
WILLI LAMBERT:  
A VALÓSÁG SZERETETE 
A Szent Ignác-i lelkiség alapszavai 

Posztmodern korunk egyik alapvető spirituális te-
vékenysége az útkeresés. Az útkereső ember 
könnyen zavarba jöhet, ha a kereszténység gazdag 
kincsestárával találkozik, hiszen itt sokféle, meg-
közelítésmódjában, hangsúlyaiban eltérő lelki-
ség fér meg egymás mellett. A könnyebb eligazo-
dás kedvéért a különböző lelkiségi irányzatok 
gyakran kapnak egy-egy rövid jelzőt. Ennek alap-
ján a Szent Ignác-i lelkiség lehet szikár vagy kato-
nás, esetleg praktikus. A valóság szeretete című kö-
tet jezsuita szerzője, a Németország-szerte ismert 
lelki vezető, lelkiségi író Willi Lambert nem ke-
vesebbre vállalkozott, mint arra, hogy hatvankét 
alapszón keresztül mutassa be a Szent Ignác-i lel-
kiséget, segítve ezzel a nyitott útkereső olvasókat. 

A szerző tíz éven át volt a római Collegium Ger-
manicum et Hungaricum spirituálisa, majd több 
mint egy évtizedig a Keresztény Élet Közösségé-
nek jezsuita asszisztense (a KÉK olyan, Magyar-
országon is működő nemzetközi világi közösség, 
melynek tagjai a Szent Ignác-i lelkiség szerint 
igyekeznek élni.) Munkájának középpontjában az 
ignáci lelkiség másoknak való továbbadása áll, ezért 
írta meg ezt a könyvet is: hogy minél egyszerűb-
ben, érthetőbben összefoglalja a lelkiség lényegét. 

A könyv nemcsak tartalma, hanem már a 
megközelítésmódja miatt is a Szent Ignác-i lel-
kiséget képviseli. Nem csupán olvasásra, meg-
értésre váró szöveget ír le, célja nem csupán is-
meretek közlése, hanem módszertant is ad. Ezt a 
könyvet nem elég olvasni, ezt ignáci módon kell ol-
vasni. Maga Szent Ignác így ír erről a Lelkigya-
korlatokban: „..nem a sok tudással lakik jól és elé-
gül ki a lélek, hanem ha a dolgokat bensőleg 
érzékeli és ízleli”. A könyv lassú, elmélkedő ol-
vasásra, esetleg imára való, teret hagy arra, hogy 
az olvasó feltegye és megfontolja saját életét 
érintő kérdéseit is. Csoportok is használhatják a 
könyvet, egymást gazdagítva a szöveg indította 
személyes megosztásaikkal. Az itt összegyűj-
tött „ignáci alapszókincs” nem csupán ismerete-
ket közöl, nem titkolt célja, hogy a szavakon túl 
vezesse az olvasót. Oda, ahol Isten Lelke érinti 
meg. Ehhez további segítség, hogy tematikájában 
a kötet Szent Ignác lelkigyakorlatának dinamikáját 
követi, az alapszavak sorrendje nem véletlenszerű, 
hanem tudatosan építkeznek egymásra az átel-
mélkedésre váró témák. De nagy szabadsággal 
használható a könyv, nem kell ragaszkodni a li-
neáris olvasáshoz, hiszen, ahogy Ignác mondja, 

mindig megéri, hogy az olvasásnál válogatósak 
legyünk, vagyis azt válasszuk ki, és annál időz-
zünk el, ami jobban segít. 

A kötet nagyon világos, érthető, mindennapi 
nyelvet használ, és sok példával szolgál. Könnyed, 
szellemes, nem kell különösebben alapos teológiai 
előképzettség a megértéséhez. Az ignáci alap-
szavak nagy része a spirituális útkeresésben lévő 
számára ismerősen cseng, hiszen széles körben 
használt kifejezések. Ilyen például Isten, Jézus, Má-
ria, lélek, imádság, út, szeretni, önmagam, önmegta-
gadás, halál, küzdelem, Isten akarata, szegénység, 
okosság, kommunikáció stb. De a szavak magyará-
zatát a Szent Ignác-i hagyomány adja. Például így 
magyarázza a küzdelem alapszót: „A küzdelem 
mindennapi formája az, hogy elviseljük a fe-
szült ségeket. A fanatizmus, a merev besorolás a 
barát-ellenség sémába, a kristálytiszta különb-
ségtétel jók és nem jók között, a helyes és a hamis 
fundamentalista egyértelműséggel való megíté-
lése, mindez kísérlet, hogy megmeneküljünk a va-
lóságos, termékeny harctól, illetve hogy ehelyett 
csak egymással hadakozzunk. A harc egy másik 
elhibázott formája a görcsös erőlködés, vagyis az 
a túlfeszített próbálkozás, hogy mindent saját 
erőnkből vigyünk végbe.” (91.) 

De van néhány olyan kifejezés is, ami erősen a 
Szent Ignác-i lelkiség szókincsét alkotja, máshol nem 
lehet találkozni vele. Ilyenek például a belülről fakadó 
ismeret, mindenben Istent keresni és megtalálni, lelki-
gyakorlatok, gyakorlás, indifferencia, rendezetlen ragasz -
kodások, ellenkormányzás, szellemek megkülönbözteté-
se, Suscipe, Magis, Anima Christi. Az indifferencia 
magyarázatának így szól a bevezetése a kötetben: 
„Az ember soha ne mondja, hogy »soha«, legalábbis 
a politikában — tartja a mondás. Ez olyan alapve-
tő kijelentés, amely teljesen megfelel Ignác »ru-
galmas lelkiségének«. De legalább egyszer nagyon 
nagy nyomatékkal kimondta, hogy »soha«, még-
pedig egyik jellegzetes mondatában: »Őrizd meg 
minden dologban a lélek szabadságát. Ne kacsin-
gass semmiben arra, mit gondolnak az emberek, ha-
nem tartsd lelkedet bensőleg olyan szabadon, 
hogy bármikor képes légy az ellenkezőt is tenni. Ne 
engedd, hogy bármi megakadályozzon abban, 
hogy ezt a lelki szabadságot megőrizd. Ezt soha ne 
add fel« (Lev 335).” (62.) 

A szöveg németből való fordítása magas szín-
vonalú, kompetens munka. A fordító, Horváth Ilo-
na a magyarországi KÉK alaptagjaként jól ismeri 
a lelkiséget, pontosan adta át az ignáci kifejezé-
sek tartalmát. 

