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Az első Anjou királyunk édesapjával kezdődő 
„Dante és Magyarország” téma rendkívüli gaz-
dagságát jelzi számos szaktanulmány mellett két 
monográfia (Kaposi József, Szabó Tibor) is. A fi-
renzei exul immeritus hatása főleg Olaszországban, 
de gyakran másutt sem maradt meg pusztán az iro-
dalom vagy a kulturális élet határain belül, hanem 
műveinek üzenete politikai erővé vált, különösen 
az olasz egység megteremtésének folyamatában. 
Születése hatszázadik évfordulója az unità d’Italia 
két nagy dátuma közötti félidőre esett. A város eb-
ben az évben (szinte a költő születése napján) lett 
hat évre az Olasz Királyság fővárosa. Arany János 
ekkor küldte el egyik legtalányosabb versét, koráb -
ban írt ódáját a firenzei Dante-ünnepségekre. A bu-
kott forradalom után a magyar szellemi elit az olasz 
költő műveiben talált vigaszt, sőt reményt és ki-
tartást. Arany barátja, Szász Károly, elkészítette a 
Commedia első teljes és rímes magyar fordítását. 

Halála száz évvel ezelőtti évfordulója nem ki-
sebb jelentőségű változásokat hozott. XV. Benedek 
pápa enciklikája (In praeclara summorum) a konf-
liktusos viszony hatszáz éves történetének a végére 
tett pontot azzal, hogy az irodalmat és művésze-
teket szerető tanároknak, tanulóknak és minden-
kinek feladatul tűzte ki a Szentlélek sugallta mű 
tanulmányozását, értelmezését, olvasását. A Dante-
 hatásban is jelentős eredményeket hozó magyar mil-
lenniumi lelkesedés, s a vesztett háború után a köl-
tő az 1920-as évek elején vált ismét patrónusunkká. 
A politikai és kulturális kapcsolatok előmozdítására 
az MTA italianista elnöke, Berzeviczy Albert ve-
zetésével megalakult a Korvin Mátyás Magyar–
Olasz Egyesület, amely meghatározó szerepet ját-
szott Magyarország dip lomáciai karanténból való 
kitörésében. Konferenciákat szerveztek, kötetek lát-
tak napvilágot, s egy felülmúlhatatlan esztétikai ér-
tékkel rendelkező fordítás, Babits Mihályé (1922). 
A születés 1965-ös évfordulóján megjelenő Dante-
összes műveit tartalmazó kötet ezt a fordítást közli. 

A Pokol, Purgatórium és Paradicsom közül legalább 
egy egész canticát tartalmazó magyar fordítások so-
rában ez a tizenharmadik. Hét közülük mind a hár-
mat átültette a nyelvünkre. A mű nagy hozzáértést 
és energiát igénylő fordításának meg-megújuló kí-
sérlete két dolgot biztosan jelez. Először, hogy va-
lamilyen okból egyik korábbi magyar szöveg sem 
(volt) az igazi: a megfelelő fordítás eleve lehetet-
lenségére egyébként maga Dante figyelmeztetett: 
„versben írt költői mű nem ültethető át a saját nyel-

véről más nyelvre anélkül, hogy ne törjön minden 
édessége és harmóniája” (Vendégség, I.7). Másrész-
 ről jele Dante és művei iránt az ezredforduló kör-
nyékén megmutatkozó élénk szakmai és művészeti 
érdeklődésnek Magyarországon. 

A közel két évtizede megalakult Magyar Dan-
tisztikai Társulat legnagyobb vállalkozása a hét-
századik évfordulón ebbe a sorba illeszkedik. El-
nöke, szellemi irányítója egyben a kötet szerkesztője, 
Kelemen János, aki filozófiatörténeti munkássága 
mellett több önálló Dante-monográfia és számos  
-tanulmány szerzője. Szerkesztőtársa Nagy József 
volt. A Pokolt a jelenleg különböző készültségi fok-
ban lévő Komédia II (Purgatórium) és Komédia III (Pa-
radicsom) követi. A kötet műfaji önmeghatározá-
sa: kommentár, amely valójában minden egyes ének 
vonatkozásában három különböző alfejezetet jelöl: 
a parafrázisnak nevezett nyersfor dítást, ennek jegy-
 zetekkel való kiegészítését, illet ve magyarázatot, 
értelmezést. Az elkészült harminc négy ének ilyen 
publikálása hét italianista munkája, névsorban: Be-
rényi Márké, Draskóczy Eszteré, Hoffmann Béláé, 
Kelemen Jánosé, Mátyus Norberté, Nagy Józsefé 
és Tóth Tihaméré. 

