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THOMAS KEATING: BENSŐSÉGES 
KAPCSOLATBAN ISTENNEL 
Úton a szemlélődő élet felé 

A nemrégiben elhunyt nagy hatású amerikai 
trappista lelkiségi író, Thomas Keating immár ha-
todik könyve jelent meg magyar nyelven, mind-
azok örömére, akik érdeklődnek az imaélet és a mai 
kereszténységen belül jelen lévő globális lelkisé-
gi áramlatok iránt. Keating valóban joggal tarthat 
igényt a figyelmünkre, hiszen egy olyan irányzat 
képviselője, amely ma Európában és Észak-Ame-
rikában egyaránt népszerű: a szemlélődő ima- és 
életforma világszerte elismert mestereként tartják 
számon. Könyve hozzásegíthet, hogy a tiszta hit 
révén előrehaladjunk az Istenre irányuló szere-
tetteljes figyelem útján, és észrevegyük, hogy Is-
ten jelen van bennünk és minden létezőben. 

A téma iránt többen érdeklődnek, mint gon-
dolnánk! Felgyorsult világunkban számos ke-
resz tény ösztönösen is a különböző szemlélődő ha-
gyományok irányába tájékozódik. Keresik és 
örömmel fedezik fel Istent a természetben. Má-
sokban alkalmasint spirituális válság hatására 
ébred fel a változás igénye. Hallani például olya-
nokról, akik hosszú ideje következetesen gyako-
rolják a hitüket — rendszeresen járulnak a szent-
ségekhez, imádkoznak és igyekeznek előrehaladni 
Isten, felebarátaik és önmaguk szeretetének útján 
—, egy idő után azonban lelki szárazságot ta-
pasztalnak. A kezdeti motiváció alábbhagy, Isten 
életükben való jelenlétének tudata elhalványodik. 
Az imát nem kísérik többé ugyanazok a vigasztaló 
érzések, mint a kezdet kezdetén. Sajnos ilyenkor 
sokan abbahagyják az imát, például arra hivat-
kozva, hogy „a keresztény életnek végül is gya-
korlatiasnak kell lennie!” Az ima időfecsérlésnek 
tűnik számukra. „Az én életem ima!” — hangoz-
tatják, csakhogy aki ilyeneket mond, félő, már 
egyáltalán nem imádkozik. Egyesek ilyenkor még 
jobban belevetik magukat a munkába — az ige-
hirdetésbe, vagy a jótékonykodásba — ez azonban 
már rövid távon is kiégéssel fenyeget. Ismét má-
sok csalódottan fordítanak hátat az egyháznak, szí-
vükben azzal a váddal, hogy senki sem volt képes 
útmutatást adni a belső életük ezen fontos fejlődési 
szakaszában. Az ilyen keresők, az imaéletükkel elé-
gedetlenek számára íródott a Bensőséges kapcso-
latban Istennel. 

A kötet — magyar alcímével összhangban 
(Úton a szemlélődő élet felé), ám inkább az eredeti 
alcímnek megfelelően (An Introduction to Cente-
ring Prayer) — egy új imaformába, az úgyneve-
zett „középpontba vezető imába” nyújt beveze-
tést. Mit is jelent ez a „középponti ima”? És 

egyáltalán, nem veszélyes téma ez a keresztények 
számára? 

Az ima egyszerű formái arra épülnek, hogy az 
imádkozó alkalmasint csupán egyetlen monda-
tot, szókapcsolatot vagy szót ismételget. Ez a moz-
zanat a középpontba vezető imánál is jelen van, 
azzal a különbséggel, hogy Thomas Keating 
szerint ugyan szükség van az imádkozó szándé -
kát meg-megújító szóra az imádsághoz, ez azon-
ban eszményi esetben, elkalandozás híján „ki-
kopik” az imádság menetéből (ami persze ritkán 
történik meg). Ezt az imaformát bizonyos kö-
rökben szokás rossz hírbe hozni. Van, aki az ilyen 
módszerek mögött azonnal valamiféle zavaros ke-
leti misztikát („mantrázást”) vél felfedezni, és sür-
getőnek érzi a figyelmeztetést, miszerint az ördög 
ilyen módon próbál minket megtéveszteni: meg-
mérgezi a tiszta keresztény tanítás forrását. Ezek 
az aggodalmak persze leggyakrabban tudatlan-
ságból fakadnak, még ha jóindulatúak is. Terjesz -
tőik általában nincsenek tudatában annak, hogy 
a középpontba vezető ima valójában szervesen il-
leszkedik a keresztény hagyományba és — ha rö-
videbb megszakításokkal is — folyamatosan jelen 
van benne. Ennek bizonyítéka például a sivata-
gi atyák „szüntelen imádságra” szóló buzdítása, 
a bencés szerzetesek „rumináló” (ismétlésre épü-
lő, „kérődző”) imaformája, vagy az Athosz-hegyi 
ortodox szerzetesek Jézus-imája. A kétezer éves 
keresztény lelkiségtörténelem során számos 
könyv is íródott a szemlélődő ima tanításának 
szándékával. Elegendő e helyt csak az ismeretlen, 
tizennegyedik századi szerzőtől származó A Meg-
nemismert felhője című klasszikust, vagy Loyolai 
Szent Ignác Lelkigyakorlatos könyvét említenünk 
(amely az „imádság harmadik módja” címszó alatt 
tárgyalja a kérdést). Legújabban pedig egy magyar 
jezsuita, Jálics Ferenc hozott létre Európa-szerte 
ismert és elismert lelkigyakorlatos iskolát Szem-
lélődő lelkigyakorlat. Bevezetés a szemlélődő életmód-
 ba és a Jézus-imába (1994) címmel közzétett köny-
vével. Keating eredetileg New Yorkban kiadott 
kötete ebbe a sorba illeszkedik, és arra bizonyí-
ték, hogy immár a világkereszténység egyik glo-
bális trendjéről van szó. 

