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GREGORY COLLINS OSB: 
KRISZTUS KINYILVÁNULT 
MISZTÉRIUMA II. 
Elmélkedés a liturgikus évben 
megjelenő misztériumokról 
Miután Gregory Collins, ír származású egykori je-
ruzsálemi bencés apát és az ortodox teológia 
szakértője, művének első kötetében azt fejtette ki, 
miként tárul fel a megváltás misztériuma a Szent-
írásban, a szentségekben és a személyes imád-
ságban, a hozzá szervesen kapcsolódó második kö-
tetben a liturgikus év ünnepeit elemzi ugyanebből 
a szempontból. Elmélkedésének vezérfonalát ez-
úttal egy, a glenstali bencés monostorban őrzött 
orosz ortodox ikon adja. A képmellékletben egé-
szében és részleteiben nagyítva is bemutatott táb-
lakép 27 kisebb ikonból áll, amelyek Krisztusnak 
a liturgikus évben megjelenő misztériumait ábrá-
zolják, középpontjukban a húsvéttal. A hetedik fe-
jezet — amely, az előző kötet számozását folytat-
va, ebben a könyvben az első — a felmagasztalás, 
a nyolcadik a passió, a kilencedik a kinyilvánulás: 
részben a karácsonyi ünnepkör, részben a Színe-
változás misztériumairól szól. Úgy épül fel tehát 
az ünnepek tárgyalása, hogy megfordítja Jézus éle -
té nek az evangéliumokban elbeszélt időrendjét — 
ugyanakkor éppen ezáltal marad hűséges hozzá. 
Miként az evangéliumokról tudjuk, hogy a Feltá-
madás után íródtak, s a húsvéti esemény egésze 
nélkül az afelé tartó, abban tetőpontra jutó törté-
net korábbi eseményeit sem jegyezték volna le, az 
egyházi évnek is lényegi jellemvonása, hogy min-
den ünnep létjogosultságát és legmélyebb tartal-
mát az ünnepek Ünnepe, a húsvét adja. 

Ha a kötet fő gondolati ívét keressük, megál-
lapíthatjuk, hogy minden forrása a köré a hús-
vétközpontú lelkiség köré rendeződik, amelynek 
helyreállítását a II. Vatikáni zsinat kezdeményez-
te. Akárcsak az ikonnak, a szövegnek is a Filippi-
levél 2. fejezetének krisztológiai összefoglalása a 
legfőbb szervezőelve: Isten alászáll Krisztusban, 
majd fölemelkedésével bennünket is fölemel. Elő-
szavában a szerző megosztja velünk a címadással 
kapcsolatos töprengését. Nagypéntek atmoszfé-
rájában a könyv címe az is lehetne: „Alászálló pá-
lyán Istennel Krisztusban”, húsvét fényében pedig: 
„Felfelé ívelő pályán Krisztussal a Szentlélekben”. E két 
mozzanat egyetlen ívet alkot: Krisztus értünk 
megnyilvánuló misztériumának ívét. 

Collins teológiai mondanivalójának egyik leg -
egyedibb részletét ennek „mélypontjánál”, Krisz-
tus alvilágra szállása, a descensus ad inferos kapcsán 
fejti ki (7. fejezet), amikor a fordulatos életű, sze-
mélyes útján is „poklokat megjárt” ortodox teoló-

gus, Szergej Bulgakov (1871–1944) gondolataiból 
idéz: az ő értelmezésében az alvilág mélységeibe 
történő alászállás — amelynek titka iránt különös 
teológiai érdeklődést ébresztettek a 20. század 
tragédiái — Isten kenotikus türelméről beszél. Nagy-
szombat csöndje nyilatkoztatja ki, hogy a megváltás 
műve nem annyira diadalmas bevonulás a holtak 
országába, s nem csupán az első szövetség vá-
lasztottjainak kivezetése onnét (mint ezt a koráb-
bi hagyomány olykor egyoldalúan hangsúlyozta), 
hanem az Ige kenósziszának legvégső mozzanata. 
Isten egyetemes üdvözítő akarata nem veszélyez-
teti az ember szabadságát, de magára sem hagyja: 
szüntelenül vonzza s vár rá, átélve érte a legmélyebb 
sötétséget is. Igazi, örökérvényű győzelme e tü-
relmes vonzerőben áll, ezért övé az utolsó szó a 
pusztán illuzórikus létű gonosszal szemben. (A zá-
rófejezetben részletesebb kifejtés is szól Bulgakov 
kenotikus szentháromságtanáról.) 