A könyv elolvasása-átelmélkedése segítségével 
egyrészt közelebb kerülhet az olvasó Istenhez, és 
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saját magát is jobban megismerheti. Természete-
sen a „sztereotípiákon túli” Szent Ignác-i lelki-
séggel találkozhat: a szikár, katonás, praktikus kép 
kibővül, feltárul a jezsuita spiritualitás valódi gaz-
dagsága. Sok minden megtudható a jezsuita rend 
történetéről, az alapító életéről és szándékairól, a 
rend kiemelkedő alakjairól, a lelkigyakorlatokról. 
Aki kezébe veszi ezt a kötetet, az lehetőséget kap 
arra, hogy a valóság elfogadásán keresztül talál-
ja meg Istent, illetve mélyebben megismerkedhet 
ezzel a markáns lelkiséggel. (Ford. Horváth Ilo-
na; Jezsuita Kiadó, Budapest, 2018) 

TORNYA ERIKA 

FRENYÓ ZOLTÁN:  
SZENT ÁGOSTON ÉS AZ 
AUGUSZTINIZMUS 

A kötet Frenyó Zoltánnak Szent Ágostonnal és re-
cepciójával kapcsolatban az elmúlt évtizedek során 
elhangzott előadásaiból, megjelent munkáiból 
nyújt reprezentatív válogatást. Mivel a gyűjte-
ményben egészen korai, 1980-ból származó dol-
gozatok is szerepelnek, az összeállítást nem csupán 
a magyar nyelvű Ágoston-kutatás értékes adalé-
kaként értelmezhetjük, hanem a szerző Ágoston-
hoz kapcsolódó életművének egyfajta áttekinté-
seként is. Erről ő maga így vall a kötet előszavában: 

„Gyermekkori emlékem az a kép, amely Botti-
 celli Ágoston-freskójának középső részét mutatta 
Budán, a farkasréti (egykori Kolling vendéglő he-
lyén 1952-ben létesült) Szent Ágoston-kápolna fa-
lán, s amelyet minden vasárnap volt alkalmam lát-
ni. (…) Felfedeztem Ágostont, aki a történelemről 
először alkotott nagyszabású helyes filozófiát. 
(…) Ez a könyv nagyobb részben az említett vizs-
 gálódásaim eredményeit öleli föl. A kötet ilyen-
formán közelítéseket tartalmaz Szent Ágoston esz-
mevilágához és életművének egyes területeihez. 
Ezzel érzékeltetni kívánom Ágoston életművének 
méreteihez és súlyához képest próbálkozásaim 
aránytalanságát, valamint azt, hogy az itt kifejtettek 
többnyire nem tartanak igényt a teljességre.” (28.) 

A fenti, Ágoston szellemi nagysága és hagya-
tékának gazdagsága előtt tisztelgő hang részben 
a szerző önnön munkásságának egy részével tör-
ténő számvetés. Mindazonáltal a kötet nem Fre-
nyó Zoltánról, hanem valóban Ágostonról és az 
ő utóhatásáról szól: ezt jelzik a tematikus címmel 
ellátott fejezetek is, amelyek nem a megírás sor-
rendjében, hanem az ágostoni hagyaték néhány 
kiemelkedő szellemi területe szerint követik 
egymást. A Bevezetőben a szerző idézi Sevillai 
Szent Izidor (560–636) híres versét, amelyben a 
költő-püspök hazugnak nevezi mindazokat, akik 
azzal hencegnek, hogy Ágoston minden művét 

elolvasták. A puszta terjedelem viszont még nem 
minden. Amiképpen Johannes Quasten híres 
alapműve, a Patrology 4. kötete tanúsítja, Ágos ton 
bemutatásához 120 oldalra volt szükség, és ezen 
belül csak a főbb művek nagyon rövid bemuta-
tása csaknem 50 oldalt tesz ki, Hippo Regius egy-
kori püspökének a filozófia és a teológia külön-
böző területein említésre méltó hozzájárulásait 
vázlatos formában újabb félszáz oldalban sikerült 
összefoglalni. Ágoston kapcsán már az életmű 
puszta elolvasása is komoly kihívás: annak ér-
telmezése dolgában teljességre törekedni pedig 
a lehetetlenséggel határos vállalkozás. 

A szerző ekképpen tényleg a közelítés szándé-
kával válogatta össze az írásokat, amelyeknek ta-
lálóbb gyűjtőneve akár ez is lehetett volna: Köze-
lítések Szent Ágostonhoz. A Hermeneutika fejezetben 
szereplő Talány és szeretet roppant ívet rajzol 
meg a Szent Pál figyelmeztetésétől („rejtvényben 
látunk” — 1Kor 13,12) elinduló, majd a „szeress, 
és tégy, amit akarsz” tételéig megérkező Ágos-
tonról, akinek gondolkodása egyszerre gyökerezik 
a görög bölcselet és a Szentírás alapvető eszméi-
 ben, méghozzá úgy, hogy a jelzett dolgokat több-
 re tartja maguknál a jeleknél. Ugyanide kapcsolódik 
A tanítás problémája, amely az ókori kezdetektől 
Ágoston és Aquinói Szent Tamás példáin keresz-
tül eljut annak kimondásáig, hogy „a tudás, az is-
meret megszerzésében az emberi tényező fontos 
és megbecsülendő, de ennek biztosítéka a krisz-
tusi bölcsesség”. (70.) 

A Természetfilozófia fejezetben az idő filozófiá-
jával, a fizika időfogalmaival foglalkozó, újfent 
gondolkodástörténeti áttekintést is nyújtó szöveg 
Szent Ágoston kettős, Platón és Arisztotelész ide-
vágó eszmefuttatásait meghaladó, ugyanakkor a 
20. századi modern fizika időfelfogását megelő-
legező időfelfogásáról értekezik. Ugyanitt kerül 
sor az ókori és óegyházi asztrológiakritika be-
mutatására, illetve az asztronómiától történő 
megkülönböztetésére. A Történelemfilozófia Szent 
Ágoston idevágó megállapításain, teremtéstanán, 
időszemléletén és annak az ókori, középkori és 
újkori hatásain keresztül a témában kihagyha-
tatlan civitas-tan jelentőségéig vezeti az olvasót. 

Az Etika című fejezet Ágoston legidőszerűbb er-
kölcsi megállapításaihoz kapcsol vissza: a norma-
tív etika értelmének vizsgálata során az olvasóban 
akár Vályi-Nagy Ervin Etikánk ma: érték- és norma-
rendszerünk című írásában megfogalmazottak is fel-
ötlenek. Ugyanilyen erővel hat a keresztény élet-
forma és filozófia fölvetése, valamint a hazugság 
kérdéskörének tárgyalása, amelyet az Ágostonhoz 
kapcsolódó szakirodalom kitüntetett figyelemre 
méltatott. Innen szinte észrevétlenül lépünk át a Teo-
 lógia és vallásfilozófia területére, amelyben a fő csa-
pást a Tízparancsolat értelmezése és az autentikus 
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élet, a „compelle intrare” későbbi terhét hordozó 
Ágoston donatistákkal, majd az áteredő bűn és a 
keresztség kapcsán a pelagiánusokkal folytatott vi-
tája jelenti. Az utóbbi téma, azaz Ágoston és a pe-
lagiánusok vitája kapcsán megjegyezetjük, hogy az 
Ágoston-féle „metafizikai én” nem feltétlenül azo-
nos az úgynevezett pelagiánus „metafizikai én”-nel: 
így, mivel a témában feltett kérdéseik nem teljesen 
azonosak, a válasz-kísérleteik sem feltétlenül egy -
azon aspektusra vonatkoznak. 