Keating kötete három fő részből áll. Az első 
részben a szerző „[a]z imádság gyakorlatá[ba]” 
ad bevezetést (35.). Itt gyakorlati útmutatást ol-
vashatunk egyebek között az Isten felé irányu-
lásról, az isteni terápia működéséről és a szem-
lélődő lelkivezetésről. A második részben esik szó 
arról, „[a]mi támaszt nyújthat a szemlélődő 
imádságnak” (133.). Keating olvasatában ez el-
sősorban a lectio divina és a rózsafüzér. Végül „[a] 
középpontba vezető imá[nak] a világban” való 
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gyakorlásához kapunk javaslatokat (157.). Min-
den azt szolgálja, hogy a szemlélődés révén fel-
fedezzük Isten jelenlétét a mindennapi életben. 

A szemlélődés persze különös jószág, mivel nem 
sokat lehet tenni az elérése érdekében. Paradox mó-
don éppenséggel arra van szükség, hogy tartóz-
kodjunk a tevékenységektől és Isten működésének 
adjunk helyet. Ezért a középpontba vezető imának 
(amelyet a „szív imájának”, „egyszerű imának”, 
a „hit imájának”, vagy éppen a „szerető tekintet 
imájának” is szokás nevezni) az a célja, hogy fo-
kozatosan lebontsa a szemlélődő imádság útjában 
álló akadályokat és olyan belső állapot hozzon lét-
re, amelynek köszönhetően az ember képessé 
válik követni a Szentlélek indításait. Ehhez azon-
ban — figyelmeztet Keating — mindenekelőtt Is-
ten gyógyító, terapeutikus működésére van szük-
ség. Ennek során fokozatosan gyógyulhatunk a 
gyermekkorunkban szerzett érzelmi sebekből, a ko-
rai életszakaszokban kialakult érzelmi traumá-
inkból (a biztonságérzetre, mások megbecsülésé-
nek megszerzésére és az események irányításra 
vonatkozó túlzott, bár természetes, önös igénye-
inkből). A Keating által tanított imának tehát egy-
fajta pszichoterápiás hatása is van, amely sokak szá-
mára teszi ma különösen is vonzóvá. Nincs ember, 
aki ne szorulna rá arra, hogy megszabaduljon ha-
mis énjétől! E belső tisztulás lassú folyamata során 
azonban lépésről lépésre kiürül belőlünk szemé-
lyiségünk sötét oldala (vegyes motivációnk és a tu-
dattalan ban tárolt érzelmi fájdalmak stb.), s így 
megnyílik az út az Istennel való átalakító egyesülés 
felé. A szemlélődő ima célja, hogy megvalósuljon 
az, amire mindannyian teremtve vagyunk: kiala-
kuljon a valódi én, Isten képmása, amely révén már 
ebben a földi létben egyre inkább Isten életé ben 
részesedünk. 

E könyv témája (a szemlélődő élet- és ima-
forma) más szavakkal annyit jelent, hogy újra sze-
retnénk „látni” tanulni. A kontemplatív ember 
egyre inkább Isten szemével látja az egész vilá-
got s a körülötte élőket is. Ezen új látásmód el-
sajátítása nem egyszerű — ám minden fáradtsá-
got megér! Ez a szeretet ára. A hagyományban az 
atyák puritas cordisról, a szív tisztaságáról beszé -
ltek, XVI. Benedek pápa ugyanezt „látó szívnek” 
mondta (Deus caritas est, nr. 31). S ha igaz — mint 
Ferenc pápa hangoztatja —, hogy az egyház 
nem nélkülözheti az „imádság tüdejét” (Evange-
lii gaudium, nr. 259; nr. 262), akkor az is igaz, hogy 
a mai keresztények nem lesznek képesek a világ 
megszentelésére szóló evangéliumi feladatuk 
teljesítésére anélkül, hogy magunk is ne tanul-
nának imádkozni. (Ford. Görföl Tibor; Sarutlan 
Kármelita Nővérek, Magyarszék, 2020) 

PATSCH FERENC 

VISKY ANDRÁS:  
MIRE VALÓ A SZÍNHÁZ? 
Útban a theatrum theologicum felé 
A színház identitását fejtegető tanulmánykötet 
szerzője — aki Pilinszky liturgikus színházesz-
ményének megvalósítására törekszik — kiemeli 
a liturgiát a vallási térből és egy profán közegbe, 
a színházba helyezi. Visky a Beckett- és a Pilinszky-
drámák meddő élethelyzeteivel rokon, megvál-
tásra váró szituációkat ír színpadra, jelezve ezzel, 
hogy az egyházon kívül máshol is lehetőség nyí-
lik a transzcendenssel való találkozás feltételeinek 
megteremtéséhez. 

A Mire való a színház? tetőpontja a Pseudo-Au-
gustinus és tanítványa között elhangzó beszélgetés 
a jótékony sikerről, mely a gonosz sikerrel, a pi-
aci törvények uralta színházzal ellentétben a the-
atrum theologicum alapja. A traktátusban elhang-
 zó példa Genéziusz római parodista színre lépéséről 
szól, aki az egyház megszégyenítése céljából egy 
papot is felhív a színpadra. A kereszténység kigú-
nyolására való törekvés azonban kudarcot vall: az 
előadás végére nemcsak ő maga lesz kereszténnyé, 
hanem a jelenlevő nézők is kérik a keresztséget. 
Vagy is a Visky által körülírt theatrum theologicum cél-
ja a transzcendenciában való alámerülés: a megtérés 
maga. Az általa követendőnek vélt színházesztéti-
 ka pedig a megváltás szükségességével való szem-
 benézést hangsúlyozza. 