A szerkesztők a Giorgio Petrocchi által ajánlott 
antica vulgatát (1966–1967) tekintették a Commedia 
eredeti szövegének. (Vitatott kérdés a Dante-kutatók 
között, mivel nem maradt fenn eredeti kézirat vagy 
kortárs kiadás. Petrocchi a Boccaccio előtti, 1355, 
mintegy harminc fennmaradt kódex szövegéből ál-
lította össze a hitelesnek tekintett corpust.) Az olasz 
mellett tercinánként haladva olvashatjuk a látszatra 
versnek tűnő magyar parafrázist. A szerzők kö-
vetkezetesen ezt a kifejezést használják, tájékoztatva 
az olvasókat, hogy a magyar szöveg csak „közel van 
helyezve” az eredetihez. Hasonlóan a mű címe is: 
Komédia–Comœdìa —, amely a nyelvezet „falusias-
ságára” és a viszontagságos kezdet utáni boldog 
végkifejletre utal, figyelmen kívül hagyva az utó-
kor tól kapott isteni jelzőt. 

A kötet célja: a bőségesen hivatkozott nemzet-
közi szakirodalom alapján minél hitelesebb és ér-
dekesebb történelmi és eszmei összefüggésrend-
szerbe elhelyezni a világ kétségtelenül legnagyobb 
költőjének a művét (Babits). Egészben és sorról 
sorra haladva megteremteni annak a lehetőségét, 
hogy a magyar olvasók tájékozódjanak, amennyi-
re ez lehetséges, a hétszáz évvel ezelőtti utalások 
sűrűjében, s minél mélyebben megértsék a költői 
üzenetet. Hazai viszonyok között így segítve az in-
tentio auctoris: az emberek életének jó irányba, a nyo-
morúságból a boldogságba való terelését. 

A kötet az olasz kódexek és a napjainkban hasz-
nálatos kiadások szerkezetét követi. Minden ének 
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néhány soros bemutatással, részekre osztással 
kezdődik. Majd az ének következik két nyelven. 
A magyarázatok a vers(sorok)hoz fűzött ismeretek 
anyagában a hétszáz éves lectura Dantis hagyo-
mányát követik. A lapok alján található kiegészí-
tő ismeretek az egyes cantók esetében különböző 
hosszúságúak, jellegűek és mélységűek. A filoló-
giai apparátus összeállításakor több modern olasz 
kiadást használtak fel, így állt össze ez a változat, 
amely terjedelmében az olaszokhoz képest átla-
gosnak mondható, viszont bővebb és korszerűbb 
a magyar fordításokhoz fűzött jegyzeteknél. (Sok 
tartalmi hasonlóság és ismétlődés mutatható ki a 
Nádasdy-féle kiadással.) 

A művet mozgató, a mienkétől alapvetően kü-
lönböző világkép, a nagy történelmi távolság mi-
att az egyes toposzok számunkra ambi- vagy po-
livalensek, többféle, egymástól különböző helyes 
vagy olyan interpretációt tesznek lehetővé, amely-
nek a helytelensége nem bizonyítható. 

Az olasz kiadások nagy részét követve a mű első 
sorát (itt: Életutunk felén) az értelmezők arisztote-
lészi alapon határozták meg, azaz a 70 éves élet-
tartam fele Dante esetében 1300-ra esik, amikor fel-
tárulkozott számára a túlvilág. Ez az interpretáció 
nagyvonalúan eltekint az én és a mi közötti kü-
lönbségtől, illetve összekeveri az emberi képessé-
gek kifejlődésének csúcspontját (35) az egyén élet-
idejének felével. A Vendégségből idézett helyen egy 
másik elképzelést is hangsúlyoz Dante, ami szerint 
az öregkorban lelassuló folyamatok miatt a maxi-
mális életkor nyolcvanegy év (ilyen idősen halt meg 
Platón, s ennyit élt volna Krisztus). Ebből viszont 
egy teljesen más számítás jön ki: mi, a korporatív 
ember jutott 1300-ban (1,3: az idő, mint minden te-
remtett vestigium Trinitatis) teljes létideje feléhez. Ha 
az ezt állító szakirodalmat nem is, de a szám-
szimbolikában nagy jelentőségű 81-es (3x3x3x3) 
Dante által részletezett magyarázatára helyes lett 
volna utalni a Komédia legismertebb sorával kap-
csolatban. 