Az Úr ünnepeit követő tizedik fejezet a Mária-
ünnepeket veszi sorra. Kiváltképpen itt mutat-
kozik meg az ökumenizmus iránti elkötelezettség, 
amely nélkül ma aligha lehetünk hiteles keresz-
tények. Collins tisztánlátásában, pontos szó-
használatában megnyilvánuló tisztelettel tekint a 
protestáns felekezetek Máriához fűződő viszo-
nyára — teljes katolikus hittel, mégsem azt ke-
resve, ami elválaszt, hanem ami termékeny pár-
beszéd tárgya lehet. „Bencés szerzetes vagyok, s 
ezért a Máriához fűződő viszonyom a Mária-ün-
nepek liturgikus világában gyökerezik” — írja, s 
ez a mondat jól megvilágítja a kötet egészére jel-
lemző attitűdjét. Miközben a bencés identitás biz-
tos talaján áll — s annak egész hagyománytörté-
netéből „régit és újat hoz elő” (Mt 13,52), hiszen 
szemléletmódját Szent Benedek Regulája mellett 
leginkább Odo Casel misztériumteológiája hatá-
rozza meg —, bőven merít a keleti és nyugati ke-
resztény szerzetesség- és liturgiatörténet legkie-
melkedőbb műveiből. Hozzászoktatja az olvasót, 
hogy néhány oldalnyi szövegrészeken belül ta-
lálkozzék a Szentírás, a latin és a bizánci liturgia, 
az egyházatyák, a nagy középkori teológusok és 
a II. Vatikáni zsinat dokumentumainak idézetei-
vel. Nem öncélú gyűjtemény ez: ahogyan Krisz-
tus „az emberek hosszú történelmét önmagában 
összefoglalta” (Szent Irenaeus), az Ő misztériu-
máról — s ezzel együtt szükségképpen a recapi-
tulatióról, a mindent újra egybefoglalás titkáról — 
szóló könyv erről beszél még módszerével is, aho-
gyan forrásaival bánik, ahogyan részletekre is az 
Egészre irányuló figyelemmel tekint, s e szemlé-
letmódját kínálja fel az olvasó számára. 

A terjedelmes hivatkozás- és jegyzetanyag nem 
a főszöveg lapjain, hanem a kötet végén kapott he-
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lyet. A fejezetek anélkül is zökkenőmentesen ol-
vashatók, hogy az olvasó minduntalan hátrala-
pozna, az elmélyültebb érdeklődés azonban gaz-
dag háttéranyagra — inkább kitekintésekre, 
mintsem magyarázó jegyzetekre — találhat ebben 
a részben. 

„Krisztus misztériumai a mi misztériumaink is 
egyben. Azért kaptuk őket Istentől, hogy megvi-
lágítsák az utunkat, megnyissák a szemünket, s új 
látásmódot adjanak nekünk. Megérintik s meg-
gyógyítják életünk minden egyes pillanatát” (111.). 
Collins művének egyik legfőbb erénye, hogy átfogó 
krisztológiai szemlélete mindvégig szem előtt 
tartja ennek igazságát. Elmélkedése segítségünk-
re lehet, hogy a liturgikus évet át- meg átélve „olyan 
szeretetteli tekintetet alakítsunk ki magunkban, 
amely révén Krisztus fénye elárasztja és átalakít-
ja a szívünket” (7.). (Ford. Görföl Tibor; Sarutlan 
Kármelita Nővérek, Magyarszék, 2018) 

BALÁZS JEROMOS 

DIÓSI DÁVID — MARTON JÓZSEF 
(SZERK.): CATHOLICE REFORMARE 
A katolikus egyház a fejedelemség 
korában 

1716-ban tértek vissza a katolikusok Gyulafehér -
várra, az ősi püspöki rezidenciára. Ennek 300. év-
fordulóján rendezték azt a konferenciát, melynek 
anyaga most kötetben is megjelent. A kötetben ti-
zenegy tanulmány kapott helyet, magyarországi 
és erdélyi kutatók munkái. A konferencia nem csu-
pán ünnepi megemlékezés, hiszen több mint ér-
dekes kutatói kérdés, hogy Erdélyben vajon mi-
ként alakult, alakulhatott a katolicizmus sorsa, 
elvégre a térség történetében katolikus szempont-
 ból éppen az a másfél évszázad maradt ki, amely-
ben megszületett a trienti elvek alapján újjászer-
vezett kora újkori katolikus egyház. 

A könyvnek van néhány sajátossága. Bevallot-
tan „Gyulafehérvár-központú”, ezért került első 
helyre Kovács András művészettörténész írása a 
székesegyházról (a szöveg jóval több, mint a kora 
újkori püspöki katedrális művészettörténeti értel-
mezése: bizonyítja, hogy a kövek története legalább 
annyit elmesél egy korról, mint egyes emberek sor-
sa). A szerkesztők azt sem rejtik véka alá, hogy a 
tanulmányok jelentős része a Báthory-korszakkal 
és a 17–18. század fordulójának eseményeivel fog-
lalkozik, tehát nem a hosszú folyamatok megra-
gadása volt az elsődleges szempont. De hát mi mást 
lehet tenni, ha a források ezekből az évtizedekből 
maradtak fenn értékelhető mennyiségben? 