A Visky-kötetben többször megjelenő botrány 
színháza — mely Pilinszky botrány-fogalmához ha-
sonló — azáltal válik felforgató esemén nyé, hogy 
a megváltás, megváltottság kérdéskörével való ta-
lálkozás hatására a jelenlevő szubjektum felelős lesz 
azokért a válaszokért, amelyeket az őt megszólító 
Másiknak ad. A kötet egyik szólama a színház te-
rében közvetlenül megjelenő, a szubjektum addi-
gi jelentéseit megbontó entitás, aki nem hagyja, 
hogy az egyén belesüppedjen megszokott jelen-
téseinek medrébe. Mivel az emberi test olyan ha-
sadás, mely a szakralitás és a profán dimenzió ösz-
szemosásában konkrét törésvonalként jelenik meg, 
a Másikkal való találkozás testbe íródó nyomokat 
von maga után. „Egyre erősebb igény mutatkozik 
egyfajta »új intimitásra«, a másik közelségére, és az 
önfelismerés (anagnorisis) eseményének közvetlen 
tapasztalatára, amikor a tőlünk különböző Másik 
a saját identitásunk nyilvánvaló és dramatikus kom-
ponensévé válik” (20.). A Visky-tanulmányokban 
sokszor említett betöltendő forma végső soron az 
emberi test tere, mely megjelöltté válik a transz-
cendenssel való szembesülés során. „A megjelölés 
törvénye tehát, ami egyébiránt a Tórában feltűnő-
en gyakran előfordul, a szabadításeseményt, tehát 
a jelen idő beáradását jelöli meg a múlt és a jövő kö-
zötti résben, amely, nézetünk szerint, a színházi szer-
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ződésnek is a centrumában áll” (25.). Az Istennel 
való találkozás tapasztalata a színházban is testhez 
kötött, ezért Visky színházesztétikájának közpon-
ti gondolata a végtelen beáradása az emberi test 
törékenységébe. 

A kötetben meghatározásra kerül a barakk-, va-
lamint az ezzel szoros kapcsolatban álló autista dra-
maturgia, melyek a theatrum theologicum jótékony 
sikerének kiindulópontjai. A mentális és fizikai fog-
sággal való szembesülés során a jelenlevő emberi 
test emlékezni kezd arra az univerzális — vagy Pi-
linszky által egyetemesnek nevezett — passióra, 
mely minden emberi élet mé lyén valamilyen for-
mában ott rejtőzik. A szorongás és szorongatta-
tottság állapota eljuttatja az egyént arra a felisme-
résre, hogy egyedül nem képes megoldani saját 
életének traumáit. A theatrum theologicum fogalmá -
nak megfelelője magyarul a létszínház lehetne, 
mely a létdrámák analógiájára kel életre. Radnóti 
Zsuzsa az Ősvigasztalásról szóló tanulmányában a 
Tamási-drámát létdrámának nevezi abban az ér-
telemben, hogy a mű az emberi lét alapkérdései-
vel foglalkozik, valamint olyan dimenziókat érint, 
„amelyeknek már emlékeit is tudatunk alá szorí-
totta civilizációs életformánk”. A Visky képviselte 
színház tehát olyan létszínház, mely nem tesz 
mást, mint visszhangozza a térben az alapító ese-
ményt (Visky megváltásra utaló fogalma), a jelen-
levő testek emlékezni kezdenek egy eredendően 
bennük élő, de már elfelejtett jelentésrendszerre. 
Pseudo-Augustinus megfogalmazásában: „Ak-
kor tehát nézni annyi, mint részt venni; sőt: tettessé 
válni” (226.). Vagyis: felismerni az egyszer már meg-
történt egyetemes passiót. 

Visky színházeszményének megvalósítóiként 
olyan alkotókat nevez meg, akik a tiszta történés 
lehetőségét próbálják életre hívni az általuk meg-
rendezett előadásokon keresztül. Jeles András, Sil-
viu Purčarete, Tompa Gábor vagy Urbán András 
mellett a kötetet záró, Pseudo-Augustinusnak tu-
lajdonított gondolatsorokban Visky Romeo Cas-
telluccit említi meg, mint a jótékony sikert elérő 
kortársak legnagyobbját, annak ellenére, hogy 
Castellucci alkotásaira idáig egyetlen írásában 
sem tért ki. A Mire való a színház? szerzője ezek sze-
rint a színházból való részesülést többre tartja a ma-
gyarázatnál, esztétikai diskurzusában pedig új irá-
nyokat nyit a létszínház vizsgálói számára. 
Naplórészleteket közöl Tompa Gábor szöuli és Pur-
čarete temesvári rendezéseiről, melyekben dra-
maturgként működött közre, jelezve ezzel azt, hogy 
a theatrum theologicum központi eseménye a világ 
bármely részén megvalósulhat, vagyis az erről való 
dialógust joggal a kortárs színházról szóló beszéd 
részévé lehetne tenni. 

A Visky-kötet egyik sajátossága, hogy fejeze-
teket szentel a poétikus színház kortárs megva-

lósulásainak, melynek ő maga is képviselője. A ma 
embere — Beckett, Pilinszky, Kertész Imre filo-
zófiája szerint — már nem tudja elmondani saját 
életének meghatározó, egyetemes gyökerekre 
visszanyúló történetét, a nyelv már nem hordoz-
za az ezt felidéző jelentéseket. A színház azért nyúl 
a költészethez, hogy visszhangoztassa a Logoszt 
a térben, és rekonstruálja a ma embere által már 
fel nem ismert, elfeledett valóságot. Ahhoz, hogy 
a jelenlevő szubjektum képes legyen az új jelen-
tések befogadására, olyan új színházi nyelvhasz-
nálat szükséges, amihez csak „nyelvi erőszakté-
teleken, poétikus invenciókon keresztül vezet az 
út” (49.). A Visky-kötet egyik legmeghatározóbb, 
egyben új kutatási irányt kijelölő elemzése A ki-
sinyovi rózsa című Tolnai-drámát színpadra állító 
Urbán András-rendezés, mely az elemző szerint 
a poétikus színház egyik emblematikus darabja. 

