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ér vel ve; majd, a bib li ai hermeneutika 
ér zé keny sé gé vel kö ze lít ve Luk ács 
evan gé li u má hoz, be fo ga dás és be tel je-
sü lés, ol va sás és meg tör té nés egy mást 
fel té te le zõ fo lya ma tát ér tel mez ve. 
A kö vet ke zõ szö veg cso port da rab jai 
alig szét vá laszt ha tók. Ker tész Im re 
írá sa it (ki tün te tet ten a Gá lya nap ló-t
és a Kaddis…-t) ol vas sák meg, s köz-
ben meg ol vas sák a be fo ga dás ak tu sát 
ma gát is; Ker tész-szö veg he lyek re ref-
lek tál nak, ame lyek ma guk is ref lek tál-
nak – írás- és lá tás mód ok ra, szel le mi 
és tör té nel mi je len sé gek re. Ezt kö ve tõ-
en új ra köny vek re irá nyul az es  szék 
fi gyel me: Ba logh B. Már ton Ja pán 
für dõ cí mû mun ká já ra, Balla Zsó fia
ver ses kö te te i re és a ne ve ze tes Bo dor 
Ádám-in ter jú kö tet re, A bör tön szagá-
ra. Ami kö zös e há rom írás ban, az a 
tel jes kö tet nek meg ha tá ro zó tu laj don-
sá ga: a kri ti ka mû fa ji ha tá ra it Visky 
And rás szö ve gei úgy ha lad ják meg, 
hogy a kri ti kai ol va sat szi go rát föl 
nem ad va az ér tel me zõ gon dol ko dás 
(és az ér tõ gon dol ko dó) sza bad sá gát a 
szép iro dal mi szö veg ala kí tás eré lyé vel 
nyil vá nít ják meg. Ugyan ez ér vé nyes 
a Forgách And rás Go nosz si ker, Háy 
Já nos A Gézagyerek és Vil lá nyi Lász-
ló idõ köz ben cí mû kö te tét meg gon do-
ló írá sok ra csak úgy, mint a Bergman 
és Tarkovszkij mû vé sze tét a buberi 
angelológia szel le mi kö ze gé be eme lõ, 
majd a Zanussi és Kieslowski film jei
fö lött tû nõ dõ s vé gül a Ró meó és Jú lia
Bocsárdi Lász ló-fé le szín pad ra ál lí tá-
sát tár gya ló írás ra is. Az utol só elõt ti
egy sé get A szép és a szent cí mû esz-
me fut ta tás nyit ja, amely a Szent írás
(s ál ta lá ban a szent ira tok) esz té ti kai 
ér te lem ben vett szép sé gét mint pusz ta
esz té ti kum nál ma ga sabb mi nõ sé get 
té te le zi. Nem is te het ne más képp: a 
szent sé get vi tat ná el tõ le, ha az Írást 
csak mint írást ven né ko mo lyan; és 
for dít va: szép sé gük iránt vál nék kö zö-
nyös sé, ha nem szá mol na a bib li ai tex-
tu sok nyel vi lét mód já val. A Len gyel 
Lász ló és Vár sze gi Asztrik ál tal jegy-
zett Beszélgetõkönyvecské-rõl ér te ke-
zõ, a Bú csút ven ni Goerdeler as  szony-
tól cí met vi se lõ s a Sa ját ha lál nádasi 
ta pasz ta la tát evan gé li u mi kon tex tus ba 
he lye zõ mun ka más-más te ma ti kus 
in dít ta tás ból, de – tárgy vá lasz tá sá-
ban, mód szer ta ná ban, be széd for má-
já ban – ha son ló kép pen sze mé lyes 
érin tett ség és egye te mes ér de kelt ség 
egy más tól el nem vá laszt ha tó vol ta 
mel lett ér vel.

A Tel jes, és be töl tés re vár zár la-
tá ban ezt ol vas hat juk: „Az ol va sás 
so rán a szent írás »megmozdul«, 
meg je le nik ben ne a Luk ács-pro ló-
gus ban ta lál ha tó, sze mély re sza bott 
»megírjam azo kat neked«, és a 
szö veg túl megy ön ma gán, a »kétség-
telen valóságra« utal, amely mér he-
tet le nül több, ös  sze ha son lít ha tat la nul 
na gyobb a szö veg va ló sá gá nál. […] 
A meg moz du ló szö veg a »mindennek 
pon to san utánajártam« moz gá sát idé-
zi fel. Lu k ács írá sa a lé pés rõl lé pés re 
tör té nõ kö ve tés do ku men tu ma. Lép-

te ket hal lunk ki be lõ le, kö vet he tõ 
nyo mo kat fe de zünk fel ben ne, és ezek 
mind a fe dõ ne vünk mö gül va ló ki moz-
du lás ra szó lí ta nak fel.” (33–34.) Visky 
es  szé je ter mé sze te sen nem szent irat. 
Még is „túl megy ön ma gán”, s még is
„[l]épteket hal lunk ki be lõ le”. En nek 
ma gya rá za ta ré szint az le het, hogy 
jól le het ma ga nem szak rá lis tex tus, 
ám mi u tán szent ira tok ol va sá sát tû zi 
ki cé lul, nem ke rül he ti el a pro fán ból 
va ló ki emel ke dés ju tal mát. Más részt 
vi szont ez alig ha kö vet kez het ne be a 
nyel vi, a re to ri kai, az esz té ti kai meg-
al ko tott ság jel leg adó té nye zõi nél kül. 
Szent ség és szép ség egy mást ol vas sa, 
egy más ra utal, egy mást fel té te le zi: 
ami rõl a kö tet több he lyütt be szél,
azt – több he lyütt – meg tes te sí te ni 
is ké pes.

A kü lön bö zõ ség vi dé kén jár nánk? 
Igen. Amen  nyi ben szá mo lunk az zal: 
min dig a kü lön bö zõ ség vi dé kén 
fo gunk jár ni, ha van mer szünk el in dul-
ni. Az azonost, az is me rõst, a sa já tot 
alig ha van mód meg ta pasz tal ni más-
ként, mint a más ban. Visky And rás 
pár be széd re hí vó es  széi ezt pon to san 
tud ják. Az ol va só nak sem le het más 
vá lasz tá sa, ha az ol va sás sza bad sá gát 
vá laszt ja. Ha ki akar moz dul ni fe dõ ne-
ve mö gül.

(Vigilia Ki adó, 2007)
Hal mai Ta más

Kapcsolat
(Tábor Ádám Szel lem és köl té-
szet cí mû ta nulmánykötetérõl)

Nem kön  nyû a kö tél tán cos dol ga. 
Fo lya ma tos fi gye lem, kon cent rá ció 
szük sé ges az egyen súly ban ma ra dá sá-
hoz. Két kö té len pe dig ép pen hal lat lan 
mu tat vány.

Tá bor Ádám ese té ben ezt nem a 
köl tõi in tu í ció és a gon dol ko dói rá ció 
kö zöt ti ket tõs ség nek kell ér te nünk. 
Ez még csak ös  sze fér het egy más sal. 
Ha nem az iga zi ket tõs ség a hu sza dik 
szá zad két el len té tes köl tõi és gon dol-
ko dói for ra dal má ban van. Az egyik 
a ra di ká lis for ra da lom, Apollinaire-
tõl és a fran cia szür re a lis ták tól 
Ginsbergig és az ame ri kai „üvöl tõ 
nem ze dé kig”. A má sik meg a kon zer-
va tív for ra da lom, amit a köl té szet ben 
leg in kább Stefan Ge or ge, Ezra Pound 
és T. S. Eliot fém je lez nek. Hogy ké pe-
sít sem az el len té tet: a me zít lá bas hip-
pi és a szmo kin gos bank tiszt vi se lõ.

