét kapujáig”. (196.) 

A lelkigyakorlatos elmélkedések keretében az 
ember életét érintő krízisekről, azok okairól is szó 
esik, amelyek alkalmak lehetnek, hogy segítsenek 
a hitünkben való növekedésben. A bűnbánatról szó-
ló elmélkedést követően, a lelkigyakorlat végén a 
bibliai Jákob történetén keresztül gondolhatjuk vé-
gig saját életutunkat, és azt, hogy hogyan vezet ben-
nünket Isten. Az elmélkedések zárófejezetében pe-
dig Néri Szent Fülöp példája áll előttünk, mint aki 
óvta a túl nagy elhatározásoktól a hozzá forduló em-
bereket, és a kis lépésekre ösztönözte híveit — akár-
csak az olvasót, arra meghíva, hogy azokat az apró 
lépéseket tegye meg, amelyekre képes. 

A kötetben a ráhangolódást segítik az egyes el-
mélkedések előtt szereplő irodalmi idézetek. Az 
elmélkedések közé beszúrt kisebb-nagyobb el-
beszélések, személyes tapasztalatok a még haté-
konyabb megértést szolgálják, a fejezetek végén 
feltett kérdések pedig segítséget nyújtanak az egyé-
ni elmélkedésünkben, szempontokat adva az el-
hangzottak továbbgondolására. Székely János, 
mint biblikus teológiai professzor, a bibliai szavak 
egzegézisével a szentírási kifejezések mélyebb je-
lentésére, rejtett összefüggéseikre és üzenetükre 
is rávilágít. Függelékként, az elmélkedések után 
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egy rövid keresztút imádság is része a könyvnek, 
amely szintén támaszként szolgálhat akár egyé-
ni, akár közösségi szinten. 

A könyvet nagy lelki haszonnal forgathatják 
mindazok, akik az Isten felé vezető utat keresik, 
és haladni is akarnak rajta. Az elmélkedésekbe be-
kapcsolódva lehetőség nyílik arra, hogy hitünk 
gazdagodjon, és hogy az valóban aktív találkozás 
legyen, ne pedig élettelen múzeum. (Szent István 
Társulat, Budapest, 2018) 

WAPPLER ÁDÁM 

DOLHAI LAJOS:  
AZ EUCHARISZTIA TEOLÓGIÁJA 

A közelgő 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus kedvező alkalom arra, hogy a teoló-
gusok, különösen hazánkban, magyar nyelven, 
minden eddiginél jobban törekedjenek az Eucha-
risztia szentségét a lehető legnagyobb mélységében 
bemutatni. Hiszen az eucharisztikus tisztelet és lel-
kiség megújulását csak elősegíti a teológiai reflexió 
fejlődése, egyengetve az utat a titok egyre alapo-
sabb értelmi megközelítése felé. Az Eucharisztia ese-
tében ez annál is fontosabb, mivel magyar nyelven 
meglehetősen kevés teológiai eligazítást találunk 
az egyház életének e központi témájában. 

Dolhai Lajos újonnan megjelent könyve segít ab-
ban, hogy a teológusok jobban felelősségük tu-
datára ébredjenek e tekintetben is. Megközelítését 
egyértelműen az Eucharisztia liturgikus dimenziója 
uralja, hiszen annak alapos kidolgozása teszi fel a 
koronát a könyvben található megfontolásokra. Az 
Eucharisztia lényegi meghatározását tekintve a 
főbb szempontokat a szerző nem hagyja figyelmen 
kívül. A II. Vatikáni zsinat szemlélete alapján az Eu-
charisztia a beavató szentségek csúcspontjaként a 
keresztény élet forrása és tetőpontja. A szerző igen 
helyesen mutatja ki azt, miképpen építi az Eu-
charisztia az egyházat, és hogyan világítja meg az 
Eucharisztia titka az egyház titkát; az olvasó nem 
bánná, ha a szerző még bővebben szólt volna er-
ről az igen fontos és aktuális kérdésről. 