A Mire való a színház? annak igazolására szolgál, 
hogy a kinyilatkoztatás lehetőségét magában hor-
dozó színház létező, olyan abszurd élethelyzeteket 
felvillantó színház, melyben lehetőség nyílik arra, 
hogy a jelenlevő szubjektumot egy váratlan és ki-
számíthatatlan esemény helyezze vissza egy már 
elfeledett jelentésrendszer terébe. Visky nemcsak 
a színházról ír, hanem az Evangélium üzenetének 
kortárs felmutatásáról a színházi közegben. Ameny-
nyiben azt állítjuk, hogy a theatrum theologicum 
valójában nem létezik, akkor nemcsak a színház 
gyökereit számoljuk fel, hanem az egyszerűbb meg-
 oldást is választjuk: a megváltás szükségessége elől 
való kitérést. (Károli Gáspár Református Egyetem – 
L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2020) 

PRONTVAI VERA 

KRASZNAHORKAI LÁSZLÓ: 
HERSCHT 07769 

„A remény hiba” — ez a mottója Krasznahorkai 
László legújabb elbeszélésének, amely ennek a rö-
vid, ütős kijelentésnek a magával sodró, egyetlen 
óriásmondatban megírt kifejtése. A Herscht 07769 
a remény elvesztésének története, a jelenünk 
azon pillanatának elbeszélése, amikor ráébredünk 
a saját világunk tragikus törékenységére. Egy 
olyan társadalomban járunk, ahol a régi, berög-
zült ellentéteket apokaliptikus víziók, rejtélyes 
gyilkosságok, szélsőséges rögeszmék, hamis hí-
resztelések és egy titokzatos járvány fokozzák a 
végletekig. Ahol az élet a fenyegetettség és az ál-
landó félelem érzetére szűkül. 

A Herscht 07769 főhőse a nagydarab, de jószí-
vű Florian Herscht, aki az árvaházból kerül fel egy 
német kisvárosba, Kanába, ahol a helyi neonáci 
különítmény vezére veszi szárnyai alá. Bossz la-
kást és munkát is ad neki, graffitiket kell letaka-
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rítania épületek faláról. Utóbbira szükség is van, 
mert valaki a Bachhoz köthető épületeket mód-
szeresen rongálja, a farkasfejes falfirkák után rá-
adásul hús-vér, agresszív farkasok is felbukkan-
nak a környéken, majd egyre több botrány, 
merénylet, robbantás, gyilkosság történik. Az élet 
Kanában kizökken a normális kerékvágásból, és 
csak a félelem és a kilátástalanság marad. A kér-
dés csak az, hogy az emberek attól tartanak-e, ami-
től valóban tartaniuk kell, vagy túlságosan le-
foglalja őket a saját maguk által kreált ellenségkép. 

Krasznahorkai László szatirikus elbeszélése na-
gyon erősen, mégis finom eszközökkel rezonál a 
jelenünkre. Egy olyan főhőst ismerünk meg Flo-
rian személyében, aki bár alapvetően jóindulatú 
és szerethető karakter, ám hajlamos arra, hogy fa-
natizálódjon, így megtestesít sok mai, szélsőségek 
felé forduló, befolyásolható fiatalt. Az elbeszélés 
fő szála is a radikalizálódás témája körül forog: 
Herscht ugyanis néhány kvantumfizikai előadás 
miatt teljesen a világvége gondolatának hatása alá 
kerül. Azt hiszi, hogy mivel az ősrobbanáskor a 
világ egy véletlen hiba miatt jött létre (nem azo-
nos számú anyag és antianyag keletkezett, hanem 
1 milliárd anyagként 1 milliárd mínusz 1 anti-
anyag), ezért egy hasonló hiba hatására bármikor 
el is pusztulhat. Rögeszmés aggodalmában nem 
máshoz fordul, mint Angela Merkelhez, mániá-
kus leveket kezd írni a kancellárnak, hogy figyel -
meztesse a közelgő apokalipszisre. 

Ami Krasznahorkai elbeszélésében a legiz-
galmasabb, az a post-truth korának bravúros áb-
rázolása. A különlegesen megkomponált narrá-
ciós szerkezet ugyanis éppen azt mutatja meg a 
legszebben, hogyan terjednek a pletykák és álhí-
rek, hogyan alakul ki a megosztottság, és hogyan 
kreálnak maguknak ellenségeket a különböző tár-
sadalmi csoportok. Utóbbi a mű szimbolikájában 
is megjelenik, méghozzá a farkas motívumában, 
amely a kanai lakosok számára idővel minden baj 
elsőszámú jelképévé válik. Ráadásul, ahogy ha-
ladunk előre a történetben, egyre inkább úgy tű-
nik, hogy maga Florian is farkassá alakul a vá-
roslakók szemében: „remélem, nem érted félre a 
hasonlatot, de szerintem néha a bárány mögül 
előbb-utóbb előbújik a farkas, és akkor a bárányt 
el kell pusztítani” (416.). 

Bár a Herscht 07769-nek egyetlen fő cselek-
ményszála van, méghozzá Florian Herscht tör-
ténete, amely az Angela Merkelnek írt első leve-
létől indul és egy drasztikus jellemváltozásban 
csúcsosodik ki, a fókuszban nemcsak ő van, ha-
nem az egész város. Már önmagában az elbeszélés 
szerkezete is magában rejt egyfajta hálózatossá-
got, hiszen egyetlen magával sodró mondat az 
egész, amelybe a maga természetességével szö-
vődik bele Florian teljes környezete, kezdve a 

szomszédaitól, a kocsmában ülő helyieken át, egé-
szen a Bossz neonáci köréig bezárólag. És nem-
csak a történések szintjén, hanem az érzelmek, 
gondolatok, félelmek szintjén is megismerjük eze-
ket a kisvárosi embereket, akik színes, érdekes né-
zőpontrendszert alkotnak a főszereplő körül. 
Krasznahorkai ugyanis — ahogyan azt már tőle 
megszokhattuk — úgy beszéli el Herscht törté-
netét, mint egy többszólamú kórusművet: min-
dig más-más szereplők szólamai kerülnek a kö-
zéppontba, hol lassul, hol gyorsul az elbeszélés 
ritmusa, majd rendre visszatérünk a fő témához, 
Herschthez és a világvégéhez. 