Mi ná lunk per sze min den más-
képp van. Rész ben a kom mu niz mus 
szel le mi dik ta tú rá ja mi att. Ahol is, 
fö löt tébb el lent mon dá sos mó don, 
min den gya nús, ami „for ra dal mi”, és 
mint ta pasz tal hat tuk, e bû bá jos rend-
szer ben a gya nú azo nos a vád dal, sõt 
az íté let tel is (a szó nak nem lo gi kai, 
ha nem bün te tõ jo gi ér tel mé ben). Így 
azu tán a mi szel le mi for ra dal ma ink 

irány za tuk tól füg get le nül azon nal 
„föld alat ti vá” is vál nak. A nyu ga ti 
kul túr kör ben ál ta lá no san el ter jedt 
„underground” szó nak mi ná lunk ezért 
igen csak kéz zel fog ha tó, sõt né ha vér-
fa gyasz tó je len té se is szo kott len ni.

A ma gyar underground mû vé szet re 
eb bõl a hely zet bõl két do log kö vet ke-
zett. Az egyik a kö zös ül dö zött ség 
„akolmelege”. A má sik meg a sok fé-
le ség bõl ere dõ meg for mál ha tat lan ság. 
A cen zú ra és a mö göt te ál ló bel sõ 
el há rí tás ugyan is egy ként ül döz min-
den kit. Ham vas Bé lá ról pél dá ul azt 
tart ják, hogy a Kádár–Aczél-rend szer-
ben õ volt a leg na gyobb szamizdat-
szerzõ, hi szen száz szám ra má sol ták 
és ter jesz tet ték a be til tott kéz ira ta it. 
Ezo te ri kus gon dol ko dó lé té re így 
ke rül vén – leg alább is rend õr ha tó sá gi 
szin ten – egy ka lap alá a ra di ká lis po li-
ti kai el len zék kel. Kö zös per sze mind-
ezek ben az irány za tok ban még az is, 
hogy „vá rat lan kul tú ra ként” buk kan-
tak fel, aho gyan Tá bor Ádám mon dot-
ta, a kü lön fé le mû vé sze ti irány za tok 
el vö rö sö dött pá pá i nak úgy hi á nyoz-
tak, mint púp a há tuk ra. De azért ez 
szel le mi leg meg ha tá ro zó kö zös alap-
nak még min dig épp oly ke vés, mint 
az, hogy va la men  nyi en el uta sít ják a 
„kincs tá ri kul tú rát”, no ha hi va ta los 
el is me rés csak be lõ le fa kad hat.

Ezt az undergroundot át te kin te ni 
ép pen ezért va ló szí nû leg csak kró ni-
ká san le het, olyas kép pen, aho gyan 
Tá bor Ádám pró bál ta né hány éve 
egy ös  sze fog la ló ta nul mány kö te té ben 
(A vá rat lan kul tú ra, Ba las si Ki adó, 
1997).

Kom mu niz mus ide vagy oda, 
még se ez az iga zi kü lönb sé günk a 
Nyu gat tól, ha nem a „más sá gunk”, 
hogy jobb hí ján ez zel a rém sé ges 
di vat szó val él jek. Ra di ká lis nak itt 
nin csen mit rom bol nia, amit te het ne, 
az nem éri meg a fá rad sá got, a kon-
zer va tív nak meg nincs mi re tá masz-
kod nia. Ép pen ezért áll a ma gyar
kul tú ra egy más mel let ti el szi ge telt 
sze mé lyes tel je sít mé nyek bõl. Ottlik 
Gé za ha son la tá val olyan, mint egy 
du nai pro pel ler, ami nek a fe dél ze te 
te le van ten ger nagy o k kal.

Gye rek ko ri is me rõ sei Tá bor Ádá-
mot a Mi ci mac kó Nyu szi já hoz szok-
ták ha son lí ta ni, szá mos ro ko ná val és 
üz let fe lé vel. Ez a „nyüzs gés” tet te õt 
ott ho nos sá a szel le mi leg oly ös  sze ku-
szált mû vé szi „al vi lág ban” – amely 
szót nem pejoratíve mon dok, csu pán 
az „undergroundot” for dí tom le is mét
ma gyar ra, hang sú lyoz ván a kü lönb sé-
get is a hi va ta los el is mert ség „felvi-
lágával”. Al kal mas sá tet te õt er re a 
szel le mi in dít ta tá sa, el sõ sor ban Sza bó 
La jos, az ori gi ná lis gon dol ko dó, aki-
nek si ke rült egy sze mély ben szin te ti-
zál ni a két fé le szel le mi for ra dal mat. 
Még pe dig a Bib li á ból ki in dul va. (A 
szá zad elõ ne ves orosz eg zisz ten cia-
lis ta val lás fi lo zó fu sa, Lev Sesztov is 
ha son ló utat járt be. Tá bor Ádám egyik 
es  szé je ép pen õve le fog lal ko zik.)

A 20. szá zad eu ró pai szel le mi for ra-
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dal mai má ra le csen ge ni lát sza nak, sõt, 
ha tá sa ik ban mint ha ép pen azt a Ni hilt
erõ sí tet ték vol na meg, ami el len vol-
ta kép pen irá nyul tak. Az avantgard, 
va gyis a ra di ká lis for ra da lom eb bõl 
oda ju tott, aho vá Nietz sche az Ecce
Ho mo-ver sé ben.

Licht wird alles, was ich fasse,
Kohle alles, was ich lasse,
Flamme bin ich sicherlich!

(Fény lesz min den, mit el ka pok,
Ha mu, amit hát ra ha gyok.
Láng va gyok én, az bi zony!)

A Bib lia pe dig oly kép pen kap cso-
ló dik ide, hogy Is ten né pé hez tar toz ni 
an  nyi, mint rá ha gyat koz ni, ve zes-
sen, aho vá akar, mint láng osz lop a 
pusz tá ban. Nem men vén itt be le egy 
Nietz sche-kri ti ká ba, an  nyit azért az 
el len tét rõl, hogy ez a „láng osz lop” a 
múl tat nem emész ti el, el len ke zõ leg, 
be lõ le táp lál ja az éle tet.

Az eu ró pai „kon zer va tív for ra da-
lom nak” is ép pen ez volt a lé nye ge, a 
fo gya té kos sá gát vi szont õ ma ga nem 
is mer het te fel. Hi szen „ami lát, az 
nem lát ha tó, amit el gon dol, az nem 
gon dol ha tó el” – mond ja az Upanisad, 
te hát az ön ref le xió iga zá ból vé ve so ha-
sem le het tel je sen ki elé gí tõ. Nyu gat 
gon dol ko dá sát il le tõ en ez a je len tõ sé-
ge a „kül sõ” meg kö ze lí tés nek. (Mint 
pél dá ul Nishitani és a Ki o tói Is ko la 
Eckhardt, Heidegger Nietz sche-kom-
men tár ja i nak.) Ka rá csony Sán dor 
és Tá bor Bé la egy be hang zó íté le te 
sze rint pe dig a Nyu gat szel le mi alap-
prob lé má ja az, hogy a két gyö ke re, 
a ke resz tény és a gö rög, egy más sal 
csak problematikusan il leszt he tõ 
ös  sze. (Ami ó ta is mer jük a „taoista 
ke resz tény ség” do ku men tu ma it, ar ra 
is rá lát ha tunk, hogy a ke resz tény ség 
gö rög-nyu ga ti ha gyo má nya csak egy 
a le het sé ge sek kö zött, de nem az 
egyet len.)

A gö rög szel lem az Esz mé re ve ze ti 
vis  sza a va ló sá got. Ez is me ret el mé le-
ti leg ugyan pá rat la nul ter mé keny nek 
bi zo nyult, alap ja lett pél dá ul az egész 
mo dern ci vi li zá ci ó nak, vi szont le he-
tõ vé tesz egy csúsz ta tást a lé te zés 
va ló sá gá ban. Is ten, mint min den va ló-
ság nak az alap ja, ek kép pen szub li má-
ló dik. „Élõ Is ten bõl” „esz mé vé” lesz, 
a „fi lo zó fu sok Is te né vé”, aho gyan 
Pas cal mon dot ta, a sze re pe az élet vi-
tel ben pe dig problematikussá, hi szen
így csu pán el mél ke dés tár gya, nem 
pe dig a tény le ges cse lek vé sé. Eb bõl 
ke let kez het a de iz mus és ate iz mus, de 
a val lá sos „cu kor máz” is, mint az eu ró-
pai ni hi liz mus két fé le meg je le né si for-
má ja, „a cent rum- és ér ték kü lönb sé get 
ta ga dó pol gá ri pozitivisztikus kor szel-
lem és a ki ürült, klerikalizálódott, hi te-
lét vesz tett val lá sos ság” – ír ja Tá bor
Ádám.