Az egész vállalkozás legproblematikusabb ré-
szének az Értelmezés tekinthető. Énekről énekre ha-
ladva számos kiadás tartalmaz néhány oldalas ösz-
szefoglalásokat. Itt a baj ezek egyenetlenségével van. 
Terjedelmük is nagyon különböző: a tizennegye-
dik és tizenötödik énekre három és fél oldal jutott, 
alig adva több információt, mint ami már a jegy-
zetekben is megvolt, míg a huszonhatodikra (Ulys-
ses) kilenc és fél. Ennél fontosabb, hogy nem látszik 
semmiféle közös szerkesztői elv, amely lehetővé tet-
te volna az énekek nagyjából közös szempontú ér-
telmezését. Néhol viszonylag alapos szakirodalmi 
áttekintést kap az olvasó, máskor a szerzők korábbi 
tanulmányaik egy-egy részletét illesztik bele a szö-
vegbe, eltorzítva az ilyen munkáktól elvárható ará-
nyokat. Alapvető teológiai-poétikai kérdések fel-

vetésének és tárgyalásának az elhelyezése gyakran 
véletlenszerűnek tűnik. Ilyen például az allego-
rizmus, a cím és műfaj, a nyelvezet, a passo-cont-
rapasso téma, amely a hét szerző különböző ér-
deklődésétől és vállalásától függően a Pokol közepe 
táján jön csak elő, jóllehet kezdettől fogva fontos ele-
mei a költői inspirációnak. A természetes haladási 
irány követése és az ismétlődések elkerülése vé-
gett indokolt lett volna egy szerkesztői útmutató 
közlése. Ebben, a két oldalas előszónál sokkal ala-
 posabban, tájékoztatni lehetett volna az olvasót az 
értelmezés alapelveiről, nagy témáiról, módszeréről 
és szerkezetéről, amit, később a maguk helyén, az 
egyes ének-értelmezések során gazdagítani, konk-
retizálni lehetett volna. 

Összességében, hangsúlyozzuk, a Komédia I fon-
 tos állomás a magyar Dante-kiadások történetében. 
Megbízható jegyzetapparátusának, valamint néhány 
új elemzési szempont és tudás bevezetésének kö-
szönhetően a hazai „művelt közönség” (Babits), ha 
megül ezen a padkán, a szükséges (elő)ismeretek 
tekintetében egy szintre kerülhet a kortárs olasz ol-
vasóval. (ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2020) 

PÁL JÓZSEF 

FECSKE CSABA: ÁRNYŰZŐ ÉLET 

Ködtől, avarszagtól terhes őszi tájban járunk, „a szél-
ben Apollinaire kikericse térdepel” (Csak életem mú-
lik). Az ősz után véget nem érő tél következik — 
„olyan éjszaka jön / amit nem követ reggel” (Nem 
követ reggel). Fecske Csaba Árnyűző élet című köte-
tének verseire a halál növekvő árnyéka borul: a köl-
tő eltemette feleségét, s maga is közeledik az élet 
vége felé. E kettős tapasztalatból, a másik beteg-
ségének és halálának végigkíséréséből és a saját ha-
lállal való szembenézésből születtek a kötet két cik-
lusának versei. Az első, hosszabb ciklus (Csak 
életem múlik) tere a már idézett őszi táj. A második 
ciklus (Síron túl) beszélője az emlékezet és a hiány 
hullámzó árapály vidékét járja. Az egész kötet kulcs-
szava az idő, a „halálszagú”, föltartóztathatatlanul 
múló idő. 