A kötet utolsó fejezetei Ágoston hatástörténe-
tének egyes szeleteit világítják meg, amelyek közt 
felekezeti, azaz a katolikus és protestáns augusz-
tinizmus is helyet kap. A munka külön értéke, hogy 
a különböző résztémákhoz a szerző a további tá-
jékozódást elősegítő bőséges irodalomjegyzéket fű-
zött, a függelékben pedig Ágoston műveinek 
lajstromát, keletkezési idejüket, illetve a három leg-
ismertebb újkori sorozat (PL, CSEL, CC) megfelelő 
kötetszámait is feltüntette. A kiadványt lezáró 
mint egy 150 színes kép Ágoston életének állomá -
sait, síremlékét, illetve számos, Ágostonnal kap-
csolatos műalkotást tartalmaz szép kivitelben: az 
olvasó így nemcsak a filozófiai-teológiai Ágoston-
recepcióval, hanem — kis túlzással — a szépmű-
vészeti augusztinizmussal is megismerkedhet. 
(MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai 
Intézet – Szent István Társulat, Budapest, 2018) 

PÁSZTORI-KUPÁN ISTVÁN 

BAGYINSZKI ÁGOSTON OFM — 
MÉSZÁROS LUKÁCS (SZERK.): 
APÓRIÁK 
Természettudomány és teológia 
párbeszédben 

A keresztények számára régóta kihívást jelentenek 
az egyre sikeresebb természettudományok ered-
ményei, mivel sokak szemében újra meg újra cá-
folják vagy feleslegessé teszik azt a folyton megújuló 
világképet, amelyet a kereszténység részben a hit 
alapvető igazságaiból, részben a korábbi tudomá-
nyos eredményekből alkot. Így érdemes idő ről idő-
re áttekinteni a természettudomány aktuális pa-
radigmáját, és feltenni a kérdést, mi következik 
belőle a teológiai gondolkodásra, a vallásos világ -
képre vagy a hit kifejezésének érvényes formáira 
nézve. Bagyinszki Ágoston teológus és Mészáros 
Lukács paleontológus évek óta közösen kutatják 
a hittudomány és a természettudomány érintke-
zési pontjait, így az általuk szerkesztett Apó riák 
című kötet nemcsak beszámol a két tudományte-
rület dialógusának néhány meghatározó témájá-
ról, hanem egy ilyen dialógus gyümölcse is. 

Az első fejezet annak történetét tekinti át, ahogy 
a keresztény Nyugaton a természet tanulmányo-

zása céljaiban és módszereiben is függetlenedett a 
teológiától, és két olykor vitázó, olykor egymás né-
zőpontját figyelmen kívül hagyó tudásforma ke-
letkezett belőlük. A következő három fejezet a vi-
lágegyetem, az élet, illetve az ember kialakulásának 
kérdéseit tárgyalja. Közérthetően és szakszerűen 
mutatja be a természettudomány standard mo-
delljeit, és ahelyett, hogy teológiai fenntartásokat 
hangoztatna, vagy olyan pontokat keresne bennük, 
amelyek tendenciózus interpretációjával a hagyo-
mányos vallásos világképbe illesztheti őket, a tu-
domány eredményeivel őszintén számot vető teo-
 lógiai koncepciót fogalmaz meg. Az utolsó fejezet 
az analitikus elmefilozófia szempontjából értelmezi 
azt a tényt, hogy az anyagi világnak olyan lények 
is részei, akiknek tudata van. Mivel a filozófiának 
ez az ága úgy tárgyalja újra a test és a lélek viszo-
nyának klasszikus problémáját, hogy messzeme-
nően érvényesíti az agykutatás, a pszichológia és 
más tudományok eredményit, azokhoz hasonló ki-
hívást jelent az ember szellemi, transzcendens 
természetét feltételező koncepciók számára, olyan 
kihívást, amelyre a kötet nem is akar vagy tud te-
ológiai választ adni, így záró fejezete a többinél is 
aporetikusabbnak bizonyul. 

Az Apóriák sajátos műfajú könyv. Inkább mo-
nográfiára hasonlít, mint tanulmánykötetre, ugyan-
is az egymás folytatásaként értelmezhető köz-
ponti fejezeteket ugyanaz a három szerző (a 
szerkesztők és Szeiler Zsolt) jegyzi, sőt, az első és 
az utolsó fejezet Giuseppe Tanzella-Nitti, illetve 
Schmal Dániel tollából származó szövegét is hosz-
szabb szerkesztői betoldás kapcsolja a többi rész-
hez. E szokatlan eljárás nyomán egységes szerke-
zetbe foglalt és — az utolsó fejezetet leszámítva — 
egységes szemléletet tükröző gondolati ív bonta-
kozik ki, ami még olvasmányosabbá teszi ezt a ki-
érlelt stílusú, magával ragadó könyvet. Ilyen mó-
don ugyanakkor nemcsak az egyes szerzők 
szólamai mosódnak egybe, hanem a köztük — és 
rajtuk keresztül a diszciplínáik között — megva-
lósult párbeszédnek is csak az eredményét ismer-
hetjük meg, magát a dialógust nem. Homályban 
marad, mi volt a természettudós, mi a teológus, és 
mi a filozófus álláspontja, miben győzték meg egy-
mást, és miben kötöttek kompromisszumot. Ezért 
az Apóriák keveset árul el arról, hogy keresztény 
szerzőinek dialógusa lehet-e modellje a termé-
szettudomány és a teológia kapcsolatának általá-
ban véve is. 

A könyvből mindenesetre egy egyoldalú dialógus 
képe bontakozik ki, mert nem tanúskodik arról, 
hogy a természettudomány tanulna valamit a teo-
 lógiától, vagy egyáltalán tudomást venne a szem-
pontjairól, csak azt dokumentálja, hogy a teológia 
érdeklődik partnere eredményei iránt, és kész az 
egyház tanítását a korszerű tudományos világ-
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képpel összhangban kifejteni. Annak ellenére, 
hogy a kötet nem vállalkozik arra, hogy a tudo-
mányos eredményeket a legfrissebb teológiai el-
méletek alapján értelmezze, és leginkább a Karl Rah-
ner által több mint fél évszázada lefektetett alapokra 
épít, egyes pontokon sok olvasó újszerűnek, me-
résznek és a természettudományok irányában túl-
ságosan is kompromisszumkésznek fogja találni. 
A könyv kreacionizmusként veti el a gondolatot, 
hogy az univerzális fizikai állandók „finomhan-
golását” közvetlenül Istennek tulajdonítsuk, ahogy 
nem teszi magáévá az általa irányított, célirányos 
evolúció koncepcióját vagy a monogenizmust 
sem. Megfontolandónak tartja ugyanakkor, hogy 
az egyes ember keletkezését is a természetben ér-
vényesülő általános elvek szerint gondoljuk el, még-
pedig a maga egészében, a lelkét is beleértve. 