Tá bor Ádám, aki ezek ben az írá-
sa i ban a „kon zer va tív for ra da lom” 
kér dé se it jár ja kö rül, ek kép pen kez di 
Kierkegaard prob lé má já val. A dán 

val lás fi lo zó fus út ja a szub jek ti vi tás-
ba nem me rül ki a for ma li zá ló dott 
ke resz tény ség kri ti ká já ban, ha nem a 
leg sze mé lye sebb gyö ke rek be ha tol 
be, és itt két dol got ta lál: Erószt és 
Pisztiszt, va gyis a sze rel met és a 
hi tet. Ez a ket tõs ség vi szont ép pen a 
gö rög, pon to sab ban a neoplatonikus 
szel lem meg je le né se a ke resz tény ség-
ben, amely ezt ere de ti leg nem is me ri. 
Az ér zé ki ség és a bûn beesés köz ti
kap cso lat, amely tel je sen hi ány zik 
mind az Ószö vet ség bõl, mind pe dig
az Evan gé li um ból, ezen a mó don 
ke rül a sze mé lyi ség cent ru má ba fel-
old ha tat lan di lem ma ként. Az ez zel 
já ró szo ron gás tól pe dig, va gyis a 
meg ha tá ro zó alap él mé nyé tõl, „nem 
kí ván meg sza ba dul ni va la mi lyen 
vé ges vi lá gi te vé keny ség be tör té nõ 
el me rü lés út ján, mert az ilyen te vé-
keny ség csak el fojt ja a szo ron gást, de 
nem old ja fel” – mond ja Tá bor Ádám 
er rõl a hely zet rõl, Fre ud ra is jog gal
hi vat koz va. Vi szont itt megint csak 
a „gö rög szem lé lõ dés” szel le mé vel 
ta lál ko zunk, az õ ki egyen sú lyo zott sá-
guk nél kül. Kierkegaard sze mé lyes 
sor sát il le tõ en ez volt a lé nye ge a 
je gye sé hez, Re gi na Olsenhez fû zõdõ
sa ját sá gos vi szo nyá nak, ami nek a 
dé mo ni kus ér tel me zõ le írá sát ad ja a 
Csá bí tó nap ló já ban.

(Egy elõ re an  nyit je gyez zünk 
meg, hogy a prob lé ma az ön ma gát 
pneumává, Sza bó La jos szó hasz ná la-
tá val a „lel kek lel ké vé” transzcendáló 
pszi ché, amely ép pen et tõl ve szít-
he ti el a va ló sá gos lá tá sát és vál hat
ma gá ért-va ló vá. Az a „szo ron gás”, 
ami az ér zé ki sé get kí sé ri, en nek a 
lé lek ta ni ered mé nye, és ez zel a köz ve-
tí tõ tag gal, az ön ma gá ba zá ró dás sal, 
va ló ban te kint het jük a bûn kö vet-
kez mé nyé nek. Az ér zé ki ség az Én 
ki szol gál ta tott sá ga „más va la mi nek”, 
ezért mint egy az „ön ura lom el ve szí-
té sé nek” is mond hat nánk. Fre ud sze-
xu á lis tra u mái eb bõl ered nek, és az 
ant ro po ló gi ai mo dell je, amit az elég-
te len sé ge mi att oly so kan kri ti zál tak, 
a „pánszexualitás”, tu laj don kép pen 
nem is in dult el rossz nyomon… A 
pszi cho ana li ti kus ke ze lé sek ere den dõ 
fo gya té kos sá ga vi szont az, hogy az 
egyé ni lé lek kö re in be lül nem lé vén
meg ol dás, az ana li ti kus, mint Ham vas
Bé la mond ja, ön ma gát a sza bá lyo zó 
fölöttes-Én sze re pé be kell he lyez ze, 
dön tõ en csor bít va vi szont ez zel az 
em be ri szu ve re ni tást.)

Tá bor Ádám kö te te el sõ sor ban 
az új ma gyar köl té szet rõl szól, ért ve
alat ta az egész 20. szá za dot, de eh hez
elõ ször is a gon do la ti ala po kat kel lett 
tisz táz nia. En nek a szel le mi alap ja it 
egy részt a negy ve nes évek kö ze pén 
rö vid ide ig te vé keny ke dõ „csü tör tö-
ki be szél ge té sek” je len tik, Ham vas 
Bé la, Sza bó La jos, Tá bor Bé la és 
egy sor ak ko ri fi a tal kí sér le te a szel-
lem ma gyar or szá gi meg ala po zá sá ra. 
(Egy rö vid át te kin tés er rõl e kö tet ben 
is ta lál ha tó.) Más részt pe dig az ez zel
vol ta kép pen érint ke zõ di a ló gus-fi lo zó-

fia. A köl tõ-es  szé író en nek alap ján 
így fog lal ja ös  sze tu laj don kép pen 
a sa ját „szak mai” ars po e ti cá ját: 
„Mi vel a ki fe lé irá nyu ló meg szó lí tás 
min dig csak má sod la gos fon tos sá gú 
le het a lí ri kus ré szé rõl (…), min den
olyan, alap já ban ext ro ver tált köl té-
szet, amely el sõ sor ban egy kül sõ, 
in di vi du á lis vagy kol lek tív má so dik 
sze mély kér dé sé re kí ván fe lel ni, csu-
pán (…) re to ri kus el fe dé se le het az 
iga zi lí rai prob lé má nak.” Ami vel itt 
ta lál ko zunk, az ré szint a di a ló gus-fi lo-
zó fia fel fo gá sá nak a kér dé se, ré szint 
vi szont a vers ki fe je zé si kész sé géé. 
Meg kell je gyez nem, hogy mind ket tõt 
ma gas fo kon tud ja fel vet ni.

A „di a ló gus-fi lo zó fia”, amit 
Ma gyar or szá gon egy részt Sza bó 
La jos és Tá bor Bé la, más részt 
pe dig Ka rá csony Sán dor kép vi selt, 
az em be ri sze mé lyi sé get a di a ló gus 
kap cso lat rend sze rén ke resz tül, te hát 
sem mi kép pen sem egye di lé te zõ ként 
ha tá roz za meg. „Is ten meg szó lí tá sa” 
en nek a di a ló gus nak a lé nye ge, ám 
– mond ja Tá bor Ádám – „ha csak 
hi szem, hogy Is tent szó lí tom, va ló-
já ban pe dig csu pán (…) egy má sik
em bert ma ga mon kí vül, a mon da tom 
csak fél ho mályt kelt ben nem”.

Itt néz he tünk szem be az zal, amit 
gnó zis-prob lé má nak mond ha tunk, és 
amit Nietz sche ös  sze rop pa ná sá nak a 
pél dá ján szem lél tet Tá bor Ádám. A 
né met gon dol ko dó el bo rul tá ban „Meg-
fe szí tett nek”, vagy „Dionysosnak” 
te kin tet te ma gát. Anél kül, hogy er re 
kí ván nám vis  sza ve zet ni az egész fi lo-
zó fi á ját – ami lé nye gé ben egy le nyû-
gö zõ, és saj nos nap ja in kig idõ sze rû 
kor kri ti ka –, ezt a kér dést, mint a 
ke resz tény ség re adott ref le xi ót még is 
job ban szem ügy re kell ven nünk.