Az elbeszélésnek nem mellesleg fontos motívu -
ma a zene is, főként Bach (interjúkból lehet tudni, 
hogy Krasznahorkai László azért ment Thürin giába, 
hogy Bach-kutatásokat végezzen). A könyvben el-
sősorban a Bossz az, aki Bach-rajongó, és aki zenei 
ízlését ki akarja terjeszteni a város lakóira, többek 
közt Florianra is. Talán ő az egyetlen, akit sikerül 
is „megtéríteni”, igazi, fanatikus Bach-rajongóvá 
tenni. Florian Herscht ugyanis Bach zenéjében meg-
találja a megfelelő választ arra, ami az univer-
zumban számára olyan rémisztő. Mert míg a vi-
lágba bele van kódolva a tökéletlenség, és éppen 
ezért pusztulásra van ítélve, addig Bach zenéje hi-
bátlan, tökéletes, és éppen ezért örökérvényű, így 
végeredményben érdektelenné válik, hogy az 
apokalipszis mikor következik be: „vagyis mind-
egy volt, hogy ha Bach beszélt, ki hallgatja, mert 
ha Bach beszélt, ő hallgatott, vagy még ponto-
sabban, ha Bach beszélt, akkor nem volt szükség 
hallgatóra” (215.). (Magvető, Budapest, 2021) 

FORGÁCH KINGA 

FITOS ADRIÁN: KEKÉK 

Az író második kötete megőrizte a Készülődés (FISZ 
Könyvek, 2018) poétikáját, az egymást tükröző no-
vellákból való építkezést; a Kekék Márta történe-
tét elbeszélő kötet különféle fragmentumokat, 
múlt- és jelenbeli eseményeket állít párhuzamba. 
A történet címszereplője, Márta ha za tér otthoná-
ba, miután nagyapját elveszítette, és gyásza köz-
ben megpróbálja meglelni a helyét a családban és 
a világban. Nem nevelődésregénnyel van azonban 
dolgunk: Kekék Márta kész szemé lyiségként tű-
nik elénk, csupán a nagy megrázkódtatás után újra 
kell értelmeznie önmagát és kapcsolatait. 

Bár a cselekmény ívének van egy határozott 
iránya, hiszen a nagyapa halálától az újra meg-
talált önazonosságig tart, a linearitás állandó meg-
bontása, a legfeljebb négy oldalas részek egymásba 
fűzése és a terjedelemhez képest meglepően sok 
történetszál jelenléte miatt nem beszélhetünk re-
gényről. Ám Kekék Márta elbeszélőként (főként 
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metaforikus szinten) erősebb kohéziót hoz létre, 
mint azt a novellásciklusoktól, elbeszélésfüzé-
rektől megszoktuk: így a kötet e műfajok kereszt -
metszetében helyezhető el, kizárólagosan nem so-
rolható egyik említett kategóriába sem. A kötet 
felépítése is sugallja ezt az átmenetiséget: az első 
Is ciklus három elbeszélését nem Márta narrálja, 
hanem a szerelme, ám a nézőpont a Kekék har-
mincnégy történetében már Mártába helyeződik 
át. Az első ciklus mintha bevezető lenne, amit a 
szerző azért készített, hogy egyénítse Mártát és 
jobban megismerhessük — ez, mint később lát-
ni fogjuk, fontos az olvasók szempontjából. 

A szerző az asszociatív prózanyelvvel hűen 
imitálja Kekék Márta gondolkodását, emlékei sej-
telmes összefüggései teremtik meg az olvasói po-
zíciót, ám ebből származik hátránya is: a befogadó 
nagyrészt kívül marad, az „egész” helyébe egy ho-
mályos kohézió kerül, sokszor már azt is nehéz 
eldöntenünk, hogy a múlt vagy jelen eseményei 
zajlanak-e. Érdekes módon Kekék Márta egyik 
legfőbb törekvése, hogy rendet teremtsen, emlé-
kek és élő pillanatok, a gyász és a veszteség, a 
nagyapa és saját személye között. Mintha mi en-
nek a belső utazását kísérnénk végig: „Nyomozás, 
amely nem nyomozás, csupán a nyomozati mun-
ka nyelve. Még az se”, olvashatjuk, és ennél pon-
tosabban nem is határozhatjuk meg e prózanyelv 
sajátosságát. Ugyanis a töredékek logikai rend-
jét a szöveg kulcsszavai határozzák meg, ezek szö-
vevénye és játéka alkotja meg a szöveget. Szinte 
minden rész egyedülálló jelenet, ám az olvasó hi-
ánya is ebből fakad: számtalan jelenet van, amely 
nehezen vagy egyáltalán nem illeszthető be a szer-
kezetbe. Például Márta ellop egy kórházi kartont, 
ám hiába hangsúlyozza a szerző külön ezt a mo-
mentumot, nincs funkciója, a történet végén csu-
pán annyit tudunk meg: elégette. Lehetséges, 
hogy a történet valamely részén éppen e kartonból 
olvasunk, de a nyelv sejtelmessége, és a szerző két-
felé tartó szándéka (néha egységesítésre, néha tö-
redékességre törekszik) miatt az olvasó előtt 
rejtve maradhatnak fontos információk. 