Bár a könyv széles horizontja és körültekintő ér-
velése azt bizonyítja, hogy a teológia képes számot 
vetni a természettudományok eredményeivel, a két 
tudományterület álláspontja számos kérdésben to-
vábbra is markánsan eltér egymástól. Ha mind-
kettő szempontjait érvényesíteni akarjuk, a legtöbb 
kérdés apóriák elé állít bennünket. A kötet arra bá-
torít, és ahhoz ad értékes segítséget, hogy megol-
dásuk érdekében tovább folytassuk azt a dialógust, 
amelyből fakadnak. (L’Harmattan Kiadó – Sapien-
tia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, 2018) 

HANKOVSZKY TAMÁS 

JAKAB GÁBOR:  
80 ÉVEMBŐL KEREKEN 50 
KEREKDOMBON 

A nyolcvan éves Jakab Gábor — pápai káplán, 
szentszéki tanácsos, ötven évig Kolozsvár-Ke-
rekdomb plébánosa — tizenhat évig volt a legjobb 
magyar nyelvű katolikus lapok közé számítható 
kolozsvári Keresztény Szó (keresztény kulturális 
havilap) és Vasárnap (katolikus hetilap) főszer-
kesztője. Vagyis ahogyan ő mondja: „csak fő-
szerkesztője”, mert szerinte ezeket olyan kitűnő 
szerkesztők szerkesztették, mint például Bodó Már-
ta és Jakabffy Tamás. Jelen kötet írásai (zömmel 
publicisztikák, esszék, beszédek és „szerkesztői le-
velek a kedves olvasóhoz”) ebből a két lapból szár-
maznak, köztük olyan jakabgáboros márkajelzé-
sűek, mint a Volt-e szubszidiaritás Mózes korában (Volt, 
bizony!), Hány útja van Istennek? (Oly sok, ahány em-
ber van), Nekem ne papolj! (Mert unalomba fulladok!). 

Jakab vezércsillagai három Áron: Gábor, Már-
ton és Tamási. Írásainak refrénjei Márton Áron és 
Tamási Áron szavai, buzgalmának (olykor óhatatlan 
túlbuzgalmának) inspirálója pedig az asztalosból 
és pattantyúsból lett rézágyús. Rajtuk kívül hori-
zontját egyebek mellett még olyan nevek érzékel-
tetik, mint Ady, Babits, Camus, Câmpeanu, End-

reffy Zoltán, Hankiss, Heidegger, József Attila, Lus-
tiger, Marquez, Martin Luther King, Márai, Morel 
Gyula, Nyíri Tamás, Prohászka, Romero, Endo Su-
szaku, Edith Stein, Vermes Géza, Weöres és Zorán. 

A kötet visszatérő témáinak egyik legfonto-
sabbika a szabadság. Szerzője szerint akkor le-
hetnénk jézusi mintára radikálisan szabadok, 
„ha nem választjuk el a szabadságot a legkiszol-
gáltatottabbakat is segíteni akaró szolidaritástól”. 
A szabadság jegyében kell szüntelenül kutat-
nunk és újraértelmezünk az isteni üzenetet, fi-
gyelembe véve, hogy a tradicióra való hivatkozás 
sok esetben a visszaélések ideológiájává válhat. Eb-
ben a szellemben Martin Luther Kingnek és Ma-
hatma Gandhinak mint a hit szabadságharcosa-
inak szentté avatását szorgalmazza. 

A másik visszaérő téma a magyarság, hangsú-
lyosan a nemzeti érzés megtisztítása: „Megszaba-
dulni a piros-fehér-zöld zászlóval/szalaggal vagy 
kokárdával felcicomázott »magyarkodó elfogult-
ságoktól«, így »igazságunkban« másokat ki nem 
záró igaz magyarságunkban és igaz kereszténysé-
günkben megtisztulni, megerősödni és megma-
radni.” Illyés definícióját — „magyar az, aki vállalja” 
— így módosítja: „érdek nélkül vállalja”, majd hoz-
 záteszi: „Sajnos én papként már Oltáriszentséget is 
láttam piros-fehér-zöld szalaggal »feldíszítve«”. 
A csíksomlyói búcsúról remek könyvet író Jakabot 
amúgy kifejezetten zavarja a Csíksomlyó ürügyén 
történő „puszta magyarkodás”. 

Fontos témája a hit. Balogh Edgárról így ír: „So-
kan vannak — úgymond — »kívül«, akik valójá-
ban »belül« vannak, és fordítva”. Majd — Márton 
Áron példáját követve, aki „a nem hívőkkel em-
berségükben tudott közösséget vállalni” — hoz-
záteszi: „Nem az az ember ateista, aki sorscsapá-
sokkal és megpróbáltatásokkal telt élete egy 
szakaszán tagadja Istent, illetve nem is őt, hanem 
csak egy valójában nem létező szakállas öreg urat, 
hanem az, akinek az igazi isteni Lény attribútumai, 
mint például a szeretet, a testvériség, az igazsá-
gosság semmit sem jelentenek”. 

És természetesen az egyház jövője is visszaté-
rő téma. Amikor (2016-ban) a gyulafehérvári egy-
házmegyében egyetlenegy papi pályára jelentkező 
sem akadt, a Papnevelő Intézet rektora „könyö-
rögve” kérte paptestvérei segítségét. Válaszként író-
dott tanulmányában Jakab először is leszögezi, hogy 
a „megsebzett, lelkileg és érzelmileg sérült ifjúságból 
már eleve sérült papság születhetne”. Jól látja, hogy 
bár van igény a fiatalságban a spiritualistásra, sze-
rinte ez a mag mégis jobbára a tömeges extázis ter-
méketlen talajára hull. Második oknak az áldo-
zathozatal hiányát említi, harmadiknak pedig az 
alulmotivált papság igénytelenségét és magára-
hagyatottságát. Világosan látja ugyanakkor azt is, 
hogy sok fiatalt a cölibátus riasztja el a papság vál-
lalásától, de hiába érvel azzal okosan, hogy a há-
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zasságban élő görögkatolikus és protestáns lelké-
szek is sok esetben kiváló példái az áldozathoza-
talnak, nem mondja ki eléggé hangosan az ebből 
fakadó konzekvenciákat. 