A versek élén — mottóként — az Öreg fa című 
kétsoros áll. A címadó metafora, s a vers által ki-
jelölt halál-tematika eszünkbe juttat egy másik kor-
társ kötetet: Oravecz Imre Távozó fáját. De a foly-
tatásban is számos direkt és indirekt szövegközi 
utalás jelzi az Árnyűző élet verseinek intenzív 
kapcsolódását mind az európai, mind a magyar iro-
dalmi hagyományba. Kölcsönvett képek, motívu -
mok, szavak, címek, verssorok szövik át a szöve-
geket. Egy József Attila-töredéket is egésszé ír Fecske 
Csaba; s van két költő, akiknek neve is versbe ke-
rül: Pilinszky és Apollinaire. Utóbbi kikericsei, im-
már Fecske Csaba kikericsei, háromszor „virá-
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goznak” a kötet lapjain, három részre tagolva az 
első ciklust, ugyanakkor egységbe foglalva a te-
ret, melyet a versszövegeket olvasva bejárunk; 
„ezt az őszbe fúlt rétet” (In memoriam Apollinaire), 
„azt a ha tárait / nem lelő mezőt a benső tájat” (A sö-
 tétség leple). 

A kötet mindkét ciklusában uralkodó az egyes 
szám első személyben való megszólalás, de rend-
re felváltja ezt a te megszólítása: míg azonban a má-
sodik ciklusban valódi te, egy másik személy, a ha-
lott feleség a megszólított, addig az első ciklusban 
az én. Az önmegszólító versek dikciója mindig ke-
ményebb hangú, egyenesebb. Mintha vissza akar-
nák rántani a beszélőt a metaforikus tájról a való-
ságba: „elfelejtettél élni”, „nem érdemled meg a 
halálodat” (Élőhalott); „az idő szemétdombján ta-
lálod magad”; „a remény elveszett kulcsát csörgeti 
a reggel / mielőtt elkeveredsz a röggel”, „nem lép-
heted át saját árnyékodat” (Felkel lemegy); „október 
után most a novembert tanulhatod” (Egészen más). 

E vallomásos és megszólító költemények leg-
nehezebb, legnyugtalanítóbb rétege a beteg, az el-
hagyott, „a lét ajtórésébe szorult” testek kiszol-
gál tatottságára reflektáló versek csoportja. Erős, 
naturalisztikus felvételeket villant felénk a költő 
a kórteremben, takaró alatt fekvő és a hajléktalan, 
„padon didergő” létről. És nem ad feloldozást. 

Ennek a poétikának a tere az alkonyati táj, ahol 
már csak „hiányával van jelen a Nap” (Daubigny: 
A Szajna és az Oise találkozása). Rövid derűs meg-
állók lehetségesek csupán, ilyen például a Tört/ének. 
Maga a cím is számos értelmezési lehetőségét rejt, 
s ugyanígy a szöveg, tele áthallásokkal. Egy-egy szó 
olykor nem jelentésével, hanem a pozíciójával, a 
versben elfoglalt helyével képes fölidézni egy 
másik szöveget: így a versindító alszik ige Radnóti 
Éjszakáját. Mert hiába a Fecske-versben a virágzó 
almafa (újra Radnóti, a Virágének), tél van, a virág -
hullás valójában hóesés. Tört/ének: énekel, cselek-
szik a költő, s közben kiszolgáltatva „történik” ő 
maga a létben. A történik egyes szám első szemé-
lyű ragozása erős hangulati és szemantikai hatást 
teremt. A kötet tele van hasonló formai és tartal-
mi szépségekkel, játékos alakzatokkal, az első cik-
lusban nem ritkák a dalszerű megszólalások sem, 
s mindezek, ha már ismerősen járjuk komor tája-
it, mégis oldani képesek a súlyos atmoszférát, rést 
ütve „a sötétség tömör falán” (Nézhetem). 

A poétikai megoldások közül kiemelendő még 
a köteten végigvonuló szerkesztésbeli jellegzetes -
ség: a szintaktikai viszonyok jelöletlensége a vers-
szövegekben. Ez a formai hiány, a központozás 
elmaradása különös kettősséget eredményez: 
egyetlen mondatként olvastatja a ciklusokat, ugyan-
 akkor az értelmező olvasás rendre meg-megtorpan 
és visszatérésre, újraolvasásra kényszerül egy-egy 
szövegen belül. 