Szer zõnk ma ga, hogy Nietz sche
misz ti kus azo no su lá sát kor-meg ha tá ro-
zó vá te gye, új gnosz ti kus gon dol ko dó-
hoz fo lya mo dik. Idé zem: „Hermann 
Raschke (…) ki mu tat ta, hogy az 
evan gé li u mok a gnosz ti kus Logosz-
Szótér gon do lat mi ti kus-szim bo li kus 
explikációi: egy két nyel vû ale xand-
ri ai gnosz ti kus is ko la ál tal al ko tott 
több ré te gû köl tõi al le gó ri ák, ame lyek-
nek szó  sze rin ti tör té ne te csak el rej ti 
a be ava tat la nok elõtt mé lyebb, va ló di, 
miszteriális je len té sü ket. Az al le gó ria 
két szint je kö zött a kap cso la tot egy faj-
ta spe ku la tív eti mo ló gia, il let ve spe ku-
la tív szó já ték te rem ti meg.”

Ez vol na õsze rin te „az ere de ti 
ke resz tény ség mo dern új ra fel fe de zé-
se”. Te kint sünk el at tól, hogy sem 
nem mo dern – hi szen a markioniták 
már vagy 1800 év vel ez elõtt hirdettek 
ilyes mit –, sem a tör té nel mi kri ti ka 
elõtt nem áll meg, és össz pon to sít-
sunk in kább a lé nyeg re, a gon do lat 
em ber ké pé re. A leg ré gibb idõk óta 
két fõ ol dal ról éri tá ma dás a ke resz-
tény ség alap ját, va gyis a Krisz tus ról 
szó ló hit val lást. Az egyik, mint itt 
lát juk, szim bó lum nak te kin ti, il le tõ leg 
Raschke né mi leg túl is megy ezen, 
mi vel hogy fö löt tébb voltaireiánus 
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mó don ra vasz böl csek év ez re des ma ni-
pu lá ci ó ját lát ja ben ne a más kép pen 
fé kez he tet len tö meg kéz ben tar tá sá ra. 
„Mythus des Christentums.” A má sik
pe dig, amit Alfred Rosenberg, a ná ci
fõ ide o ló gus ve ze tett be, a faj el mé le tet 
te szi a hit val lás he lyé be. „Mythus des 
zwanzigsten Jahrhunderts.” Szá mos
mai vál to za ta kö zül hadd hi vat koz-
zam itt csu pán a „Jé zus, a párthus 
her ceg” cí mû, Ma gyar or szá gon egy re 
nép sze rûbb és Raschke tör té ne lem-
szem lé le té vel meg egye zõ en alap ta lan 
el mél ke dés re. (A faj el mé let a val lás
ate is ta for má ja, ezt el sõ ként Dosz to-
jevsz kij is mer te fel.)

Eszem be jut itt a Ko rán nak egyik 
szúrája is (10,66): „Mit kö vet nek 
azok, akik Al lah he lyett tár sak hoz 
fo hász kod nak? Bi zony õk csu pán 
vé le ke dé se ket kö vet nek, és nem tesz-
nek mást, mint ta lál gat nak.”

A két, egy más sal szö ge sen el len-
té tes nek lát szó vé le ke dés kö zött 
még is ta lá lunk egy alap ve tõ ant ro-
po ló gi ai ha son ló sá got ab ban, amit 
kö zö sen el uta sí ta nak, és ép pen ség gel 
Nietz sche sze mé lyi sé gén ke resz tül 
ta lál juk meg. „Ha vol na Is ten, hogy 
vi sel het ném el, hogy én nem va gyok
az?” – te szi fel ma gá nak a kér dést. Áll-
hat-e va la ki én fö löt tem? De ez csak a 
kér dés egyik fe le. Mert ha nem, ak kor
már is itt a má sik: ne kem kell áll nom
má sok fö lött. („Wille zur Macht.”) 
Amit vi szont õne kik kel le ne el fo gad ni-
uk – de ho gyan? Nietz sche itt be zá ró-
dik, mert rá érez ar ra, hogy a vi lág nak 
ez a lo gi ká ja „meg vál tás ra” szo rul, 
és sok te kin tet ben azt is mond hat juk, 
hogy õ ma ga akart Meg vál tó vá vál ni, 
az az va ló sá go san is is ten né vál toz ni. 
A gon do lat igen mély, hi szen ép pen
a má sok el len irá nyu ló erõ szak nak a 
ha mis „meg vál tás-gon do la tát” uta sít ja 
el ek kép pen. (Ál do za ta, lé pé se a nyílt 
el me baj ba, ezért egy szer re le nyû gö zõ 
és gro teszk.) A nietzscheánusok tá vol-
ról sem ilyen ag gá lyo sak, mu tatja ezt 
a 20. szá zad egész vér fa gyasz tó tör té-
nel me. Hogy azu tán az Én Ha tal mam 
for rá sa a ke mény ök löm-e, vagy a 
ra fi nált el mém, az tu laj don kép pen 
má sod ren dû kér dés.

A prob lé ma a szo lip sziz mus ban 
van, az Én egye dül va ló sá gá nak az ál lí-
tá sá ban. Ha az em bert Is ten ha son má-
sá nak te kint jük a Bib lia sze rint, ak kor
Én csu pán ezek nek az egyi ke le he tek, 
és a vi lág ban úgy kell él nem, mint 
ami te le van más Is ten-ha son más ok-
kal. Karl Barth, a re for má tus püs pök, 
akit az „év ez red pá pá ja”, XXIII. 
Já nos a „leg na gyobb te o ló gus nak” 
ne ve zett, ezért mond ja az ön is te ní tõ 
Nietzschét „em ber nél kü li hu ma nis-
tá nak”, az em ber-Jé zust pe dig olyan 
egye te mes min ta kép nek, amely nek a 
lé nye ge a „tisz tán má so kért va ló lét”. 
A di a ló gus pe dig en nek meg fe le lõ en 
Ka rá csony Sán dor meg fo gal ma zá-
sá ban nem egyéb, mint a mon da ni-
va lóm nak a te szem szö ged bõl va ló 
olyan meg fo gal ma zá sa, hogy rög vest 
rá is merj, mint a sa já to dé ra. A ki vá lasz-

tott sá gom mind ös  sze en  nyi, sem mi vel 
sem több, le gyek bár köl tõ, gon dol ko-
dó, po li ti kus, vagy nép ve zér.

„Min den Egész el tö rött,
Min den láng csak ré szek ben lob ban”

Ezt lát ja Ady az õ „ko csi-út ján az 
éj sza ká ban”. Mit te hát? A csil la gos 
eget – a vi lág te rem tõ Óri ás Fény 
mér he tet len szá mú meg je le né se it. Az 
em be ri fel adat lé nye gét pil lant ja meg, 
mint Mó zes a Nébó he gyén.

En nek alap ján, te hát a di a ló gus nak 
az on to ló gi ai, min dent meg ha tá ro zó 
fon tos sá gá nak az alap ján kezd he tünk 
hoz zá a „mai” (az az 20. szá za di) 
ma gyar köl té szet ér tel me zé sé hez, amit 
Tá bor Ádám a sze mé lyes von zó dá sa it 
nyil ván va ló an tük rö zõ, de még is igen 
jól meg vá lasz tott kulcs sze rep lõk se gít-
sé gé vel hajt vég re: Ady End re, Vaj da
Já nos, Füst Mi lán, Weöres Sán dor, 
Rá ba György, Tandori Dezsõ…