A kötet elején Mailáth Gusztáv Károly gyula-
fehérvári püspök 1916-ban kelt püspöki körleve-
lét olvashatjuk, amelyet az egyházmegye újjá-

szervezésének 200. évfordulójára készített. Fontos 
gondolatokat tartalmaz, újbóli megjelentetése tisz-
telgés a nagy előd előtt, egyben fontos adaléka a 
téma ma még kutatásra váró recepciójának. Száz 
évvel később olvasva mindenesetre megdöbben-
tő, hogy saját koráról — nagy háború, erdélyi had-
műveletek, belső problémák — a főpásztor egy szót 
sem szól e körlevelében. 

A hazai katolikus művelődés egyik kulcskér-
désével, a könyvnyomtatás kezdeteivel foglalkozik 
Bánfi Szilvia és V. Ecsedy Judit tanulmánya. Ko-
moly művelődéstörténeti újdonság, hogy már 1526 
előtt működött Szebenben egy katolikus nyomda, 
azaz a könyvnyomtatás nem a reformáció hoza-
déka volt a Kárpát-medencében. Az éles feleke-
zeti és kulturális határ ellen érvel a protestánsként 
ismert kolozsvári nyomda katolikus nyomtatvá-
nyokat vállaló üzletpolitikája is, mely egyben jel-
zi a „kincses város” szellemi pezsgését. A dolgo-
zat második fele a csíksomlyói ferences nyomda 
1676 utáni működését tárgyalja, ahol — immár ba-
rokk újdonságként — előszeretettel jelentettek meg 
iskolai tankönyveket, és ez továbbvisz bennünket 
a 18. századi katolikus virágzás korába. 

Marton József a püspöki tisztség felől tekintet-
te át az erdélyi katolicizmus kora újkori történetét 
(Választott püspökök és vikáriusok az Erdélyi Fejedelem -
ség idején). A klasszikus szakirodalomra támaszkodó 
írásban több fontos megállapítás szerepel, példá-
ul az, hogy 1541 után Izabellának és János Zsig-
mond nak a katolikus egyházi javakból kellett 
meg alkotnia az uralkodói birtokállományt. Ez 
legalább annyira hozzájárult a sajátos erdélyi hely-
zethez, mint a reformáció konkrét eseménytörté-
nete. A birtokvesztést kimondó 1557. évi ország-
gyűlési törvény után az erdélyi rendek egyöntetűen 
érdekeltek voltak a helyzet fenntartásában. Ezen ér-
demben nem változtatott a katolikus Báthoryak 
uralma sem, hiszen politikai és egyházkormány-
zati okokból még a pápaság sem támogatta egy szu-
verén erdélyi katolikus egyház létrejöttét. 

A püspökök világával, azon belül a csanádi egy-
házmegye főpásztoraival foglalkozik Martin Roos 
írása (A csanádi egyházmegye püspökei a török hódoltság 
idejében [1529–1716]). A hagyományos módszerta-
non alapuló tanulmányból a kora újkori csanádi 
püspökök életútjáról olvashatunk. A szöveg igazolja 
azt a várakozást, hogy bántóan hiányzik egy olyan 
magyarországi főpapi adatbázis, amely egységben 
lenne képes bemutatni e csoport társadalmi hátterét, 
művelődési viszonyait és karrierállomásait. Be 
kell látnunk, hogy a tárgyalt prelátusok csupán éle -
tük egy bizonyos szakaszában töltötték be az egyes 
tisztségeket, és külön csanádi, váradi stb. püspö-
kökről lehetetlen érdemlegesen beszélni. 

Lakatos Attila és Balla Tünde (A nagyváradi püs-
pökség szervezetének és intézményeinek felbomlása a 
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16. század közepén) a nagyváradi egyházmegye át-
alakulásának folyamatát tekintette át. Gyulafe-
hérvárral ellentétben Várad a Magyar Királyság 
egyik legjelesebb katolikus szakrális központjá-
nak számított, így esete az iskolapéldája annak, 
ahogy oszmán megszállás nélkül, egy döntően 
magyar etnikumú világban rendeleti úton leépült 
a katolikus infrastruktúra. 

Miként Kruppa Tamás tanulmányából (A kato-
likus megújulás ügye Erdélyben a Báthory-korszak ban 
[1580–1605]) kiderül, körülbelül 2000 katolikus élt 
az 1560-as években Nagyváradon, akiknek a sze-
me előtt történt Szent László síremlékének kirab-
lása. Kruppa világosan bemutatja, hogy a kora új-
kori katolikus megújulás témáját nem lehet 
„belülről”, etnikai és államhatárok közé szorítva 
megírni, hiszen például, akárcsak Erdély kapcsán, 
megkerülhetetlen a jezsuita rend szere pének vizs-
gálata, a korabeli oktatási-nevelési el képzelések, 
valamint a lengyel és a német egyházi-művelődési 
viszonyok ismerete. 