A kulcsszavak és -motívumok versről versre ha-
ladva bontakoznak ki, mintha leltárt készítene a köl-
tő a halálra készülő lélek kellékeiből. Vagy mintha 
újra és újra nekifutna a kimondásnak, így szoktatva 
magát az elkerülhetetlenhez. Az olvasó követi ezen 
az úton, s bár ő talán nem adhat támaszt a költő-
nek, a költő neki igen. Mert ennek a halál közeledtét 
mint főtémát közel hetvenszer variáló verseskötet -
nek mégis minden oldalára írva van valami szép 
(vö. A csönd két oldala). 

Verseinek e gyűjteményét meglepetésként ható, 
kérdő modalitást is hordozó kijelentéssel zárja Fecs-
ke Csaba, a nyitóvers párjaként és ellenpontjaiként 
a kötet végére illesztett kétsorosban: „hát hogy me-
hetnék el innen” (Volna még). Kötetnyi, a halált „gya-
korló”, azt megtanulni hivatott vers után a halál 
mégis érthetetlen, mégis elfogadhatatlan. S a ver-
seskönyv címe tulajdonképpen itt nyer értelmet: az 
árny felé lépkedünk, de hiába próbálunk hozzászok -
ni, az élet legalapvetőbb törekvése mégis az árny -
űző igyekezet. (Magyar Napló, Budapest, 2020) 

BORSODI HENRIETTA 

TORNYAI GÁBOR: SZELLŐSÉTA 

Él Székesfehérváron egy népszerű katolikus pap, 
akivel kapcsolatban az első szó, ami eszembe jut, 
az nem más, mint a derű. Igen, így kell hirdetni 
az örömhírt — mondják róla sokan. S hogy a köl-
tészethez is köze van Tornyai Gábornak, az többek 
között az igen példás fehérvári Versünnep Kubik 
Anna vezette zsűrijében vált világossá. „Torony 
atya” érzékeny megjegyzéseivel tűnt ki évek óta, 
bírálatai igazságosak és sosem bántóak. 

Vers- és kisprózaírói képességei pedig első kö-
tetében, a Szellősétában látszanak. Persze eszünk-
be jutnak rögtön a nagy papköltő elődök: Mécs 
László vagy Sík Sándor, hogy csak néhány kato-
likus poétát említsünk. És eszünkbe jut Pilinszky 
János híres önjellemzése is, miszerint ő katolikus 
és költő, vagyis itt a kötőszó, és nem a jelző az el-
sődleges! Ez utóbbit érzem fontosnak Tornyai 
esetében is, jelezvén, hogy ugyan felekezetének szel-
 lemisége egyértelműen kitapintható nála, ám óva-
kodnék mindenféle skatulyától. Magyarul talán 
egyértelműbb, ha azt mondom, hogy az egyetemes 
értékrend felé törekvése a meghatározó. Versei-
ben és kisprózáiban (ahogy ő határozza meg, „sze-
netjeiben”) egyaránt. 

Szellemes előszavában írja: „SZENET, mint új 
irodalmi műfaj. A hivatalosan szószenetként lé-
tező új műfaj megalkotója én vagyok. Akkor ta-
láltam rá, amikor az írásaimat próbáltam besorolni 
valamilyen irodalmi kategóriába. A szösszenet ki-
fejezés vezetett rá e műfaji meghatározásra. A »Mi 
a szösz ez?« — kérdés felvetődésével…” Nos, 
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némi önirónia is van ebben a szövegben, és ez a 
hozzáállás (meg a szerénység) is jellemzi a szer-
zőt. És a közvetlenség. Ahogy például — akár Jó-
zsef Attila, vagy a maiak közül például Petőcz 
András nyomán — az utunkat velünk együtt járó 
Istent megjeleníti. Többek között Táncolni hívtál 
című versének hangütésével: „Virágmintás bá-
dogbögrédből ittál Istenem, / Amikor arra jártam. 
/ Láttam, amint lassan kortyolgattál valamit / Él-
vezve, hogy íze van az Életnek…” A mindenütt 
jelenvaló Mindenható itt a főszereplő, s persze a 
magunk képére formált Úr sajátosságaival. Ahogy 
a kiadó nevében utószót író Bobory Zoltán meg-
jegyzi: egyszerre „hagyományismerő, tisztelő és 
fiatalosan időszerű” ez a költészet. 