„Templomi életünket gyakran béklyóba veri az 
unalom”, állapítja meg ingerülten és szomorúan. 
Bosszantja, hogy a prédikációk nem egyszer „ki-
merülnek nemzeti érzelmek húrjain játszó nép ámí-
tásban, vagy pedig túlságosan elnyújtott, elvont, 
ugyanakkor bibliátlan érdektelenségbe fullad-
nak”. Meggyőződése, hogy ama bizonyos ablak-
nál ülő Eutihusz nem véletlenül merült mély 
álomba Pál hosszúra nyúlt prédikációja közben, és 
zuhant le a harmadik emeletről (ApCsel 20,7–9), 
amit az apostol halálosan komolyan veendő fi-
gyelmeztetésnek vett. Jakab azt javasolja, hogy a mai 
prédikálás legyen közösségteremtés, a „találkozás 
szentségének művelése”, méghozzá a valóságos 
életről-halálról szólás jegyében. 

Ami pedig az egyház jövőjét illeti, a kerek-
dombi plébános szerint ez döntő mértékben 
függ attól, hogy mennyire sikerül feldolgozni a 
közelmúlt történelmét, mennyire képes az öku-
menét gyakorolni, mennyire tud emberi hang-
vételű és együtt érző viszonyt kialakítani az 
egyre inkább szekularizálódó világgal. Az öku-
menével kapcsolatban úgy gondolja, hogy a re-
formációban „a nagyobb felelősség a katolikus ol-
dalon, a hatalom oldalán volt”. 

A magyarságért és a kereszténység jövőjéért való 
aggodalma egyszer-egyszer túllendíti Márton 
Áron tanítványát amúgy példamutató tárgyila-
gosságán és önkritikusságán. Megtörténik vele, 
hogy oda lyukad ki, hogy „a vallástalan ember nem 
is lehet jó magyar ember”, vagy „a magyar ember 
népe szép történelmének ismeretében csak ke-
resztény lehet”. Ezek a mondatok, bizony, kakukk -
tojások, és teljességgel szembemennek mind az 
egész könyv szellemiségével, valamint az előbbi lis-
tával is, melyben — olvashattuk — nem keresztény 
és nem vallásos magyarok is szerepelnek. A ro-
mániai szórvány-lét élményét — melyet jól érzé-
keltet „A »tömbhöz« képest tényleg szórvány va-
gyunk, lassan a zárvány kialakulása felé tartunk” 
mondat is —  egy alkalommal az „Európát elözönlő 
tömeges migráció” víziójáig fokozza. Meglehe-
tősen tárgyszerű tanulmányt ír az iszlámról, ám 
végkövetkeztetése ugyancsak meglepheti a gya-
nútlan olva sót, aki hozzászokhatott a Márton Áro-
ni nyitottsághoz: „Az iszlám a gyűlölet vallása, a 
kereszténység a szereteté. A 114 szúrából és 6622 
versből álló Korán olvasása közben a szeretet, a bo-
csánat és az irgalom szavával nem találkoztam.” 
(Márpedig 113 szúra ezzel kezdődik: „A Könyö-
rületes és Irgalmas Allah nevében”, és sokszor elő-
fordul, hogy Allah a Megbocsátó, a Szeretetteljes, 
az Irgalmas.) Más alkalommal már sokkal árnyal-
tabban — és kifejezetten eredeti meglátással — fo-

galmaz: „Amikor Mohamed a történelemben föl-
lép, akkor már a kereszténység hat évszázadot tud 
maga mögött, de amikor eljut a középkorba, tü-
relmetlenségében megszervezi a gyilkolással járó 
keresztes háborúkat, az inkvizíciót és egyéb visz-
szásságokat. Ugyanebben a »tinédzser-korban« van 
most szerintem az iszlám, mely ugyancsak türel-
metlen a más vallásokkal szemben.” 

Jakab Gábor életének alapélményeként emle-
geti, hogy amikor harmadéves korában kétségei 
támadtak hivatását illetően, Márton Áron mély 
empátiával megkérdezte tőle: „Mondd, Gábor, mi 
fáj?” A gyógyító beszélgetés folytatása a már 55 
éve hűséggel szolgáló pap titka maradt, ám, úgy 
érzem, ez a könyv ebből is sok mindent elárul az 
olvasónak. (Verbum, Kolozsvár, 2018) 

KAMARÁS ISTVÁN 

SZENDREY JÚLIA ÖSSZES VERSE 

Ki volt Szendrey Júlia? Költőfeleség? Szerető édes-
anya? Írónő? Ezeknek a kérdéseknek újfajta 
megközelítését adja a Gyimesi Emese által sajtó 
alá rendezett Szendrey Júlia összes verse című kö-
tet. A száznegyvenegy vers közül jelen kötet előtt 
csak huszonhat jelent meg 1909-ben. Az első köl-
temény 1854-ben keletkezett, a legtöbb vers pe-
dig 1856-ban, vagyis Szendrey Júlia költői indu-
lása Petőfi Sándor halála utánra tehető. 

Egy összegyűjtött verseskötet olvasása mindig 
érdekes. Az életmű különböző szakaszaiban ke-
letkezett versek között érezhetők az eltérő költői 
hangsúlyok, a korai költeményeknél a kritikus ész-
reveheti, hogy a költő hogyan alakította sajátos re-
torikáját, versépítkezését, majd később végleges-
sé váló hangvételét. Szendrey Júlia összegyűjtött 
munkái négy nagyobb egységből állnak: Szendrey 
Júlia versgyűjteménye, Szendrey Júlia egyéb versei és 
verstöredékei, Vegyes költemények és Egyéb feljegyzések. 
Ezeket a függelékben Gyimesi Emese A versíró 
Szendrey Júlia című tanulmánya, A szövegkiadás el-
vei, egy Gyimesi Emese által írt Szendrey Júlia-
biográfia, jegyzetek, forrásjegyzék, képmelléklet, 
névmutató és tartalomjegyzék követ. 