Az pedig, hogy Kekék Márta tudatán át látjuk 
az eseményeket, aki leginkább átérezni próbálja a 
jeleneteket, nem megérteni, oda vezet, hogy szin-
te teljes egészében hiányzik a szereplők jellemzé-
se. Olyan alakokkal találkozunk, akiknek külső és 
belső tulajdonságait nem ismerjük meg, ez alól 
Márta az egyetlen kivétel, bár a bevezető három fe-
jezet csak minimális egyéniesítésre alkalmas. A szö-
veg olvasása közben többször felvetődik, mennyire 
szándékos ez, nem az volt-e a valódi cél, hogy a 
semleges karaktereket az olvasó egyéni fénytöré-
sében láthassa, ám mivel Márta nézőpontjából ol-
vasunk, anyjának, nagyapjának, szerelmének, Ten-
der úrnak vagy önmagának erősebb kontúrokkal 

kellene rendelkeznie. Mind a történet, mind a nyelv, 
mind a szereplők erős homályban maradnak. Tit-
kok fürkészésére vagyunk utalva, ám számtalan 
nyomon elindulhatunk, úgy ahogyan ezt Kekék 
Márta is teszi, gyásza az önmegértés eszközévé, an-
nak motivációjává változik. „A nyomok ne vezes-
senek, vagy ha nagyon akarnak, mert muszáj, hogy 
vezessenek, akkor tulajdonképpen, legfeljebb hoz-
zám: általuk, hiányukban, bárhogy, feleslegesen.” 

Valóban ez történik, Márta a girbegurba utat 
bejárva végül a megnyugvás pillanatába jut el, 
megleli önmagát, nem veszik el a nyomok között, 
sőt, képes továbblépni, bár vinnie kell magával 
emlékeit és fájdalmát. Tapasztalatai átformálták 
és segítik abban, hogy megőrizze nagyapja sze-
mélyiségének töredékeit: az unokában él tovább 
az elhunyt férfi. „Azon gondolkodom, ez a csönd 
még nagyapáé, vagy már az én tervem része.” Ez 
a mondat ránk olvasónkra is igaz, hiszen felül-
vizsgálatra késztet minket, arra, hogy bejárjuk az 
önismeret szövevényes ösvényeit. Ám ez a könyv 
nem szegődik társul mellénk, ahogy a történet ele-
jén Kekék Mártának, egyedül kell átgondolnunk 
saját tapasztalatainkat és emlékeinket. A kötet al-
kalmas arra, hogy elmerüljünk benne és befeje-
zése után sem marad hatástalan: ám élményt ke-
vésbé nyújt, az utolsó lap után nem marad 
velünk, hanem szertefoszlik hangulata. (Kalota 
Művészeti Alapítvány – Napkút, Budapest, 2020) 

BARÁTH TIBOR 

PÁLOSOK – KIÁLLÍTÁS A 
MAGYAR NEMZETI MÚZEUMBAN 

Pálosok címmel rendtörténeti kiállítás nyílt a Ma-
gyar Nemzeti Múzeumban június 15-én. A tárlat 
egyszerre mutatja be a pálos rend múltját a ma-
gyar rendtartomány történetén keresztül, valamint 
a közösség jelenét és elterjedtségét a világban. 

A kiállítás sajtótájékoztatóján Puskás Antal, a 
Magyar Pálos Rend tartományfőnöke úgy fo-
galmazott: a tárlat a pálosok és Isten együtt já-
rásáról szól, ezt mutatja be egyrészt a történelem 
folyamán, másrészt azzal, hogy ez a csaknem 800 
éves jelenlét, amivel a pálosok a magyar kultúr-
történethez hozzájárultak, mit is foglal magában. 

Miféle jelenlétről van tehát szó? 
Közösségének története kapcsán Bátor Botond 

hargitafürdői perjel a Múzeumok éjszakáján tar-
tott tárlatvezetésén elmondta: a pálosok főként 
szemlélődő rend, noha részben — és a múltra fo-
kozottan igaz — gazdálkodó tevékenységet is 
folytat. Történetük során szerteágazott a tevékeny -
ségi körük: a kolostori gazdálkodás mellett fog-
lalkoztak művészetekkel, irodalommal, oktatás-
sal, tudománnyal, sőt, a pesti kolostorukban 
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megszer vezték a Magyar Hazafiúi Társaságot, a 
későbbi Magyar Tudományos Akadémia előz-
ményeként számon tartott szellemi kört. Az ok-
tatási tevékenység különös hangsúlyt kap, ha arra 
gondolunk: a rend föloszlatásakor a megszünte-
tést alátámasztó egyik érv éppen az volt, hogy a 
pálosok nem folytatnak „hasznos” tevékenységet. 
Jóval inkább arról lehetett szó, hogy — mint Bá-
tor Botond atya elmondta — a magyar társada-
lom és vallásosság számára a pálos jelenlét, pá-
los lelkiség mindig nagyon fontos szerepet 
játszott: ezért vált célponttá, ezért kellett felosz-
latni. A rendet háromszor érte komoly megpró-
báltatás a történelem során: 1526-ban, amikor a 
mohácsi csatát követően kolostoraik egy része — 
köztük a budaszentlőrinci központ is — elpusz-
tult, 1786-ban, amikor II. József betiltotta, majd pe-
dig 1950-ben, amikor a kommunista egyházül-
dözés szüntette be a rendet. Ahogy Bátor Botond 
fogalmazott: a pálosok 1950 után szerzetesi cel-
lájukat börtöncellára cserélték, titokban azonban 
mégis tovább működtek. Ebben az időszakban az 
úgynevezett „klandesztin” pálosok tartották 
fenn a rendi folytonosságot, helytállásukért pe-
dig idén kapták meg a Parma Fidei – Hit Pajzsa 
díjat. A klandesztin pálosok közül még öten van-
 nak életben. 