Adyt egy fél re ér tés mi att a Nyu-
gat-kör köl tõi for ra dal má rai kö zé 
so rol ják, ami ben ugyan nyil ván õ 
is osz to zott, mi dõn azt ír ta, hogy 
„Dé vény nél tört be új idõk nek új 
da la i val”. Ám a fran cia szim bo lis-
ták, akik re itt utal, va ló já ban csak 
a sze mét nyi tot ták ki, a rá gya ko rolt 
nyel vi és szel le mi ha tá suk alig több, 
mint a ki üre se dett ma gyar köl tõi 
kon ven ció ki puk kasz tá sa. „Zsol tá-
ros nyel ve”, aho gyan Tá bor Ádám 
ta lá ló an mond ja, a fran cia ta nul sá-
gok kal nincs kap cso lat ban, sõt, ami 
még kü lö nö sebb egy „köl tõ-for ra-
dal már nál”, ma gyar utó da i val sincs. 
Már Er dé lyi Jó zsef fel is mer te, hogy 
ezt a nyel vet foly tat ni nem le het.
(Saj nos so kan még is meg pró bál ták. 
Egy szer Zilahy La jos ról ol vas tam 
ezt a ké tes el is me rést, hogy ami dõn
min den ki Ady End re stí lu sá ban írt 
rossz ver se ket, õne ki volt bá tor sá ga 
a rossz ver se ket Szabolcska Mi hály
stí lu sá ban írni…)

Ak kor meg mi tõl köl tõ-for ra dal-
már? A pneumatológiai kap cso la tá tól, 
at tól, hogy kez det tõl a Lé lek új ra é pí-
té se fe lé tart. Õ az el sõ iga zi val lá sos 
köl tõnk a 16. szá zad óta, és for du-
ló pont tá ép pen ez zel vált a ma gyar
köl té szet ben, fi lo zó fi á ban (hogy ne 
mond jak itt töb bet a Ka rá csony Sán-
dor ra és Sza bó La jos ra tett ha tás nál), 
és tör té ne lemfor má lás ban is. (Pél dá ul 
Ve res Pé ter, a pa raszt po li ti kus, az õ 
so rát vá laszt ja köny ve cí mé ül: „Mit 
ér az em ber, ha ma gyar?”)

A ma gyar spi ri tu a li tás köl tõi ne héz-
sé ge ket tõs gyö ke rû, bár ta lán e ket tõ-
nek van va la mi mé lyebb kö ze egy más-
hoz. Az egyik az a vis  sza fo gott ság, 
amely a Vég sõ Va ló ság ról csak igen 
rit ka ün ne pi pil la nat ban és csak eh hez
mél tó szûk sza vú ság gal tud be szél ni. 
(Ber zse nyi, Köl csey, Vö rös mar ty és 
fõ kép pen Arany pél dá ja mu tatja ezt.) 
A má sik meg az em lí tett „cu kor máz”, 
az egzisztencialitás nél kü li frá zis. 
(En nek a lé nye gét az úgy ne ve zett 
ha za fi as köl té szet ben ma ga Ady, az 

úgy ne ve zett val lá sos köl té szet ben 
Ka rá csony mu tat ta ki.) Eb ben a kor-
szel lem ben az tán ha Ady „bor zal mas 
Is ten rõl” be szél, ak kor ugyan tel jes-
ség gel a Bib li á ra ha gyat ko zik – „ret-
te ne tes do log az élõ Is ten nek a ke zé be 
es ni” –, de a cuk ro zott pré di ká ció 
szá má ra ez per sze szent ség tö rés ként 
hang zik. A lé lek és az igaz ság vi szont
az õ ol da lán állt, és en nek a nyil ván-
va ló vá vá lá sa tet te õt a kö vet ke zõ fél 
év szá zad ve zér lõ csil la gá vá.

A pró fé ta Is ten sza vát köz ve tí tet te, 
va gyis az út mu ta tá sát. A pró fé tai kor 
el múl tá val azon ban csak a hall ga tá sát 
le het ér tel mez ni. A kul tusz, va gyis
Is ten tisz te le te így nem le het más, 
mint ma ga a lé te zés, de mást ért ve
alat ta, mint egyé ni lé te zést. Ady köl-
té sze te ek kép pen azo no sult ron csolt 
éle té vel, ple be jus fel há bo ro dá sá val, 
for ra dal mi dü hé vel, „Is ten hez ha nyat-
lá sá val” – tra gi ku san szin te ti zál va 
vé ge ze tül a pusz tu lá sát nép ének tör té-
nel mi ka taszt ró fá já val.

Így tért vis  sza õve le a ma gyar 
lé lek be a már-már el ve szett spi ri tu á lis 
ér zé keny ség, ami nem kü lön bö zik a 
va ló ságér zé keny ség tõl: Jó zsef At ti la, 
Pi linsz ky Já nos, sõt Weöres Sán dor 
köl té sze té ben egy részt, Ka rá csony 
Sán dor, Sza bó La jos, va gyis a Má sik 
Em ber fi lo zó fi á já ban pe dig más részt. 
Ez, va gyis a má so kért va ló lét fel is-
me ré se ve ze tett ki egy nem ze dé ket a 
ni hi liz mus zsák ut cá já ból, vagy mond-
hat nánk, a „nyu ga ti vi lág né zet” bel sõ 
el lent mon dá sá ból.

Weöres kap cso la ta Ady val rend kí-
vül ne héz prob lé má kat vet fel. Még 
ak kor is, ha õ ma ga ír ta azt, hogy 
„sze mem nek Ady nyi tott új me zõt”.
Ady nak „ta nít vá nyai” per sze nem 
vol tak, de a ha tá sa a leg na gyob bak ra 
nyil ván va ló ab ban a val lo má sos sze-
mé lyes ség ben, ami a kéz zel fog ha tó 
va ló ság ra épít ke zik, Ady sza va i nak  
le hen ger lõ ma ga biz tos sá gá val. A 
nyelv min den eset re õná luk is „csak 
cif ra szol ga” a sze mé lyes ség mon da-
ni va ló ja szá má ra. Weöres nél el len ben 
a nyelv az alap, és mö göt te tel je sen 
el tûn ni lát szik a sze mé lyes ség. Egy 
tu dós, vagy egy fi lo zó fus szá má ra 
ez nyil ván va ló do log le het, hi szen az 
is me re tet a nyelv lo gi ká já nak se gít sé-
gé vel ad hat ja to vább – de egy köl tõ
mit kezd het ez zel?

Tá bor Ádám így idé zi Weörest. 
„A kül sõ szo nett for ma meg ma rad, 
vi szont a ben ne meg je le nõ anyag 
tel je sen ol dott, sok kal ol dot tabb egy 
sza bad vers nél. (…) A tar ta lom szin-
te pá ra sze rû vé vá lik, úgy hogy vég sõ 
kö tött sé gek és vég sõ ol dott sá gok kü lö-
nö sen ke ve red nek ben ne.” (A szo nett 
az egyik leg kö töt tebb nyu ga ti vers for-
ma, ép pen ezért oly ki hí vás min den 
ko rok köl tõi szá má ra. Weöres nek 
meg kü lö nö sen fon tos, mert e ver se it 
ép pen ség gel a for ma se gít ös  sze tar ta-
ni.)

Weöres úgy lát szik, ma ga sem 
vet te itt ész re azt, hogy vol ta kép pen 
Ka rá csony Sán dor nyelvfi lo zó fi á já ra 
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tá masz ko dik, mi dõn ilyes fé lét mond: 
„A tar ta lom nak nincs lo gi kai lán co la-
ta, a gon do la tok, mint a ze ne mû ben 
a fõ- és mel lék té mák ke rin ge nek 
anél kül, hogy konk rét tá vál ná nak, az 
in tu í ció fo kán ma rad va.”

Az in tu í ció a rá ci ó nál mé lyebb és 
alap ve tõbb, sõt azt is mond hat juk, 
hogy az em ber meg ér té sé nek nél kü-
löz he tet len alap fel té te le, vi szont a 
rá ció csak bi zo nyos pon tig ké pes 
kö vet ni. Tu laj don kép pen egy mi ti kus 
„õs ké pet” fo gunk fel a se gít sé gé vel, 
ami ben rá is me rünk ar ra, hogy mi is 
azo no sak va gyunk ve le. Ezek nek a 
szo net tek nek a for ra dal mi új don sá ga 
nem is a mi ti kus tar tal muk ban van, 
mint mond juk Ril ké nél vagy a fran-
cia szim bo lis ták nál, ha nem ma gá nak 
a nyelv nek a mi ti kus fel épí té sû szer-
ke ze té ben. Amit a vers „hall ha tó an” 
mond, az zal fo lya ma to san ér zé kel tet 
va la mi mö göt te lé võt, amit azon ban
pon to san meg fog ni nem le het.