Nem prédikál, hanem vall a lélek belső titkai -
ról. A „nincs bennem félelem” állapotát rögzíti, 
ugyanakkor megjeleníti belső küzdelmeit is. Hi-
szen mindez együtt van jelen egy hívő ember és 
költő esetében. A kétségekkel is küzdő lelkipásztor 
belső drámájában. (Ugyanakkor a kötetet illuszt -
ráló Pesti Ráhel leheletfinom akvarelljei végig a 
harmóniát sugallják.) Úgy is mondhatjuk, hogy 
az ősi zsoltáros világa köszön vissza a 21. száza-
di pap és költő törekvéseiben. „És zsoltárod dal-
lamában fogod a kezem…” — vallja az Angyal-
szárnyon című versben. Közben önvizsgálatról és 
önismeretről tanúskodnak írásai, gyakran a sza-
badvers áradásának segítségével. Hasonlóképpen 
említhetjük lírával átitatott kisprózai műveit, 
melyekben nem idegen tőle az elmélkedés sem, 
de ugyanígy említhetjük az imádságot is. Olyan 
gondolatokat fogalmaz meg kisprózai írásaiban, 
amelyek valószínűleg szétfeszítenék a versek 
ke reteit. 

Világképének összetettségéhez tartozik, hogy 
igen gyakran komor színeket fest, és még a hiá-
bavalóság kimondása sem áll távol tőle. Minden 
hiábavalóság című verse babitsi mélységekre, az 
Esti kérdés filozofikus tartalmaira emlékeztet. 
Ez zel együtt igaz, hogy a papi hivatás mint hát-
tér és „hittér” minden lépésében kíséri. Ugyan-
akkor nem szakad ki a világból, nem fordul vele 
szembe, hiszen rácsodálkozik a teremtés és az em-
beri kapcsolatok csodáira is. Folyton keresi a szép-
séget, a teremtett világ értékeit. A legapróbb rész-
letek épp úgy megragadják, mint a nagy egész. 
A pillanatok épp úgy, mint az örökkévalóság. Ak-
kor is láttatja Isten jelenlétét, ha ki sem mondja 
nevét. Például a Jelenlétedben soraiban: „Jelenlé-
ted ben / Szemsugár paplanmelegbe bujhatok / 
Egy kicsit élvezni a szeretetvalóság / Igazságát. 
/ Jó, hogy létezel és benned / Én is létezhetek.” 
Íme, a teljes azonosulás példája. 

Az isten- és emberkapcsolat mellett meg-
ének li a természetkapcsolat szépségeit is. Egy 
csepp-játék című miniatűrjében így: „A levelek kö-

zül kikukkantó napsugárarcon / ugrándozó eső-
cseppek / játszanak.” A „vagyok–lehetek–élek–
szeretet” négyességének szellemében alkot. Azt 
is mondhatjuk, hogy a félelem nélküliség költő-
je és írója, aki egyértelmű igent mond a létezés-
re. Mindez jól tükröződik a dobogókői sorozat-
ban. Egy olyan helyszínről szól itt, amelyben ott 
rejtőznek a spirituális tartalmak, a teremtő csend 
és az elmélyülés elemei. 

Azt is megfigyelhetjük, hogy Tornyai Gábor 
gyakran teremt új szóösszetételt, ezzel sűrítvén 
a gondolatokat. Egy verscím ennek igazolására: 
Sóhajtá(r)s. Van, ahol kissé zsúfolt lesz így egy-egy 
leleménye. Többek között így: ezerszeretésarcú, 
önmagambahagyatsz, lélekporpergető stb. S ha 
már itt tartunk, tegyük szóvá, hogy néhány vesz-
szőhiba (főleg a kisprózákban) gondosabb szer-
kesztéssel elkerülhető lett volna. 