A Szendrey Júlia versgyűjteménye című egységben 
azokat a verseket olvashatjuk, melyeket a Magyar 
Tudományos Akadémia Kézirattára őriz, és ame-
lyeket Szendrey Júlia maga is életműve részének te-
kintett, a kéziratot ő rendezte kronológiai sorrend-
be, a versek alatt feltüntette a keletkezés idejét, helyét, 
és amennyiben a vers megjelent, a publikálás helyét 
is. Ebben az egységben olvasható a Három rózsabimbó 
című mű, amely munkái közül elsőként, 1857-ben 
jelent meg a Napkeletben. A költemény három fiá-
ról, Petőfi Zoltánról és második házasságából, 
Horvát Árpádtól született fiairól, Horvát Attiláról 
és Árpádról szól. Az anyai szeretet az egész költe-
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ményt áthatja, a három fiúról egyforma mély ér-
zelmekkel szól („Szivemből fakadtak, szivem a gyö-
kerök: / Együtt hervadnék el, együtt halnék velök!” 
— 9.). Érdekesség, hogy míg a Horvát-fiúkról 
nyolc-nyolc strófa szól, addig Petőfi Zoltánról csak 
hét. Kiemelendő még a kézirat versei közül A „vir -
rasztók”-hoz, amely Vajda János azonos című versére 
íródott és a Nővilágban 1858-ban hat arany díjat 
nyert. Vajda János műve a Szépirodalmi Közlöny-
ben jelent meg 1857-ben, s a Bach-korszak idején tör-
ténelmi allegóriaként a haza őrzése mellett való er-
kölcsi kiállásért szólalt fel, a halottvirrasztás ilyen 
értelemben politikai értelmet nyert. Érdekesség, 
hogy a hazaszeretet témája nem tartozott a kor-
szakban azon témák közé, melyekről azt gondolták, 
hogy illik hozzájuk a női beszédhang, Szendrey Jú-
liának azonban több verse is foglalkozik ezzel a té-
mával. Ebben a költeményben az írónő a Vajda ál-
tal tárgyalt kérdésre szubjektív és meglepő választ 
ad: „Hejh, ki tudja, a halottért / Mennyi könyűt sír-
tanak, / Ki tudja, mennyit szenvedtek / Mig így vég-
kép kimerültek, / A kik most alszanak.” (61.) 

A Szendrey Júlia egyéb versei és verstöredékei című 
egység azon verseket tartalmazza, melyeket a 
költőnő feltehetően nem kívánt a nyilvánosság elé 
tárni. Az Országos Széchenyi Könyvtár Kézirat-
tárában őrzött verskéziratok írásképe nem letisz-
tázott, háztartási feljegyzésekkel keveredik. Ol-
vashatunk itt olyan szövegeket, melyek a 
versgyűjteményben található munkák szövegvál-
tozatai, de fogalmazványokat, töredékben ma-
radt írásokat is. Megtaláljuk itt azokat a hazasze-
retet témaköréhez tartozó munkáit, melyek 
vélhetően a korszak nőkhöz kapcsolódó elvárásai 
miatt nem jelentek meg. Ilyen például a Magyar va-
gyok! című költeménye, mely harcos kiállás a ma-
gyarság mellett a németség ellenében: „Kapja ma-
gát, ígér mindent, hízeleg, / Ez sem használ, 
képeket vág, fenyeget / Mindhiába! Ilyen áron a 
magyar / Még a menyben idvezűlni sem akar.” Az 
anyai szeretet témakörében megtalálható itt egyes 
költemények több variánsa is. A Három rózsabim-
bó folytatása például a versgyűjteményben olvasható 
és a korszakban megjelent műhöz való vissza-
nyúlást mutatja, és benne hat strófában kislányá-
ról szól mély érzelmekkel 1861-ben: „Hogy tudnék 
rá szót találni, / A mi te vagy énnekem, / Édes, ked-
ves kis leánykám, / Legkisebbik gyermekem!” 
(121.) Ugyanígy a [Ha a fiú rózsabimbó] című töre-
dékben maradt írás is kislánya iránti szeretetéről 
tanúskodik. Ez a két versszöveg a versgyűjte-
ményben olvasható Az én kisleányom című költe-
mény szövegváltozatainak tekinthető. 

A Vegyes költemények olyan költeményeket tar-
talmaz, melyekből kettő kézirata az MTA Kézirat-
tárában, egy az OSZK Kézirattárában, kettő pedig 
magántulajdonban van. A Moore Tamáshoz című vers 
érdekessége, amint arról a kötet jegyzeteiben is ol-

vashatunk, hogy az ír költő műveit Petőfi Sándor, 
Arany János és Vörösmarty Mihály is fordította. 
Szendrey Júlia verse Byron Thomas Moore-hoz című 
művére utal, amelyet Dávidházi Péter fordított le 
1975-ben. Az ebben az egységben olvasható mun-
kák közül még kiemelhető a [Köszönök néked, min-
dent, istenem] című verstöredék, nem szépsége vagy 
imádságos lelkülete miatt, hanem azért, mert so-
rai a Hálaadás című vers változatai, amely a Szend-
rey Júlia egyéb versei és verstöredékei egységben szerepel. 

Gyimesi Emese A versíró Szendrey Júlia című ta-
nulmányában áttekinti Szendrey Júlia életművét, 
s kiemeli, hogy a korszak nőíróival ellentétben 
„nem volt kiemelt publikációs fóruma, nem egy-
két laphoz” írt (211.), hanem szerteágazó irodal-
mi kapcsolatrendszerrel, publikációs lehetősé-
gekkel rendelkezett. A tanulmány egyik újdonsága, 
hogy rámutat: az, hogy Szendrey Júlia Petőfi Sán-
dor felesége volt, ugyannyira jelentett irodalmi am-
bícióban terhet, mint előnyöket. Petőfi barátai nem 
mindig támogatták Szendreyt írói karrierjében. Jó-
kai Mór például az 1850-es és 60-as években egyet-
len egyszer sem jelentett meg Szendreytől semmit, 
pedig az 1860-as években kora egyik legjobb író-
nőjének számított. 

Jelen kötet Szendrey Júliáról való gondolko-
dásunk újraértékelését vonhatja maga után, s arra 
a kérdésre, hogy ki volt Szendrey Júlia, verseinek 
elolvasása után talán egészen más választ adha-
tunk. A kötet azt mutatja, hogy Szendrey Júliát 
nem tekinthetjük egyszerűen csak Petőfi Sándor 
özvegyének. (Sajtó alá rendezte, a kísérőtanul-
mányt, a jegyzeteket és az életrajzot írta Gyime-
si Emese; Kortárs Kiadó, Budapest, 2018) 

SZABÓ P. KATALIN 

IZSÓ ZITA:  
ÉJSZAKAI FÖLDET ÉRÉS 

Szürreálisba játszó képeivel, enigmatikus törté-
netfoszlányaival, letisztult versnyelvével Izsó Zita 
megszólalásának — mint mindig — az első soroktól 
súlya van. Ahogy jellegzetesen sajátjai a gyenge-
ségek is: a néhol keresett motivikus megfelelteté-
sek, az egyszer-egyszer patetikussá vagy didakti-
kussá túlírt szövegek. Hisz az életképtelen magzat 
megszülése melletti döntés, „A mesefigurás tapé-
tát valószínűleg lefestjük” után mit mondhat még, 
hogy „vajon elítélnek majd az emberek? / Vagy azt 
gondolják, bátrak voltunk, hogy végigcsináltuk?” 
S máris a szövegek valódi tétjénél járunk: hogy 
mennyi s miféle szenvedés az, amit még megbír a 
verseskötet kommunikációs helyzete, amihez szét-
beszélés és agyonhallgatás nélkül sikerül hiteles 
nyelvet találni. Így lesz az Éjszakai földet érés csak-
nem lelkigyakorlat (világi kiadásban: érzékenyítő 
tréning) — de az emberi szenvedés bestiáriuma is. 
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A teljességre törekvés már-már enciklopédikus 
igénye, a szenvedés formáinak sokfélesége ugyan-
is voyeur-reflexeinkből is megmozdít valamit. 
Annyira nem erős minden egyes szöveg, hogy 
szünet nélkül mind ellene tudnának tartani a per-
verz kíváncsiság ébredésének, a meg-meghőkö-
lő idegenkedésnek, a „sok” önmaga ellentétébe 
forduló hatásmechanizmusának — mielőtt újra alá-
merülnénk az egyéni szenvedéstörténetek sokszor 
elementáris erejű szövegeiben. (Meglehet, a kötet 
az idegenség efféle távlatával is számot vet: hiszen 
egyik első motívuma a túl erős, ezért nem érzett fáj-
dalom felismerése. S mai magyar írónak-olvasó-
nak közös tapasztalata az is, hogy a szenvedés lát-
ványának tömegessé válása miként fosztja meg 
megrendítő személyességétől a tragédiát, s ér-
zékenységétől, így emberségétől a szemlélőjét is 
— csaknem óhatatlanul.) 