Weöres nek ez a „for ma bon tá sa” 
ek kép pen vá lik el ké pesz tõ for ma te-
rem tés sé, a köl tõ ma ga pe dig va ló-
sá gos „híd dá” a ma gyar köl té szet 
ra di ká lis és kon zer va tív for ra dal mi 
irány za tai kö zött.

A „tá vo li ked ves” min den em be ri 
kul tú rá nak egyik örök té má ja – de 
a Nyu gat Pet rar ca és a tru ba dúr köl-
té szet óta egye dül ál lót pro du kált, az 
Él mény ér de ké ben el tá vo lí tott Ked-
vest. A pneumatológiai ala pot, Esz me
és Lé te zés fel nem ol dott ket tõs sé gét 
lát hat tuk Kierkegaard és Re gi na Olsen 
kü lö nös kap cso la tá ban. Füst Mi lán és 
Jaulusz Er zsé bet egy éle ten át tar tó,
fel vált va re mény te len sze rel mé nek, 
há zas sá guk nak és el vá lá sa ik nak a 
tör té ne te még en nél is gro tesz kebb. 
A mély lé lek tan hoz zá tud ugyan ten ni
ezt-azt (Füst Mi lán ma ga is kép zett
ana li ti kus volt), mint az apa hi ány ra 
vis  sza ve zet he tõ ér zel mi am bi va len-
ci át, még is ala pos a gya núnk, hogy 
vég ered mény ben itt a „düh pró fé tá ja” 
(Ham vas Bé la ki fe je zé se) vá lasz tot ta 
meg hi te les eg zisz ten ci á ját a mû ve
ér de ké ben. Ezek a grá nit szik lák ból 
ra kott, sú lyos sá guk kal Ber zse nyi 
Dá ni elt idé zõ szabadversek ugyan is
Tá bor Ádám ész re vé te le sze rint ab ból 
a hár mas eg zisz ten ci á lis ma gány ból 
szár maz nak, amit egy re ak ci ós tár sa-
dal mi kör nye zet, egy Sem mi be tar tó 
em be ri ség tör té net és egy Is ten tõl va ló 
sze mé lyes el ha gya tott ság ha tá roz 
meg. Alig hin ném, hogy ezt ér de mes 
vol na ana li ti kus kez det le ges ség gel 
„apa hi ány ra” vis  sza ve zet ni – hi szen a 
Mû hi te le sen tol má csol ja mind ezt apa-
hi ány ban nem szen ve dõk szá má ra is. 
Azt meg tán még se mond juk, hogy a 
ki zök kent vi lág nak min den nya va lyá-
ja Füst Mi lán apahi á nyá ra ve zet he tõ 
vissza…

 „A köl tõ ak kor iga zi köl tõ, ha 
sze mé lyes kér dé se it úgy te szi fel, 
olyan nyel ven, mely nek ré vén kér dé-
se egy szer re min den ki kér dé se lesz.” 
Tá bor Ádám nak ez a Füst Mi lán hoz 
fû zött meg jegy zé se meg egyez vén 

Ka rá csony Sán dor jel kép-de fi ní ci ó já-
val, a di a ló gusfi lo zó fia „Én-Te-Szó” 
világmeghatározó hár mas sá gát idé zi 
meg. Így ta lál ko zunk Tandori De zsõ
prob lé má já val is, aki ugyan csak fel ad-
ta a lec két.

Mi dõn, több éves cen zú ra után, 
1968-ban alig-pél dány szám ban meg-
je lent vé kony ka kö te te (Tö re dék 
Ham let nek) ál ta lá nos iro dal mi meg-
hök ke nést vál tott ki a to rokszo ron ga tó 
nagy vá ro si ma gány nak, a val lo má sos 
ezotériának, a cen zú rá nak mu ta tott 
sza már fül nek, a szó és a lé te zés hi te-
les sé gé nek, te hát a kor leg ál ta lá no-
sabb kér dés cso port já nak ak ro ba ti kus 
ügyes sé gû fel ve té sé vel. Mind ezt a 
Ka rá csony Sándor-i „lé lek ta ni mon-
dat” még csak tö re dé ke i ben lé te zõ 
gram ma ti ká ján ke resz tül, an nak a le he-
tõ sé ge it a vég sõ kig fe szít ve. Tá bor 
Ádám en nek alap ján be szélt az „Ady 
utá ni el sõ iga zi köl tõi for ra da lom ról”. 
Ami azon ban el ma radt. Va ló szí nû 
per sze, hogy az így meg újult fo ga lom 
és nyelv hasz ná lat még in kább pusz ta 
ma nír lett vol na, mint az Ady-epi go-
nok ese té ben.

Nem tu dom itt el hall gat ni a cen-
zú rá ra vo nat ko zó ész re vé te le met. A 
vers at tól vers, ha el jut má sok hoz, de 
ho gyan jus son, ha a cen zor le vág ta a 
szár nya it? Tandori is me re te im sze rint 
ezért csu pán egyet len po li ti kai, va gyis 
köz vet le nül tár sa dal mi ver set írt, ahol 
Ham let ki rály fi ál ar cá ban gú nyo ló dik 
a test vér gyil kos trón bi tor ló fö lött, 
jól il lesz ked vén a hat va nas évek 
„ma gyar Dá ni á já ba” (hogy utal jak 
Tá bor Ádám el sõ ver ses kö te té re is). 
Vi szont nem iga zán von zó köl tõi fel-
adat a cen zú rá val bir kóz ni. Aki pe dig 
meg hó dol ni sem akar, az ke res sen 
más te re pet ma gá nak. Tandori ra di-
ká lis for du la ta te hát elég egy sze rû en 
meg ért he tõ ma gá ból a lét hely zet bõl. 
El hall gat nia sem le het, kö rül be lül 
an nak a meg ál la pí tás nak men tén: 
„hogy ha Is ten hall gat, ak kor ho gyan 
hall gat hat nék én?”.

Más részt per sze: „mi rõl be szél-
het nék?”. Elõ ször is a be széd rõl, 
pon to sab ban a be széd nek ar ról a 
jel zés rend sze ré rõl, amit az író gép 
hasz ná la ta je lent. Azu tán meg a „pil-
la na tok egyen ran gú sá gá ról”, a „köl tõi
alá zat ról a pil la na tok vég te len jé vel 
szem ben”, ami vég ered mény ben egy 
ma gán mi to ló gia fel épí té se: a min-
den na pi élet meg ket tõ zé se a rá va ló
ref le xi ó val. „A kí sér tetlét do ku men tá-
ci ó ja”, mond ja Tá bor Ádám fö löt tébb 
ta lá ló an.

A nyelv fi lo zó fi ai ki té rõ azon ban 
el ve ze tett ah hoz a meg ál la pí tás hoz, 
hogy „ugyan ez el mond ha tó bár mi rõl”. 
Ami ter mé szet sze rû leg meg egye zik a 
„szö vegiro da lom” poszt mo dern hit val-
lá sá val, vi szont en nél tö ké le te seb ben 
ni hi lis ta dol got még nem so kan mon-
dot tak. Ve gyük azon ban fi gye lem be, 
hogy a köl tõ csu pán csak ta nú – egy 
olyan vi lá gé, amely ben min den ki je-
len tés el ve szí tet te az ér tel mét, hi szen 
sem mit sem le het va ló sá gos nak el fo-

gad ni (az em be ri sze mé lyi sé get ma gát 
is a szó ha tá roz za meg, ahol nin csen
szó, ott em ber sin csen), és ép pen ezért 
már ma ga a vi lág sem va ló sá gos. Va ló-
sá gos vi szont az el ad ha tó ság. A Mam-
mon, mon da ná rá Sza bó La jos.