A fent említett „szenet” meghatározásával kap-
 csolatban jelezhetjük, hogy pontos önismeretre vall. 
Tornyai tisztában van azzal, hogy ezek a szössze-
netek nem szólnak mindig az örökkévalóságnak, 
erre inkább a versekkel tarthat igényt szerzőnk. Ám 
nem kétséges, hogy itt is, ott is a lé lek titkait kutatja, 
kifinomult érzékenységgel. A kötet méltó befejezése 
az Egyedül című vers. Ennek végkifejlete: „lassan 
haladok / A kiteljesedettség felé. / Ahova az Isten 
hí vott meg valamikor, / Amikor elkezdett össze-
rakódni / Ujjaim közül kipergő világom.” (Vörös-
marty Társaság, Székesfehérvár, 2020) 

BAKONYI ISTVÁN 

ÁMOSZ OZ:  
KEDVES FANATIKUSOK! 
Levelek egy megosztott földről 

Korunkban a legváltozatosabb világboldogító esz-
mék és mozgalmak eddig még soha nem látott 
áradatával találjuk szemben magunkat, ugyan-
akkor lesújtva és reményvesztetten vesszük azt 
is tudomásul, hogy a legjobb szándékkal megin -
duló mozgalmakon belül is szinte törvényszerűen 
elindul egy olyan folyamat, melynek révén saját 
elgondolásukat a világról és az értékekről kizá-
rólagosnak tartják. Ez még az olyan diskurzusok 
esetében is megfigyelhető, melyeknek alapeszméje 
éppen az, hogy vitathatatlan értéket látnak a kü-
lönbözőségben. Ennek a paradox helyzetnek az 
okát próbálja mindenki számára érthető módon 
megragadni Ámosz Oz. 

A kötet három esszét tartalmaz, melyek a fa-
na tizmus témáját boncolgatják. Oz könyvét ol-
vasva nem szabad elfelejtünk, hogy író írta, az -
az olyan valaki, akinek mestersége elsősorban 
nem az, hogy analizál és kimondja a végső igaz-
ságot, hanem éppen az, hogy felmutatja a tárgy 

399



sokrétűségét, felfejthetetlenségét, hogy felül-
emel kedve betokosodott diskurzusokon, új és ele-
ven kérdéseket tesz fel, és mintegy felmutatja az 
élet misztériumát. Oz munkásságának egyfajta sű-
rítménye, desztillációja ez a könyv, mely tartal-
mazza írói vesszőparipáit, és csak akkor érthet-
jük meg ezeknek a mondatoknak a súlyát, ha 
számolunk annak az írószemélyiségnek a jelen-
létével, aki szavatolja e meglátások hitelét, és akit 
irodalmi tevékenységéért Nobel-díjra is jelöl-
tek. Tehát a könyvben megfogalmazott gondola -
tok nem arra tartanak igényt, hogy báván elfo-
gadjuk és a zászlónkra tűzzük őket, hanem hogy 
megszívleljük azokat. 

A három esszé az általánostól halad a konkrét 
felé, így az első, melynek címe a kötetével azonos, 
a fanatizmusról magáról gondolkodik. A fana-
tizmus témája nemhogy nem vesztett jelentősé-
géből 2002 óta, amikor Oz ezt a gondolatmene-
tet egy előadássorozatban a nyilvánosság elé tárta, 
hanem éppen hogy talán soha nem volt annyira 
aktuális, mint ma, a közösségi hálók korában. Ta-
lán még soha nem volt olyan kor, melyben a köz-
véleményt ilyen mértékben határozta volna meg 
az, ami csábító és népszerű, ahelyett, ami tény-
szerű, igaz és értékes. 

Az esszé kezdősoraiban Oz arra hívja fel a fi-
gyelmet, hogy az erőszak új hulláma elsősorban 
nem a vagyonbéli különbségekre reagál: „Nem, eb-
ben a harcban egyik oldalon a fanatikusok állnak, 
akik meg vannak róla győződve, hogy a cél szen-
tesít minden eszközt, a másikon pedig mindenki 
más, akik úgy tartják, hogy az élet maga a cél, nem 
pusztán egy eszköz” (12.). Ezután leszögezi azt is, 
hogy nem a radikális iszlám az egyetlen, ahol a fa-
natizmus megnyilvánul, de mindenhol ez üti fel 
a fejét a világ különböző részein, ahol vérengzés 
folyik, és ezek egyike sem válaszadás vagy reak-
ció egy eldöntendő kérdésre, mint például: „A glo-
balizáció áldás vagy átok?”, „A szekularizmus és 
hedonizmus vajon rabság vagy szabadság?”, hi-
szen a fanatikus nem érvel, „Ha valami nem tet-
szik neki, ha számára egyértelmű, hogy valami 
nem tetszik Istennek, akkor az ő kötelessége el-
pusztítani a szentségtörést, még ha ez azt jelenti 
is, hogy mindenkit meg kell ölnie, aki véletlenül 
ott tartózkodik” (13.). Oz azt is megjegyzi, hogy a 
fanatizmus nem köthető egyetlen kultúrához, hi-
szen ennél sokkal általánosabb módon emberi. „Az 
emberi természet szerves része, ha úgy tetszik, egy 
gonosz gén” (14.). Úgy véli, ez a fajta agresszió ab-
ból is adódik, hogy az egyre bonyolódó világunk 
kérdéseire egymondatos válaszokra vágyunk, 
me lyek meghatároznak egy bűnbakot, akit aztán 
hibáztathatunk minden szenvedésünkért. 