Tusor Péter és Fazekas István tanulmánya (17–
18. századi ferences misszionáriusok a Felvidéken és Er-
délyben [Részletek Galla Ferenc monográfiájából]) 
egyszerre tisztelgés a nagy előd előtt és nagyívű 
áttekintése a kora újkori erdélyi ferences törekvé-
seknek. A műfaj nem egyszerű, és érdemes lett vol-
na eltérő kurziválással elválasztani Galla szövegeit 
a szerzőkétől. Ezzel együtt egyet kell értenünk a 
leírtakkal, hogy hiába jelent meg a jeles klerikus 
kézirata több mint tíz éve, fontos, hogy minél több 
helyen hozzáférhetők legyenek kutatásainak ered-
ményei. A ferencesekkel kapcsolatban ugyanis má -
ig rengeteg tévhit él a közgondolkodásban, és a sze-
repük a Tridentinum elterjesztésében ugyanúgy 
nélkülözhetetlen volt, mint a megújulás megen-
gedőbb változatát képviselő jezsuitáké. 

Mihalik Béla Vilmos írása (A Szentszék és az er-
délyi katolikus restauráció ügye. Illyés András erdélyi 
püspök kinevezése [1696]) a felszabadító háborúk vi-
lágába vezet el bennünket, gondolamenetében és 
érvelésében sok minden visszaköszön a korábbi ta-
nulmányok anyagából. Erdély visszafoglalása 
után ugyanis kulminálódott az összes addigi 
probléma, és ezekre együtt kellett volna megfele-
lő választ találni, nehogy az egyházi reformok rög-
tön elhaljanak. Az eredeti vatikáni iratanyagot meg-
mozgató tanulmányból kiderül, hogy bár Illyés 
András kinevezése során minden fél konstruktí-
van állt a dologhoz, ám a nyugodt szervezőmun-
ka feltételei egészen a Rákóczi-szabadságharc vé-
géig hiányoztak Erdélyben. 

A 18. századi újjáéledés legfőbb forrásain ke-
resztül láthatjuk az erdélyi katolikus mindenna-
pokat Tóth Tamás írásában (Mártonffy Györgytől 
Mártonffy Józsefig. Az erdélyi egyházmegye a Vatikánban 
őrzött püspöki processzusok tükrében [1713–1799]). 

A tanulmány első felében az erdélyi püspöki ki-
nevezések 18. századi gyakorlatának letisztult ma-
gyarázatát olvashatjuk, majd következnek a püs-
pöki kinevezések konkrét esetei, végül pedig a 
processzusok, azaz a püspökjelöltek alkalmasságát 
firtató vizsgálat jegyzőkönyveiből találunk plasz-
tikus leírásokat az erdélyi egyházmegye állapotá-
ról. E tanulmány minden egyháztörténeti stúdiu-
mot folytató számára komoly tanulságokkal szolgál 
forráskezelés és kánonjog tekintetében. 

Ferenczi Sándor (Az egyházmegye számbavéte-
le háromszáz évvel ezelőtt) írásában Mártonffy 
püspök 1717-ben készült egyházlátogatási jegy-
zőkönyvének adja rövid kivonatát. A jegyző-
könyvi adatok jól kiegészítik a püspöki pro-
cesszusok makroszintű elemzését és jellemzését. 
Az 1717-ben készült forrás nagyon pontosan mu-
 tatja be, hogy milyen állapotban élte meg a fel-
szabadulást az erdélyi katolikus társadalom, és 
honnan kellett elkezdeni a gyarapodást. 

A magyar katolikus történetírás nem igazán 
tud mit kezdeni a görögkatolikusok múltjával, 
erre példa Szirtes Zsófiának a kötet végén szereplő 
kitűnő tanulmánya az erdélyi „görögök” prob-
lémájáról (A románok vallási uniója Rabutin főpa-
rancsnok szemével. Nagyszegi, Sztojka és a protestáns 
elit 1701-ben). Bár a téma igazi szakértőjének kell 
lenni a cím azonnali helyes dekódolásához, ám 
az írás valóban erről szól. Az egykori Erdélyi Fe-
jedelemségben élő számtalan ortodox lakos, a ró-
mai katolikus egyházi klérus és a szintén kato likus 
Habsburg adminisztráció a frusztrált protestáns 
nemesi társadalommal együtt különleges kons-
tellációt alkotott, s ebben kellett volna Jean Louis 
Rabutin erdélyi katonai főparancsnoknak felis-
merni és kezelni a különböző unionista törekvé-
seket, ám minden igyekezet ellenére végül min-
denki vesztesen került ki ezekből a vallási uniós 
törekvésekből. 