A „pil la na tok egyen ran gú sá ga” 
pe dig csu pán egy elõ fel té tel lel le het 
igaz, az zal, hogy fo lya ma to san Is ten 
szí ne elõtt ját szó dik nem csu pán az 
élet, ha nem a ve le pár hu za mos „jel-
kép rend szer”, az az a vers is. De en nek 
a köl tõi meg va ló sí tá sá ra az egész ed di-
gi vi lág iro da lom ban csu pán Pi linsz ky 
Já nos volt képes…

Itt mind azo nál tal fel buk kan elég-
gé vá rat la nul az õsi ma gyar kép let.
Mert aho gyan Tá bor Ádám mond ja, 
„Ady köl té sze té nek alap sza vai Is ten, 
lét, tör té ne lem, sze re lem, sors – ná la 
min dig a leg na gyobb dol gok ról van 
szó. Tandori élet mû vé ben ez zel 
szem ben a hét köz na pi élet, ve re bek, 
mac kók, a já ték a fõ sze rep lõk. (…) 
Va ló sá gos ér ték kel te lí ti ezt a hét köz-
na pi és já ték vi lá got.” Nos, Ady elõtt 
a ma gyar köl té szet ép pen ezt tet te,
aho gyan em lí tet tük lel ki al ka tunk 
egyik sa já tos sá gát. (Né ze tem sze rint 
egyéb iránt ez az el len tét a gyö ke re 
Kosz to lá nyi De zsõ dü hödt Ady-el le-
nes sé gé nek is.)

Volt vi szont a hat va nas évek kö ze-
pén egy nem zet kö zi köl tõ kong res  szus 
Pá rizs ban, a köl té szet vi lág for má ló 
ere jé be ve tett bi za lom mal, ahol is a 
vi lág min den tá já ról ös  sze gyü le ke zett 
köl tõk meg döb ben ve kons ta tál ták 
azt, hogy az em be rek ér dek lõ dé se 
min de nütt meg szûnt a vers iránt. Épp 
ezért utó lag a ta nács ko zást, rész ben a 
leg na gyobb pá ri zsi köl tõ, Vil lon tisz-
te le té re is, el ne vez ték „akasz tot tak 
kong res  szu sá nak”.

A dol gok mi hoz zánk las san szok-
tak el ér kez ni. Ez zel a kö vet kez mény-
 nyel pél dá ul csak nem rég kel lett a 
ma gyar köl tõk nek szem be sül ni ük. 
Ma ga Tá bor Ádám így ír je len le gi 
hely ze tünk át te kin té sé ben: „Eb ben 
a re zig nált, ma ni e ris ta poszt mo dern 
pa ra dig má ban már min den relativált, 
te hát a köl tõi eg zisz ten cia au to ri tá sa 
is. (…) En nek az au to ri tást zá ró jel be 
té võ pa ra dig má nak a kép vi se lõi je len-
tik a ma in du lók szá má ra a ha gyo-
mányt.” A ni hil mint ha gyo mány – ez 
per sze ti pi kus poszt mo dern hely zet, 
és aki ide gek kel bír ja, a leg job ban 
te szi, ha egy jót rö hög a bel sõ el lent-
mon dá son.

Ady End re pél dá ul ma el ve szett-
nek szá mít. Sem köl tõ, sem be fo ga-
dó nin csen, aki kez de ni tud na ve le 
valamit. (Maga Tá bor Ádám is hos  sza-
san ma gya ráz ni kény te len a nap nál
vi lá go sabb, egy sze rû ma gyar nyel ven 
írott ver se it.) Nem volt ez min dig így. 
A hat va nas évek vé gé tõl Latinovits 
Zol tán or szág já ró Ady-est je in va ló-
ság gal fel rob ban tot ta a kul túr há zak 
elõ a dó ter me it, és hogy ha foly tat ja, 
ta lán egy új ma gyar for ra da lo mig 
fo koz hat ta vol na a köz han gu la tot. 
Balaskó Je nõ pe dig még a nyolc va nas 
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évek ele jén is le nyû göz te az ér tel mi-
sé get Ady-, Pi linsz ky -, Jó zsef At ti la-
est je i vel. Van a do log nak egy olyan 
meg ér te ni va ló ta nul sá ga is, hogy a 
ver set nem ol vas ni kell, ha nem hall-
gat ni – az „akasz tott köl tõk” ta lán ezt 
nem vet ték ész re –, de egy olyan is, 
hogy a si ker hez meg kell szó lí ta ni az 
em be re ket.

Meg szó lít ha tó ak-e, ez itt a kér dés.
Mi vel alig ha van ma a vi lá gon ün nep-
te le nebb nép, mint a mi énk. Az el múlt
évek ben a leg sü ke tebb csönd ben múlt 
el egy sor olyan év for du lónk, ami vel 
kap cso lat ban a vi lág bol do gab bik 
ré sze in egek re szó ló ün nep sé gek vol-
ná nak: hon fog la lás, ál lam ala pí tás, 
sza bad ság harc, Né meth Lász ló, Il  lyés 
Gyu la, Fülep La jos, Kerényi Kár oly, 
Jó zsef At ti la, Bar tók Bé la, Ko dály 
Zol tán, nem is szól va a má ig el sem 
is mert olya nok ról, mint Ham vas Bé la,
Sza bó La jos, vagy a ta va lyi év for du-
lós Tá bor Bé la. (Egyet len em lé ke ze-
tes év for du lónk az öt ven ha tos for ra-
da lo mé volt, de hát az meg vi lág ra 
szó ló an fur csá ra sikeredett…)

Ez min den eset re nem ste ril köl tõi
vagy mû vé sze ti kér dés, ha nem tár-
saslelki. Ham vas Bé la er rõl azt mond-
ja: „Az ün nep min den em ber kö zös sé-
ge ab ban az is te ni lét ben, aho vá az 
em ber csak Én-je fel ál do zá sa árán 
jut hat el. Ezért az ün nep a kol lek tív 
lét meg va ló su lá sa.” Cso dál koz nunk 
te hát leg alább is nem na gyon kell.

Tá bor Ádám, a „kon zer va tív for ra-
dal már”, ez zel a táv lat tal ös  szeg zi a 
kö te tét: „Az ez red for du ló iga zi nagy 
ma gyar köl tõi azok lesz nek, akik 
szem benéz ve a vi lág tör té nel mi fo lya-
mat tal a tel jes ség igé nyé bõl fa ka dó 
köl tõi és gon do la ti ha gyo mány bá zist 
ta lál nak az ér té ke lés ent ró pi á já val 
va ló szem befor du lá suk hoz. Aho gyan 
Cso ko nai és Ber zse nyi tet te a 18–19. 
szá zad for du ló ján, vagy Ady és a nyu-
ga to sok a 20. szá zad ele jén.”

(Kalligram Ki adó, 2007)
Miklóssy End re

le küz dés le het sé ges mód ja i val, má so-
kat – a tár sa dal mi szo li da ri tás okán 
– a jobb sors ra ju tot tak „ne mes sé ge” 
kö te lez a cse lek võ rész vé tel re. Mert a 
sze gény ség le küz dé se ugyan komp lex
cse lek vé se ket igé nyel, de el sõ sor ban 
még is mo rá lis kér dés.

A sze gény ség kér dés kö re nap ja-
ink gyor san ki épü lõ ver seny tár sa-
dal má ban, mely ben év rõl év re nõ a 
vesz te sek szá ma, új meg kö ze lí té sek 
ki mun ká lá sát te szi szük sé ges sé. Ezek 
tu do má nyos igé nyû vizs gá la tá ra 
vál lal ko zott a Ma gyar Tu do má nyos 
Aka dé mia Veszp ré mi Te rü le ti Bi zott-
sá gá nak szo ci o ló gi ai mun ka cso port ja, 
ami kor 2005. no vem ber 18-án kon fe-
ren ci át szer ve zett. Az ott el hang zot-
tak ki bõ ví tett, pon to sí tott vál to za ta a 
kö zel múlt ban ta nul mány kö tet for má-
já ban is nap vi lá got lá tott.