Oz szerint a fanatikus legszembetűnőbb is-
mérvei, hogy híján van a fantáziának, azaz nem tud-

ja elképzelni kijelentéseinek életre gyakorolt konk-
rét hatásait, képtelen a humorra, az öniróniára, és 
képtelen az empátiára. Vagy: „nem tudja meg-
gondolni magát, és nem tud témát váltani” — idé-
zi Oz Churchillt (32.). Az esszé zárógondolata a min-
denkori olvasó számára a legmélyebb önvizsgálatra 
hív fel: „…óvatosan bánjunk azzal a kis fanatikussal, 
aki szinte mindnyájunk lelkében ott rejtőzik” (46.). 

Oz felidézi nagymamája egy gondolatmenetét, 
aki úgy érvelt, hogy a kereszténység és a zsidóság 
nagy vitája pusztán abban áll, hogy a keresztények 
szerint a Messiás már eljött, és megváltott minket, 
és majd újra eljön, a zsidók pedig azt gondolják, 
hogy a Messiás majd csak ezután érkezik. „…a 
Messiás eljöveteléig miért nem tudunk mind élni 
és másokat élni hagyni?” (47.) — teszi fel a meg-
válaszolhatatlan kérdést Slomit nagymama. 

A kötet második esszéje (Sok-sok fény, nem egy 
fény) a judaizmusról mint kultúráról gondolkodik, 
és azt a kérdést teszi fel, hogy a demokrácia meny-
nyiben sajátja ennek a kultúrának. Ennek kapcsán 
megállapítja, hogy a zsidóság szerves része az ag-
noszticizmus és az eretnekség, és hogy e tekintet-
ben történelmi távlatokban is lehet vitakultúrának 
tekinteni, és hogy ezek szerint már alapgénjeiben 
is demokratikus. Ezzel kapcsolatban jegyzi meg: 
„Talán elérkezik a nap, amikor a kiközösített Spi-
noza, vagy Heinrich Heine (…), sőt még az a meg-
kínzott zsidó, az a csodálatos költő és az erkölcs 
példaképe is Názáretből, egy nap majd talán mind 
elnyerik méltó helyüket a zsidó panteonban.” 

A harmadik esszé (Álmok, melyeket Izraelnek ha-
marosan el kell engedni) a palesztin háború részle-
teit taglalja. Oz megkockáztatja a kijelentést, hogy 
két államnak kell lennie Izraelben, máskülönben 
egy állam lesz: „Ha pedig egy állam lesz, az arab 
állam lesz, amely a Földközi-tengertől a Jordán fo-
lyóig húzódik majd” (119.). És ezzel a kijelenté sével 
vállalja, hogy az összes zsidó szemében áruló le-
gyen. Talán itt értjük meg igazán, hogy miért vet-
te fel az Oz nevet, mely héberül „bátorság”-ot je-
lent. Elég bátor ahhoz, hogy a szem benálló feleket 
meghall gassa, komolyan ve gye, megértse, hogy 
mindkét félnek igazat adjon, hogy mindkét felet 
megkérdőjelezze, hogy ne engedjen a többséghez 
tartozás csábításának, annak a nyugalomnak, ami 
azzal jár, hogy egy nagy em beri közösség ereje és 
akarata érvényesítse véleményét. 

Ha mást nem, azt biztosan érdemes eltanulni 
Oztól, hogy az idegenekkel való találkozásunkkor 
az legyen az első kérdésünk, hogy „mi a közös ben-
nünk, és hogyan egészítjük ki egymást?” (Ford. Pék 
Zoltán; Európa, Budapest, 2020) 

PÁLI-HERCZEG ATTILA
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