Ahogy e bestiárium hőseit sérültségük, ide-
genségük, halálközelségük vagy meg sem szü-
letettségük sodorja mindennapjaink pragmatikus 
ember-definícióinak peremére: örök határon-lé-
tük épp a mi emberségünk eredendő határaira 
emlékeztet. A világűr és a tenger végtelenje közé 
szorított emberi perspektíva szűkösségére. 

A túltelített szemantikájú tenger itt a legvaló-
ságosabban víz (is), amelybe migránsok fulladnak 
bele, hogy aztán „álmaid, mint a tenger, / partra 
sodorják benned fél pár cipőiket”; felszínén a re-
mény hulladékai, az ígéretek elsüllyeszthetetlen, 
üres palackjai lebegnek. Itt lakik a borító háromszívű 
polipja, akit mintha a teremtés is allegóriának (s ez-
úttal: megváltás-ígéretnek) szánt volna: „A túlvi-
lágban nem nagyon hiszünk. / Titokban mégis arra 
gondolok, / ha eltemettük az utolsó felmenőt, (…) 
/ az óráink, a nővéremé és a bátyámé is, / egyszerre 
járni kezdenek, / mint egy bűneitől megszabadí-
tott, / feltámasztott polip három szíve.” 

S szemben az űr, amely itt egyszerre a csillagos 
ég és gyógyszeresdobozokból fabrikált fűszertar-
tó: „ne menjen kárba az űr, ami utánad maradt”. 
És a repülés tere — amelynek kimenetele persze 
ugyancsak kétséges. A cím ugyanis — Saint-Exu-
péry Éjszakai repülését idézve — rögtön a végpontra 
irányítja a tekintetet, amely a ciklusok ívét követ-
ve, „röptünkben” teljességgel beláthatatlan még. 
Aleppó, a háború, a migráció konkrét, lassan me-
taforizálódva is ugyancsak Földközeli magasságát az 
Utazómagasság egzisztenciális-szürreális mik-
rodrámái váltják. A Zuhanórepülésben, a meddőség, 
a vetélés, a sérült, az életképtelen, az elhagyott gyer-
mek megidézése során érvénytelenné lesznek az őr-
angyal-motivika sémái: itt az angyalnak éppúgy 
utánalőnek, mint a migráns gyereknek; s „ha fej-
letlen, átlátszó bőrű angyalt találunk, / nem fog-
dossuk össze, / mert ha megérzi rajta a szagunkat 
az isten, / nem fogja visszafogadni, / és le kell él-
nie itt egy egész életet. // Láthatja, egy beteg gye-

rek kel ugyanez a helyzet. / Ne fogja meg, / mert 
meglátja, attól kezdve élni akar.” Mindezek után a 
címadó Éjszakai földet érés gyászszövegei értelem-
szerűen hívják elő a katasztrófa vízióját: „felisme-
rem néha más embereken / a hajad vagy a szemed 
színét, / így raklak össze, / magamban megszá-
mozom a részeid, / mint a kutatók a tengerbe zu-
hant repülőgép megtalált roncsait.” 

„Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg 
a testvérem” — s meg kell értenünk az utolsó cik-
lus mottóját, a Lázár teste felett elhangzó szem-
rehányást: a történetnek ezen a pontján, az öko-
lógiai, társadalmi és egzisztenciális apokalipszisek 
pillanatában a feltámadás csupán hiányként vagy 
fikcióként (polipos allegóriaként) tud megfogal-
mazódni számunkra. Magánmitológia helyett 
stílszerűen (cinikusan?) Magánbiológiaként — a gye-
rekeknek nem kell tudniuk, hogy a szobában ki-
keltetett lepke hamarosan megfagy odakint: 
„Hadd higgyenek tovább a feltámadásban.” 

Ez a bestiárium azonban egyúttal breviárium 
is — bár jórészt el sem hangzó, ki sem mondha-
tó imákból. Mert az elnémulás gesztusával induló 
kötet csupa hallgatás: a részvét tehetetlensége új-
ságpapírral tömi ki a szájat, s ha „harminckétszer 
kell megrágni egy falatot. / Vajon egy szót hány-
szor kell, / míg lenyeljük, és végleg kimondatlan 
marad.” Az alapcsöndet az „elfelejtett isten ki-
mondatlan szavainak” már-már mechanikussá 
koptatott motívuma adja – amit a nem is gyerek-
hangon megszólaló gyerekhit igyekszik magya-
rázni: „talán azért nem tudsz beszélni, / mert nem 
a tenyereden, / hanem a szádban hordasz minket, 
uram, / mint ivadékaikat a bölcsőszájú halak.” 

De talán azért nem, mert a szavaknál több a tes-
tet öltő, a valamiképp (metaforaképp) mindunta-
lan s mindnyájunkban gyötrődő-elgyötört testet 
öltő Ige maga — aki állandóan a mitikus idő kö-
zelében, párhuzamaiban tartja meg a történéseket: 
a betlehemi gyermekgyilkosság aleppói (?) meg-
ismétlődésében, vagy Az utolsó áldozat, a süket-
néma-mozgásképtelen gyerek alakjában, aki, „tud-
juk, a mi bűneink miatt lett ilyen”. S egyszerre 
megszólal a kötet néma háttérszövege: „Igen, a mi 
bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért tör-
ték össze (…) Megkínozták, s ő alázattal elviselte, 
nem nyitotta ki a száját, (…) amint a bárány elné-
mul nyírója előtt” (Iz 53,5–7). 