A rend magyar rendtartománya jelenleg öt ko-
lostort tart fenn, 18 taggal: Pécsett, Pálosszentkú-
ton, Budapesten, Márianosztrán és Hargitafürdőn. 
A kiállításon bemutatott terepasztalon ezek a hely-
színek vasúti megállóként szerepelnek, amelyeket 
szimbolikusan köt össze a Fekete Madonna zarán -
dokvonat kicsinyített mása a lengyelországi köz-
ponttal, Czestochowával, ahova immáron hagyo-
mánnyá vált vonatos zarándoklatot szerveznek 
minden évben. A zarándokok úti célja az ottani Fe-
kete Madonna kegykép, amelynek a kiállításon is 
látható másolatát a rend 1934-ben, a magyar rend-
tartomány újraalapításakor hozta magával. A Fe-
kete Madonna tiszteletén túl is kitűnik, hogy a pá-
los lelkiség meghatározó eleme a Mária-tisztelet, 
amely számos kárpát-medencei búcsújáróhely 
kegyszobrához és kegyképéhez kapcsolódik. 

A tárlat egy barlang-installációval megeleve-
níti a remeteélet kezdeteit is, ezen keresztül lép-
het be a látogató a rendtörténet tematikus egységei 
és tárgyi emlékei közé. A tárgycsoportok mind-
mind megdöbbentő elevenséggel tárulnak elénk, 
üzenetüket a teremben hallható gregorián dalla-
mok zenei aláfestése még átélhetőbbé teszi. A ki-
állításon helyet kaptak a rendtörténet ismert, fon-
tos tárgyi emlékei is, mint például Remete Szent 
Pál vörösmárvány sírkövének töredéke, a Kini-
zsi Pál felesége, Magyar Benigna számára készült 
Festetics-kódex, valamint a czestochowai kolos-
tor kincstárának magyar vonatkozású darabjai is. 

A Pálosok kiállítás a Nemzetközi Euchariszti-
kus Kongresszus végéig, szeptember 12-ig láto-
gatható. 

SZARVAS HAJNALKA 

GÁJER LÁSZLÓ: LORD ACTON 
A politikai liberalizmus és a római 
katolikus tanítás összeegyeztetésére 
tett kísérlet a 19. században 

Összeegyeztethető-e a katolicizmus és a libera-
lizmus? Ez igencsak kemény kérdés, hiszen sokunk 
szemében a liberális katolicizmus fogalma önel-
lentmondásnak látszik. És ismerjük el, nem is nél-
külözi az érveket ez a benyomás. A kérdés tehát 
felettébb bonyolult, és épp ez teszi intellektuálisan 
izgalmas és egyúttal roppant fontos munkává 
Gájer László könyvét Lord Actonról. Egy olyan gon-
dolkodóról, aki egész életében arra törekedett, hogy 
családi hagyományként örökölt katolikus hitét 
összeegyeztesse a hazájában, Nagy-Britanniában 
uralkodó politikai liberalizmus elveivel. Acton 
(1834–1902) a 19. századi brit politikai filozófia vi-
lágszerte ismert képviselője, akit azonban Ma-
gyarországon sajnálatosan kevesen ismernek, ezért 
a PPKE HTK professzorának munkája a magyar tár-
sadalomtudomány régi adósságát törleszti. A leg-
jelentősebb angol nyelvű monográfiákat Gertrude 
Himmelfarbnak (Lord Acton. A Study in Conscien-
ce and Politics, 1993) és Owen Chadwicknek (Acton 
and History, 1998) köszönhetjük. 

Gájer részletes képet rajzol a neves gondolko-
dó pályájáról. Acton ifjúkorában, a 19. század kö-
zepén a katolicizmus Angliában nem pusztán ki-
sebbségi, hanem kifejezetten mostoha helyzetű 
vallásnak számított. Jól tükrözi ezt, hogy Actont a 
hite miatt arisztokratikus családi háttere ellenére 
sem vették fel Cambridge-be, így került 1850-ben 
a szellemileg nyitott légkörű müncheni egyetem-
re, ahol az európai hírű katolikus teológus, Ignaz 
von Döllinger tanítványa — és csodálója — lett. Ac-
ton azonban mesterénél jóval mélyebben érdek-
lődött az államélet iránt, és már igen fiatalon azt 
tartotta a legfontosabbnak, hogy a hatalmat sem-
miképp sem szabad centralizálni, mert annál nincs 
nagyobb rossz. Ehhez kapcsolódott az a meggyő-
ződése, amint az Gájer elemzéséből világosan ki-
tűnik, hogy minél korlátlanabb a hatalom, annál ko-
molyabb veszélybe kerül az erkölcs is, mivel az 
ember gyarló és nem képes ellenállni a hatalommal 
való visszaélés kísértésének. E ponton a recenzens 
azt látja, hogy Acton gondolkodása a konzervati-
vizmusból is merített, hiszen a liberálisokkal el-
lentétben a konzervatívok azok, akik nem hisznek 
az ember tökéletesíthetőségében. A korlátozatlan 
hatalom tehát demoralizál. E szellemben született 
Acton legtöbbet idézett megállapítása: „A hatalom 
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megront, az abszolút hatalom pedig abszolút mó-
don ront meg.” (Az elhíresült mondatot e formá-
ban 1877-ben vetette papírra, egy levélben.) 

A koncentrált hatalommal szemben táplált ag-
gályait Acton még a saját egyházára is kiterjesztette. 
Ez vezette el őt oda, hogy a katolikus világot a 19. 
század közepétől leginkább megosztó ügyben 
még a Vatikánnal is szembefordult. Ez a kérdés 
a pápai tévedhetetlenség dogmája volt, amelyet a 
modern világ kihívásaira adott válaszként az I. Va-
tikáni zsinat (1869—1870) tárgyalt meg és fogadott 
el. Gájer igen részletesen vizsgálja a Rómával való 
konfliktust, okkal, hiszen ez kulcsmozzanat. Ac-
ton három fő érvet hozott fel az új dogma ellen. Az 
első kifejezetten teológiai jellegű volt: attól tartott, 
hogy a pápák tévedhetetlenségének kimondása 
erősen háttérbe fogja szorítani a zsinatot, amely-
ben ő a dogmák kialakításának elsődleges fórumát 
látta. A második szempontot politikai tartalmúnak 
tekinthetjük: megítélése szerint a dogma a pápa evi-
lági hatalmát olyan mértékben koncentrálhatja, 
amely hosszabb távon az egyház érdekeit is fe-
nyegeti. A harmadik szempont történelmi volt: az 
új dogma nem látszott alátámaszthatónak az egy-
ház működésének hagyományaival. Gájer ugyan-
akkor joggal hangsúlyozza, hogy a jeles angol 
gondolkodó „egyoldalúan, politikai eszméinek 
szemüvegén keresztül” értelmezte a tévedhetet-
lenségi dogmát, amellyel a pápák nem is éltek visz-
sza, hiszen a zsinat után első ízben csak 1950-ben 
használták, amikor XII. Piusz kihirdette ünnepé-
lyesen Szűz Mária mennybevételét. 