A biblikus és a patrisztikus alapok gondos be-
mutatását követően a középkori teológia vi-
szonylag röviden kerül kifejtésre, noha a közép-
korban alakul ki rendszeres és védhető reflexióvá 
az Eucharisztia teológiája. Az Eucharisztiának a 
szentségi organizmusban betöltött szerepe a te-
ológia történetében főként Aquinói Szent Tamás 
segítségével válik világossá; az Eucharisztia sze-
repe egyszerre központi és különleges, mivel ma-
gát Krisztust tartalmazza és jelenti. Az Angyali 
Doktor gondolatait az olvasó jobbára a Trentói zsi-
nat dogmáin keresztül ismerheti meg. Ezek lé-
nyegében visszatükrözik a középkori spekulatív 
teológia fejlődését. A dogmatörténeti elemzés vé-
gén tér vissza a szerző a II. Vatikáni zsinat taní-

tásához, majd az azóta kiadott hivatalos egyházi 
dokumentumokat is tárgyalja. 

A könyv szisztematikus reflexiót is tartal-
maz: ez a 6. fejezet. Itt főként olyan szempontok 
kerülnek kifejtésre, mint a lakoma, az áldozati jel-
leg, Jézus valóságos jelenléte az Eucharisztiában. 
Ezek a leglényegesebb területei a teológiai refle-
xiónak. Érintőlegesen megjelenik az ökumenikus 
szempontból is fontos eucharisztikus megemlé-
kezés témája, ahogy az a klasszikus gondolat is, 
hogy az Eucharisztia legfőbb kegyelmi hatása a 
szeretet, hiszen a szeretetben építi kapcsolatun-
kat Istennel és az egyházzal. Ugyanazt mond-
hatjuk, mint az egyház és az Eucharisztia titká-
nak kapcsolatával összefüggésben: az olvasó 
szívesen elidőzne e témák bővebb kifejtésénél. 

Az Eucharisztia ünnepi, liturgikus jellege egy 
újabb fejezet tárgya. A szerző aláhúzza az Atya, 
illetve a Szentlélek szerepét az Eucharisztia li-
turgiájában. Ebből következik, hogy az eucha-
risztikus közösség a Szentháromság közösségéhez 
viszi közel az embert: ez a szempont rendkívül 
fontos. A szentmise liturgiájának ismertetése a kü-
lönböző kánonok elemzésével együtt izgalmas és 
érdekes feladat. A szerző úgy építette fel eucha-
risztikus teológiáját, hogy könyvének első része 
tartalmazza a rendszerező, spekulatív reflexiót, 
a második pedig a liturgikus megközelítést. A kor-
társ teológiai irodalomban más megoldásokat is 
találhatunk. Például Helmut Hoping könyve 
(Mein Leib für euch gegeben. Geschichte und Theologie 
der Eucharistie, 2011) fordított sorrendet alkalmaz: 
az Eucharisztia liturgiájának elemzéséből kiin-
dulva fejti ki a dogmatikus eucharisztiatant. Jan 
Heiner Tück kötete (Gabe der Gegenwart: Theolo-
gie und Dichtung der Eucharistie bei Thomas von 
Aquin, 2009) dogmatikus reflexióval indít, majd 
liturgikus himnuszok elemzését hozza, végül is-
mét rendszerező, spekulatív megfontolásokhoz 
visszatérve zárja a könyvét. Mindegyik mód-
szernek vannak előnyei és hátrányai. 

A gyakorlati kérdések között több rendkívül 
aktuális és érdekes téma is szerepel, mint példá-
ul a kézbe áldozás, a két szín alatti szentáldozás, 
a szentmise mint bűnbocsánat és a szentségimá-
dás. Itt a szerző számos, az Eucharisztiával kap-
csolatban kialakult és a köztudatba rögzült té-
vedést igyekszik eloszlatni, teológiai alapon. 
Ezek hasznos szempontok a lelkipásztorok és a 
hívek számára egyaránt. 

Az értékes könyv sokak számára teszi hozzá-
férhetővé az egyház legnagyobb kincsének jobb 
megértését, és felhívja figyelmünket arra, miként 
közeledik ma hozzánk Jézus az Eucharisztiában, 
és hogyan építi bennünk és körülöttünk egyhá-
zát. (Szent István Társulat, Budapest, 2018) 

SZABÓ SÁNDOR BERTALAN
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