Összességében elmondhatjuk, hogy a kötet ki-
tűnő seregszemléje a kora újkori erdélyi katoliciz-
mussal kapcsolatos tudományos eredményeknek, 
és miközben összegzi az eddigi ismereteket, meg-
fogalmazza a következő évek feladatait is. (Szent 
István Társulat – Verbum, Budapest – Kolozsvár, 
2018) 

VARGA SZABOLCS 

GARA NATHALIE – GARA LÁSZLÓ: 
SAINT-BONIFACE ÉS LAKÓI 

Frank Rosenfeld Rigából származott, Bernard 
Bloch a lengyelországi Siedlicéből, Tibor Verès Ma-
gyarországról, Szombathelyről… és a többiek is 
mind-mind máshonnan… valahonnan Európából. 
Ami közös bennük, szeretnének boldogulni, sze-
retnének valahogy túl lenni az elkövetkező hó-
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napokon, vagy talán éveken. Azt, hogy itt a túl-
élésükről, és a szó szoros értelmében vett életben 
maradásukról van szó, még nem tudják. Csak az 
előérzet munkál. Már túl vagyunk a kristályéj-
szakán, de a megsemmisítő táborokról még csak 
bizonytalan hírek érkeznek. 1942-t írunk, egy dél-
franciaországi település, Saint-Boniface a helyszín. 
Franciaországnak ezt a részét, ahová ez a falu is 
tartozik, a Vichy-kormány irányítja, élén a Hit-
lerrel kollaboráló Pétain marsallal. 

Akik jönnek, mind más-más stratégiát dol-
goznak ki az elkövetkező időkre. A megmoso-
lyogtató ideák és az adott helyzetben reálisnak lát-
szó tervek között elmosódnak a határok. Van, aki 
eltűnni szeretne, van, aki csak jó franciának lát-
szani. Fontos, hogy ne látszódjék rajtuk, hogy mi-
nél kevesebben tudják róluk, hogy ők zsidók. Zsi-
dóságuknak más körülmények között nem lenne 
túl nagy jelentősége, mint ahogy annak sem, hogy 
— más szempontból nézve — lengyel, magyar 
vagy spanyol származásúk. Ők már évek óta 
Franciaországban élnek, bár akcentussal, de be-
szélik a nyelvet, többé-kevésbé ismerik a francia 
kultúrát, ha úgy tetszik, integrálódtak. 

A helybeliek próbálnak alkalmazkodni a ne-
héz időkhöz. Úgy vélik, a menekültek is jelente-
nek bizonyos lehetőségeket. Ha a turisták elma-
radtak, a panziót az „új vendégek” előtt is meg 
lehet nyitni. No persze, csak azok számára, akik 
fizetni is tudnak. Az ellátásuk ugyan nehézsé-
gekkel jár, a krumplihoz alig lehet hozzájutni, de 
specialitásként ott van a csalánleves. Hermelin-
né asszony és az ő Hársfája él a lehetőséggel. 

Robert Auzance, a rendőr úgy látja, a szolgá-
lati előmenetele szempontjából kedvező, ha veg-
zálja a zsidókat. Fentről ezt várják el tőle, de 
amúgy is kedvére van a dolog. Azzal, hogy a ba-
gatell indokkal kezdeményezett eljárásának tra-
gikus következménye lehet, nem törődik. 

Gara László és Nathalie Gara Saint-Boniface és 
lakói című könyve egyszerre regény és társada-
lomrajz. Nincsenek hősei, csak szereplői, a teljes 
cselekmény könnyű követhetősége szempontjá-
ból talán kicsit sokan is. Elő-előlépnek, eltűnnek, 
majd újra megjelennek. Ha központi alakot kell 
keresnünk, akkor a panziót üzemeltető Herme-
linnét tekinthetjük annak. A történetfüzér 1942. 
május 16-án kezdődik, és félévvel később, no-
vember közepén fejeződik be, akkor, amikor az 
első német katonák feltűnnek a faluban. 

Gara László nevét inkább csak azok ismerik, 
akik a magyar–francia kulturális kapcsolatok 
iránt érdeklődnek. Műfordítóként, újságíróként, 
szervezőként azon dolgozott, hogy a 20. századi 
magyar irodalom minél több francia olvasóhoz el-
jusson. Ez a könyv — amely a teljes életmű szem-
pontjából némileg kivételesnek számít — Gara és 

lengyel-zsidó származású felesége, Nathalie 
„négykezes” közös munkája. A háttérben a két 
szerző saját tapasztalatai állnak, 1940 után ők is 
kénytelenek az úgynevezett „szabad zónába” me-
nekülni. Gara később partizánként a francia el-
lenállásban is részt vett. 

A Saint-Boniface lakói (Saint-Boniface et ses juifs 
címmel) 1946-ban jelent meg a párizsi Édition du 
Bateau Ivre kiadónál, amelyet abban az időben a 
szombathelyi születésű Adorján Andor vezetett. 
A könyv később még két francia, két angol és egy 
dán nyelvű kiadásban is napvilágot látott. A ma-
gyar fordítást maga Gara készítette el, de az csak 
72 évvel az első francia kiadás után jelenhetett meg. 
A regényt az MTA Bölcsészettudományi Intézete 
adta ki. A könyv nagy értéke a Tüskés Anna által 
írt utószó, amely Gara László teljes életpályáját be-
mutatja. (Ford. Gara László, sajtó alá rend. és utó-
szó Tüskés Anna; MTA Bölcsészettudományi Kuta-
tóközpont Irodalomtudományi Intézet, Budapest, 2018) 