Az ostromlott város elsötétített szobáiban „el-
telt vagy három nap és háromszáz éjszaka”: ebben 
a három napban játszódik a kötet, közben azzal a 
háromszáz(millió) éjszakával, az istenhiány, az is-
tencsönd, az istenhalál kozmikus három napján. Ki-
bírni harmadnapig — könyörgünk az utolsó előtti vers 
címével; pedig Ő — talán Pilinszky ihletésében is 
— „úgy ment el, hogy égve hagyta a villanyt, / 
hogy visszataláljanak, / ha már felad ták, és nem ke-
resik tovább”. Ami többet mond a kicsit köteles-
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ségtudóan idillbe hajló, kötetzáró-feloldozó Érke-
zésnél is — hiszen még nagyon is úton vagyunk. 
(Scolar, Budapest, 2018) 

KIPKE ÁGNES 

SZABÓ T. ANNA: HATÁR 

2017-ben jelent meg Szabó T. Anna Törésteszt című 
első prózakötete, amely kísérleti műnek tekint-
hető, bár helyesebben járunk el, ha a cím értelmére 
odafigyelve inkább egy alkotói programnak te-
kintjük, ahol vállalt veszteség a szövegek pusz-
tulása, károsodása a szélsőséges és nagy ener giá-
 jú helyzetek elbeszélésekor. A Törésteszt igazán 
mély, személyiség alatti, khtonikus energiák át-
emelésének színtere volt. A Határ autonómiáját 
nem érdemes különösebben megvédeni, mivel 
más témákat, regisztereket és elbeszélői hangot 
használ, mint a Törésteszt, mégis annak tükrében 
helyezhető el a legjobban. 

Szabó T. Anna ezúttal körültekintőbben dol-
gozik, ami érthető, hisz a szövegek különösen sze-
mélyes hangot használó én-elbeszélések. A hite-
lességhez az is hozzájárul, hogy nyilvánvalóan 
személyes emlékekből dolgozik, így sem a szöve-
geknek, sem az alapanyaguknak, sem az írójuknak 
nem tenne jót, ha ebben a kitettségben a Törésteszt 
alvilágbéli haragja söpörne keresztül rajtuk. 
Ugyan akkor Szabó T. őrzi azokat a korábban meg-
ismert tónusokat is, és igyekszik minél többet át-
szűrni a szövegein, elvégre a könyv címét adó ha-
tár szó nem csupán tematikus allegória, hanem a 
szövegpoétika alapműködését is jelzi. A határ 
megjelenik konkrétumként, metaforaként, hogy vé-
gül az egész kötet létét is illető allegóriaként ter-
jedjen ki, hiszen az elbeszélések a prózaiság mű-
faji peremvidékén egyensúlyoznak, az elbeszélés 
pedig az emlékezés határhelyzetének ingerlő, el-
beszélésre kényszerítő zsigeri mozgásából építke-
zik. A kötet — eklektikussága miatt — rendkívül 
gazdag érzésekben és gondolatszilánkokban, ame-
lyek összefüggő rendszerbe állnak; ezek közül két 
gócpontot emelek ki a bemutatáshoz. 

Az emlékezés tematikáját az első, töredékes em-
lékekből, vagy kriptoemlékekből építkező elbe-
széléssel vezeti be, hogy aztán egyre jobban teret 
engedjen az emlékezés folyamatai által felszínre 
hozott mély traumatikus érzések és értelmezések 
szenvedélyes gomolygó tudatfolyamának. Az em-
lékezéspoétika analitikus tudati folyamatát zsi-
geri mozgások, negatív, letaglózó érzések előle-
gezik meg — gyűlölet, szégyen, vágy, agresszió, 
amelyek az elbeszélői én és a tudat alól emel-
kednek ki. Az emlékezés ilyen formája nem az ad-
minisztratív feldolgozásban találja meg a maga 
útját, hanem az érzéki tapasztalásból táplálkozó 
szenzuális, egzaltált tudatfolyam formájában. 
Ez a perisztaltikus mozgás egyik érzésről a má-

sikra lendülve strukturálja a nyelvben képződő 
hiperérzékeny elbeszélő ön-élményét, amelyben 
az önmagáról és a világról való tudás, a megér-
tés felülete az emlékek és érzések parttalan tele-
pén kérgesedik. Ősi kollektív traumák rezonálnak 
az elbeszélőben, a vad, zabolátlan animális ember, 
a gyermek ártatlan gonoszsága, amely a termé-
szeti létből nevelés által kislánnyá és nővé válás 
során a szégyen és a megaláztatás által töretik be, 
hogy aztán ne találja többé önmagát a szerepek 
labirintusában — az örök női attribútumok: a 
szépség, az erő, a termékenység megközelíthe-
tetlenné, vagy éppen elfajzó démonokká válnak 
az elbeszélőben. 

Biográfiai tény, hogy Szabó T. Anna és családja 
Erdélyből települt át Magyarországra. Ebből a 
tényből nyerünk rálátást egy másik fontos jelen-
tésrendszerre, amelyet szintén a határ fogalma fog 
össze. A rendszerváltás előtti országhatár, amely 
elválasztja egymástól a magyarok lakta vidéke-
ket, egyben olyan erős kulturális választóvonal 
is, hogy Magyarország és Ceaușescu Romániája 
között megismétlődni látszik a keleti és nyugati 
blokk közti drasztikus kulturális és politikai ce-
zú ra. A rendszerváltás előtti Romániában párhu -
zamos kultúrában élő magyar ember a határon át-
kelve a saját idegenségének új regisztereit 
tapasztalhatta meg. A rendszerváltás után csak-
hamar kiderült, hogy a kapitalizmus ígéretei és 
a reklámok jogfolytonosak a politikai demagó-
giával. Végül rendszer váltás ide vagy oda, az is 
visszatért, és a szögesdrót is. Az egzisztenciális, 
kulturális, politikai és identitásbeli határhelyze-
teket, illetve a senkiföldje, a sehonnaniság való-
ságát történelmi korok és országok közötti uta-
zások cizellálják, miközben a menekült erdélyi 
elbeszélő egzisztenciális kilökődés tapasztalatá-
tól a magány gyönyörű lírai motívumán, az eg-
zotikus perzsaságon át eljutunk a Közel-Kelet je-
lenkori tragikumához. 

Szabó T. Anna prózájának formai töredezett-
sége, eklektikussága egyben minőségi változé-
konyságot is jelent. Ez a minőségi oszcillálás ma-
gyarázható azzal, hogy ez a fajta szenvedélyes, 
a novellisztikus szerkesztettségtől a naplószerű, 
formátlan feljegyzéseken át a kétségtelenül vers-
ként működtetett prózáig kilengő elbeszélői nyelv 
éppen a finomítatlan, egzaltált szenzibilitásban és 
közhelyes, helyenként giccsbe hajló összegzések-
ben talál magára, miközben a folyama tosan mű-
ködő önreflexió, illetve önirónia ellensúlyként 
van jelen. A Határ a Töréstesztnél finomabb pró-
zamunka, amelynek várjuk a folytatását, hogy ki-
derüljön, merre tart Szabó T. Anna prózája. 
(Mag vető, Budapest, 2018) 
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