Acton mindenesetre kudarcként élte meg a zsi-
nat döntését, s ezt követően visszavonult a csa-
lá di birtokra, az angliai Aldenhambe. Itt csendes 
kutatómunkába kezdett, amelynek legfontosabb 
célja a szabadság történetének a feldolgozása volt. 
A szerző joggal mutat rá: Acton munkásságának 
sajátos vonása, hogy több száz cikket írt, ám egész 
életében egyetlen könyvet sem publikált. Így nem 
készült el az a mű sem, amelynek megírására oly 
sokáig készült — ez a munka a „szabadság tör-
ténete” lehetett volna. A kötethez bevezetést író 
Hörcher Ferenc ezt azzal magyarázza, hogy a tö-
kéletességre törekvés vágya akadályozta meg Ac-
tont a nagy opus megalkotásában. A felfogása 
azonban remek tanulmányaiból is jól rekonstru-
álható. Tömören: abból indult ki, hogy a törté-
nelem lényege nem más, mint a szabadság fo-
kozatos kiteljesedése. Róla szóló esszéjében John 
Lukacs szellemesen így fogalmazott: az abszolút 
hatalomtól való félelem tette Actont liberálissá. 

A szabadság középpontba állítását Gájer a 
whig történelemszemlélet hatásával összefüggés-
ben tárgyalja. „Lord Actonban a whig történész a 
legmagasabb szintre jutott” — emlékeztet a szer-
ző arra az értékelésre, amelyet a whig történe-
lemszemlélet klasszikus összefoglalásában 1931-ben 

Henry Butterfield (The Whig Interpretation of History) 
fejtett ki. Acton történelemfelfogására a legmélyebb 
hatással a híres liberális történész, Thomas Ma-
caulay volt, aki a brit politikai szabadságeszmény 
folyamatos kibontakozását látta hazája történel-
mében. Ezt a megközelítést Acton is vallotta, sőt 
egyetemes dimenzióba emelte, osztozva a század 
naivan optimista haladáshitében. Tegyük azonban 
hozzá, hogy ugyanakkor igyekezett is korrigálni ezt 
a narratívát a katolicizmus pozitív szerepének a 
felmutatásával. Gájer munkájából egyértelműen 
kitűnik: Acton középutat keresett a politikai sza-
bad sággal szemben szkeptikus katolikusok és a sza-
badságot abszolutizáló whigek között, és mindent 
elutasított a katolicizmusban, ami összeegyeztet-
hetetlen volt az általa tisztelt liberális alapelvekkel, 
de azt is elvetette, ami viszont a katolikus hitével 
ellenkezett. Arra törekedett, hogy a katolicizmust 
a politikai szabadság szövetségesének állítsa be, de 
emellett nyilvánvalóan nem volt könnyű érvelni. 
Meggyőzőbben tudott amellett kiállni, hogy egy ön-
álló és nemzetek feletti egyház alkalmasabb lehet 
a politikai hatalom ellensúlyozására, mint egy 
nemzeti egyház, melynek az identitását a kormány -
zó többség határozza meg, mert ez utóbbi nehezeb -
ben maradhat a hatalomtól független. Nacionalizmus 
című, sokszor idézett tanulmányában a nemzetek 
szerepével kapcsolatos felfogását is kifejtette: úgy 
vélte, hogy a nemzeti érzés a szabadság szövetsé-
gese lehet az abszolutizmus elleni küzdelemben, 
ám a nemzettudat zsarnokká is válhat, ha az, Gá-
jer szavaival, „végső igénnyel” lép fel. 

A monográfiát olvasva pontosan kirajzolódik, 
hogy Acton egyszerre kívánt jó katolikus és jó li-
berális lenni. Vajon lehetséges volt-e ez? A recenzens 
számára evidencia, hogy az európai szabadságfel-
fogás alapzata a kereszténység, a katolicizmus és a 
liberalizmus szabadságértelmezése azonban nem 
egyezett meg egymással. Acton tiszteletre méltó kö-
vetkezetességgel kísérelte meg a kettő össze-
egyeztetését, ami azonban a „hőse” iránt érthető 
rokonszenvet tanúsító szerző szerint sem igazán 
si került. Erőfeszítésének mégis, a tévedéseivel 
együtt is nagy eszmei értéke van — és fontos üze-
nete napjainkra. E kérdéseket ugyanis minden 
korszaknak újra és újra fel kell tennie — s a vá-
 lasz adásban nélkülözhetetlen segítséget ad nekünk 
Gájer világos szerkezetű, logikus felépítésű, minden 
részében kiváló színvonalú munkája. Amely, ezt is 
tegyük hozzá, roppant gazdag forrásbázisra épül, 
ebbe még a cambridge-i egyetem kézirattárának Ac-
ton-hagyatékát is beleértve. A recenzens szerint a 
teológiai és a politikaelméleti irodalomnak egyaránt 
nagy nyeresége Gájer László könyve. (Előszó: Lu-
dassy Mária; bevezetés: Hörcher Ferenc. Gondolat, 
Budapest, 2020) 
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