ORBÁN RÓBERT 

FALCSIK MARI: AZ IGAZI IDŐ 

Az igazi idő egy évtizednyi verstermést összegez. 
Egy évtized alatt jelentős változások mennek vég-
be egy ember életében. Nagyobb időtávok törté-
néseinek hatása pedig fokozottan jelentkezik 
egy olyan jellegű, elsősorban személyességből 
építkező lírában, mint amilyen Falcsik Marié is. 
A személyességnek köszönhetően sok történetet 
elmesélő, narratív vers található a kötetben. E ver-
sek lírai alapanyagát jellemzően a hétköznapok 
mozzanatai, hangulatai nyújtják, melyek vala-
milyen módon — egy asszociáció, egy metafora, 
egy történetelem révén — túl is mutatnak a 
mindennapiságon. Az intim hangvételnek kö-
szönhetően az egyes szám első személyű lírai én 
az egész köteten keresztül erős jelenlétet mutat. 

Mint a kötet címe utal rá, az idő, pontosabban, 
az idő felfogásának többfélesége át- és átszövi a 
kötet verseit. Az idő a versekben nemcsak a telő 
életidőként, hanem a megélt, személyes idő for-
májában is jelen van. A kettő más-más módon 
nyilvánul meg, még csak nem is ugyanazon je-
lenségnek mutatkoznak, kapcsolatuk inkább vé-
letlenszerűnek tűnik, nem pedig ok-okozati ösz-
szefüggéseken nyugvó ténynek. 

A nyitó Ág a szembe ciklus sok helyütt szag-
gatott, soráthajlásokkal tarkított verseiben az 
emberi érintkezésekre helyeződik a hangsúly. So-
kak számára ismerős, valós budapesti helyszínek 
elevenednek meg, melyekhez a különböző talál-
kozások, beszélgetések emléke kötődik — a bu-
dai rakpart, a Szilágyi Dezső tér, a budapesti 
könyvhét helyszínei. Ezek az emberi kapcsolatok, 
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találkozások is a mulandósággal való összefüg-
gésükben válhatnak e versek témáivá. A ciklus 
cím adó verse is a múlandóság tudatát, illetve az 
embernek a saját halandóságához fűződő viszo-
 nyát metaforizálja, méghozzá olyan ágként, 
amely egy folyón, eleinte a távolban kanyarog, de 
egyre közelebb kerül, és amint eléri az embert, 
nem gyógyuló sebeket okoz. A pillanatok egy-
szerisége csak visszatekintve, az elmúlás tükré-
ben válik nyilvánvalóvá. 

A második, Anyaghatár címet viselő ciklus az 
előzőnél kissé elvontabb, bölcseleti hangvételű 
verseket tartalmaz, amelyek azonban ugyan-
azon a személyes élményanyagon nyugszanak. 
A költészetnek az időhöz kötött örök filozófiai 
alapproblémái fogalmazódnak újra ezekben a szö-
vegekben — és kevésbé szublimált, elemelt for-
mában számos későbbiben is —: mit kezdhet az 
ember a halandóság tudatával, azzal, hogy a ha-
lálról való tudás egy feldolgozhatatlan gondola-
ti anomália, hogy nemcsak a másik halála révén 
találkozik vele az ember, hanem egyszer magunk 
is megtapasztaljuk. Az ilyen jellegű versek ma-
guktól értetődően hordozzák az anyagi lét után-
ra vonatkozó apóriákat is, hiszen materiális és 
szellemi létezésünk kapcsolata sem magától ér-
tetődő, ahogy erre a ciklus címe is reflektál. A ha-
lálból az élő csak a test kémiai felbomlását érzé-
kelheti, de ezen kívül semmi más nem egyértelmű 
számára: „az anyag nyilván tudja mi a dolga / a 
truváj az hogy a tudat tud róla / de kémia vagy nem 
csak kémia? / ha valamit ezt kéne tudnia”. Az anya-
gi és nem anyagi közti összefüggésekre való rá-
kérdezésnek fontos része a túlvilág létéről vagy 
nemlétéről folyó elmélkedés is, amely szintén 
olyan téma, amely csupán a kérdésfeltevést en-
gedi meg. Az időt a gondolkodó halandó úgy éli 
meg, mint egy olyan csapdát, amiből senkinek 
nincs módja szabadulni, ebben a mozzanatban 
minden ember sorsa előre meg van írva: „csak aki 
ne szorult volna az időcsapdába / olyan állat nin-
csen kisfiam”. 

Az Időm ciklusban a személyes idő kerül elő-
térbe, amely a test és a tudat változástörténeté-
ben ragadható meg. A gyermekkor, felnövés és ka-
maszkor emlékei, valamint ezekhez kapcsolódóan 
a nőiség megélése, a test öregedésének tapasz-
talatai uralják ezt a ciklust. A test változásai elő-
ször növekedésként, majd lassú romlásként ér-
telmeződnek. A testi változással összhangban az 
öntudatra ébredés, a személyiséget formáló első 
emlékek is tematizálódnak e versekben. A Kele-
ti turné ciklus visszaemlékező szövegeiben na-
gyobb hangsúllyal jelennek meg helyek, házak, 
utazás, hangulatok, néhol a múltba visszavá-
gyódás érzésével vegyesen, de mindig sajátos at-
moszférát árasztva. 

A Család-nóta ciklusban a szülőkhöz fűződő 
kapcsolat kerül mélységében kifejtésre, de a 
származásból fakadó, örökölt mentalitásbeli vo-
násokra való ráismerés éppen úgy jelen van, mint 
a humor, például Anyám esete az apróval című élet-
képben. A nagyszülők halálának elbeszélése kü-
lön négypillérű kompozíciót kapott, melyben leg-
alább olyan hangsúly helyeződik arra, hogy 
életükben milyen emberek voltak. Az apa el-
vesztésének traumája olyan megrendítően test-
közeli élmény, amely egyszerre távolítja el a 
szeretett személytől a lírai alanyt testi, de hozza 
közel szellemi értelemben. Így függ össze szer-
vesen az előzővel a kötetzáró Tapasztalat ciklus, 
mely végül ismét elvontabb módon, filozófiai sí-
kon gondolkodik a halálról, lepárolva az átélt 
veszteségekből levonható tanulságokat. A halál je-
lenségével először másokén keresztül találko-
zunk, hiszen „a távolabbiak halála / a halandóság 
tanulása / a közelieké: / a saját halálé”. A vesz-
teségek feldolgozásának végül a saját magunk ha-
lálával szembeni elfogadással kell zárulnia, ezzel 
az egzisztenciális tapasztalattal gazdagodva az-
tán a záró darabban megverselthez hasonló 
olyan egyszerű, mindennapi élmények is elnye-
rik az értéküket, mint egy kávé melletti őszinte 
beszélgetés. (Jelenkor, Budapest, 2019) 

TANOS MÁRTON 

JÁSZ ATTILA: BELSŐ ANGYAL 

Nem szeretem az olyan írásokat, amelynek írója 
szabadkozik amiatt, hogy miért volt nehéz vagy 
épp könnyű létrehozni írását. Most mégis így te-
szek, de mentségemül szolgál, hogy magyaráz-
kodásom sokkal inkább szól a kötetről, mint rólam. 

Nem tudtam sokáig mit kezdeni a Belső an-
gyallal. Miután megvettem, rögtön belelapoztam 
a villamoson, aztán néhány strófa elolvasása 
után inkább becsúsztattam táskámba a könyvet. 
Otthon, munka után, sok más egyéb kötelezett-
ség közé beszorítva ismét elővettem, ezúttal már 
ceruzával, de nem jutottam sokkal előrébb. Végül 
egy hétvégén elutaztam Budapestről egy olyan 
helyre, ahol szálláshelyemül egy jurta szolgált, 
gyenge egyenárammal, kemencével, éjszaka bőgő 
szarvasokkal. Kiültem a ház előtti rozoga székre, 
és ismét nekifutottam a kötetnek. A versek pedig, 
mintha teafiltert áztattam volna forró ízbe, a sa-
ját közegükben kioldódtak végre. 

Azt már tudtam, hogy a könyveknek saját ide-
jük van, így léteznek őszi könyvek vagy épp nyá-
ri olvasmányok, reggeli versek, és esti, elalváshoz 
használt pár oldalak. Jász Attila legújabb ver-
seskötete megmutatta, hogy a könyveknek tere-
ik is vannak, amelyek rezonálnak a körülöttük lé-
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vővel. A Belső angyal saját, finom fénye nem tud 
érvényesülni a fényszennyezett város harsány-
ságában. 

A fény — az angyal mellett — központi mo-
tívum. „Mehr licht! — indítja kötetét a szerző 
Goethe utolsó szavaival. Ez talán a szellemi em-
ber segélykiáltása egy sötét korban, talán pro-
vokáció, talán ars poetica, ki tudja. A látáshoz fény 
kell. A versek világát azonban sokkal inkább szűrt 
fényben vagy épp borongós megvilágításban 
látjuk, hogy miért, az egyértelművé válik a kötet 
végén. 

A kötet nyitóversében ([Most: avagy mindig]) a 
szerző rögtön megmagyarázza a címadást: 

 
Egy angyal kameráz bennem, ha tudnék zenélni, 
lekottáznám, és odaadnám Perényi Miklósnak, 
de csak írni tudok, mikor nem megy a hallgatás, 
mivel a kamera bérlése túl drága napi szinten, ezért 
 
használ a drága engem, kényszerít, írjam le, 
amit mutat, ha nem írom, ugyanazt vetíti újra, 
és újra, és újra amíg meg nem adom magam 
teljesen neki, egészen az idők végezetéig, most. 
 
De hogyan kerülhet az angyal belülre? Imá-

inkban megszólítjuk, magunkon kívülre helyez-
zük őt. Meditációban szoktunk befelé figyelni, vi-
szont akkor inkább a kiüresedésre törekszünk, 
nem a párbeszédre. És miért angyal, miért nem 
múzsa? Miközben ezen gondolkodtam, eszembe 
jutott Federico García Lorca A duende című írása. 
Lorca hosszasan értekezik angyal és múzsa kü-
lönbségéről: „Az angyal irányt mutat és ajándé-
koz, mint Szent Rafael, meghatároz és kiküszö-
böl, mint Szent Mihály, óvatosságra int, mint Szent 
Gábriel. Az angyal vakítón tündöklő, de az em-
ber feje felett repül, fölülről hullatja rá a malasz-
tot, és az ember minden erőfeszítés nélkül való-
sítja meg a művet, vagy járja el a táncot, vívja ki 
a rokonszenvet. Nincs mód, hogy fényeivel va-
laki szembeszegüljön, mert acélszárnyait az ele-
ve elrendeltetés légkörében lengeti. A múzsa 
diktál és — olykor-olykor — súg. Viszonylag ke-
veset tehet, mert már idejét múlta, és oly fáradt 
(én magam csak kétszer láttam), hogy fél szívét 
márványból kellett kifaragnom.” 

Jász Attila „angyala” nem diktál, csak sugal-
maz. Talán rejtekhelyet, menedéket keresett, 
ezért került belülre, de az biztos, hogy társak, al-
kotótársak ők ketten a szerzővel, aki mindennél 
jobban bízik ebben az égi hírnökben, úgy is 
mondhatnám, hogy ő az, aki értelmet ad min-
dennek, lényével ünneppé, verssé alakítja át a hét-
köznapokat. 

A kötet hét részből áll. Az első rész, az Üd-
vözlőlapok a Földről, hommage-ok, alkalmi költe-

mények gyűjteménye. A Fák a teraszon ezzel 
szemben már nem versbéli ölelés, kapcsolódás az 
élő és holt barátokhoz, hanem egy nagyon őszin-
te önmegfigyelési kísérlet. A vers tömörségű 
naplóbejegyzések központi szereplője a lírai én. 
Ahhoz, hogy valaki a főszerepet magára ossza, 
valljuk be, valamennyire hiúnak kell lenni. Ezt a 
tulajdonságot a szerző magára is vállalja, finom 
irónival jelzi, hogy ez egy felismert, megdolgo-
zott nárcizmus. És ez így van jól. Úgy is mond-
hatnám, hogy a remete, ha egyszer költő is, 
kénytelen úgy eltűnni, hogy arról folyamatosan 
hírt adjon. Ez a nehéz ellentmondás feszíti a szer-
zőt is, de bölcsen megadja magát neki, és ír. Ír az 
őt körülvevő világról, konkrétabban: természet-
ről, zenéről, álmokról, évszakokról, fényről, si-
rályokról. Bár talán közhelyszerűnek tűnik most 
ez a néhány kiragadott szó, azok mégis valami na-
gyon nyugodt állóképpé, úgy is mondhatnám, 
csendéletté rendeződnek össze. 

Az Éjszakai játszótér a kapcsolatok, kapcsoló-
dások, az óvatos, hálás szerelem verseit fogja ösz-
sze. A Kúszófény költeményeinek hétköznapisá-
gában van valami szomorú, sok a sötét jelenet, az 
álom, a veszteség, tulajdonképp mind a halál kis-
testvérei. A Viszonyítási pontok különféle utazások 
élményfeldolgozó versei, de itt is dominál a 
párbeszéd, Lisszabonban Pessoát, Jajcéban Csont-
váryt szólítja meg. 

A Lassító szolgálatban a kötet legtisztábban val-
lomásos fejezete, úgy is mondhatnám: tömény ars 
poetica. A költészet és az írás szerepét latolgatja 
itt Jász Attila, de minden kétség és hallgatás irán-
ti vágy ellenére marad a szolgálat, az írás. 

Az utolsó rész végül mindent megvilágít. A Fö-
lösleges hírnév három mottóval indít, pedig az utá-
nuk következő szövegek ismeretében mellőzhe-
tőnek érzem őket, de talán jól jön a támogatás, a 
megerősítés a halállal való szembenézéshez. 
Minden ragaszkodást, becsvágyat nevetségessé 
tesz, ha valóban elfogadjuk testünk elmúlását, és 
készülünk a jó halálra, és belátjuk, mennyi hiá-
bavalóság övezi tetteinket és gondolatainkat. 
Talán csak az írás nem fölösleges, csak minden, 
ami rárakódik: hírnév, díjak, kritika, talán még az 
olvasó is. 

Úgy gondolom, hogy a kötet egy nagyon 
őszinte szembenézés. Jász Attila olykor kissé 
szentenciózus módon, máskor talán feleslegesnek 
tűnő dolgokat is megír. Ezt nyilvánvalóan tudja a 
sokat tapasztalt szerző is, és mivel minden meg-
felelési szándéktól mentes a kötet, így lesz feszte-
len, természetes, szabad. (Kortárs, Budapest, 2019) 
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