A be ve ze tõ ta nul mány – a szer kesz-
tõ, Szretykó György tol lá ból – a nap ja-
ink ban el ural ko dó neo li be rá lis szem lé-
let sze gény sé get új ra ter me lõ mi vol tát 
kár hoz tat ja, fõ ként Pierre Bourdieu 
el mé le té bõl ki in dul va: „A neo li be ra-
liz mus azon kol lek tív struk tú rák meg-
sem mi sí té sé nek prog ram ja, me lyek 
ké pe sek gá tat vet ni a tisz ta pi a ci lo gi-
ká nak.” Ez a dar wi niz mus el mé le té re 
épü lõ irányzat… „minden gya kor lat 
nor má já vá a min den ki el le ni har cot 
és a ci niz must tet te”. A köl tõi kér dés
után – Ho gyan sül  lyedt a nyu ga ti ci vi li-
zá ció er re a szint re 1945 óta? – a szer-
zõ elõbb Maynard Keynes szo ci á lis 
pi ac gaz da ság-el mé le tét, majd Mil ton
Friedmann mo ne tá ris gaz da ság- és 
tár sa da lom po li ti ká já nak leg fon to sabb 
ele me it is mer te ti. Ez utób bi, amely 
a jó lé ti ál lam fo ko za tos csök ken té sét, 
a jó lé ti ki adá sok ra di ká lis le fa ra gá sát 
tûz te ki cé lul, a nem zet kö zi pénz- és 
gaz da sá gi elit ér vé nye sü lé sét se gí tet te 
elõ a po li ti kai és a ci vil tár sa da lom 
fe lett. S mi vel tér sé günk ben Ma gyar-
or szá gon a leg gyen gébb a ci vil tár sa-
da lom és a szak szer ve ze ti moz ga lom, 
ezért mi vál tunk Eu ró pa neo li be rá lis 
mintaországává. A ma gyar or szá gi 
sze gény ség mér té ké vel kap cso lat ban 
ter mé sze te sen el té rõ ál lás pont ok fo gal-
ma zód tak meg. Gazsó Fe renc sze rint
„…A ma gyar la kos ság nak leg alább a 
fe le sze gény ség kö ze li hely zet ben él. 
Eb bõl ti zen öt szá za lék olyan mély- 
sze gény, aki a mun ka erõ pi ac ra sem mi-
lyen mó don nem tud be jut ni, és se gé-
lyek re szo rul. Az al só kö zép osz tály 
is … máról hol nap ra él, és nin csen
mo bi li zál ha tó erõforrása… a ma gyar
tár sa da lom már most is rend kí vül 
po la ri zált és mély sé ge sen tö re de zett. 
Ezt a fo lya ma tot csak to vább erõ sí ti 
az ok ta tás vagy az egész ség ügy erõ tel-
jes piacosítása…” Ezért hon fi tár sa ink 
je len tõs szá za lé ká nak esé lye sem lesz 
az em be ri élet hez szük sé ges ja vak 
meg szer zé sé re. A meg ol dás: mi e lõbb 
sza kí ta ni kell a mai gya kor lat tal, és 
át tér ni egy em ber- és mun ka köz pon tú 
gaz da ság- és tár sa da lom po li ti ká ra. 

A vas kos kö tet el mé le ti, ala po zó 
ta nul má nyát Vass Csa ba ír ta Intra-

és multiszociális sze gény ség és a 
sze gény ség alat ti vi lá gok cím mel. 
Meg kö ze lí té se sze rint nem ele gen dõ 
egyes szám ban be szél ni a „sze gény-
ség rõl”, ha nem „sze gény sé ge ket” kell 
em lí te nünk, hi szen a kü lön fé le ha zai 
és nem ha zai sze gé nye ket le he tet len 
ugyan azok kal az em pi ri kus je gyek kel 
le ír ni. Ez után a sze gény ség fo gal má-
nak sok di men zi ós meg kö ze lí té sét 
ad ja. El sõ ként a sze gény ségfo ga lom 
gyen ge sé ge it ve szi sor ra, pél dá ul 
azt a szem lé le tet, mely az egy ál lam
– egy tár sa da lom kö te le zõ mono-
szociális vizs gá la ti ho ri zont ját kény-
sze rí ti gon dol ko dá sunk ra. A szer zõ 
meg ál la pí tá sa sze rint „…a né zõ pont, 
a fel osz tá si elv meg vál toz ta tá sa: ha tal-
mi kérdés… A fel osz tá si elv nem 
csu pán va gyon tár gya ik tól foszt ja meg 
a le gyõ zöt te ket, ha nem le rom bol ja 
‚világukat’, s el pusz tít ja iden ti tá su kat, 
s dik tált vi lág ba kény sze rí ti õket, ahol 
sa ját iden ti tá suk he lyett, ne megy szer 
va ló ság ala pot nél kü lö zõ kény szer iden-
ti tá sok ba haj szol ja õket.”

A szer zõ ez után a monoszociális 
sze gény ség fo ga lom fog sá gá ból va ló 
ki tö ré si kí sér le te ket ve szi sor ra. Az 
ural ko dó és alá ve tett tár sa dal mak kap-
csán be ve ze ti a „pu ha há bo rú” fo gal-
mát. A mo dern és a glo bá lis tár sa dal-
mak, fej lõ dé sük, il let ve ha nyat lá suk 
egy ki tün te tett pont ján ös  sze üt köz tek 
egy más sal. E két tár sa da lom szer ve zé-
si mód üt kö ze té ben ugyan ke vés vér 
folyt, de ke mény há bo rú volt, mely 
nap ja in kig tart. A pénz ügyi há bo rú, 
a gaz da sá gi há bo rú, az ide o ló gi ai 
há bo rú ma már nem csak szép me ta-
fo rák, ha nem re a li tá sok ká vál tak. 
Hi szen ezek a har cok dön töt ték el az 
ural ko dó tár sa da lom má emel ke dés 
és az alá ve tett tár sa da lom má sül  lye-
dés kér dé sét. E pu ha há bo rúk ban a 
tár sa da lomle vá lasz tás esz kö zei a 
szi vat  tyú- és to lat  tyú rend sze rek. „Szi-
vat  tyú nak azo kat a jo gi lag rög zí tett, 
vagy ép pen jo gon kí vül ki ala kí tott 
po li ti kai, il let ve gaz da sá gi in téz mé-
nye ket és hoz zá juk kap cso ló dó cse-
lek vé se ket ne ve zem, ame lyek ki épí-
té sé nek cél ja, hogy a tel je sít mé nye ik 
alap ján va la ki ket meg il le tõ for rá so kat 
az el sõd le ges, má sod la gos, har mad la-
gos vagy töb bed le ges új ra el osz tás sal 
má sok hoz, olya nok hoz, aki ket az, 
tel je sít mé nye ik alap ján nem il let meg, 
átvigye … a to lat  tyúrend szer pe dig a 
vesz te sé gek aszim met ri kus el osz tá sát 
vég zi.” No ha a tár sa da lom test ápolt-
sá ga a for rá sok ará nyos, min den ki re 
ki ter je dõ nö ve ke dé sét és a ver seny ké-
pes ség ja vu lá sát fel té te le zi.

Var ga Ba lázs A gyer mek sze gény-
ség ala ku lá sa és ke ze lé si mó do za tai 
az OECD-or szá gok ban és Ma gyar or-
szá gon cí mû ta nul má nyá ban Andorka
Ru dolf gon do la tát idé zi, mely sze rint
a gyer mek nem csak két em ber ma gán-
ügye, ha nem egy ben „köz jó szág” is, 
mely nek „hasz na”: tu dá sa, mun ká ja, 
köz te her vi se lé se ré vén a tár sa dal mat 
gya ra pít ja. Már pe dig ha va la mi köz-
jó szág, ak ko r a ró la va ló gon dos ko-

A sze génység met szetei
(A sze génység, az egész ség

és a tár sadalmi ki rekesztettség.
A roncs társadalom szo ciológiai és 

társadalomgazdaságtani
dimenziói)

A sze gény ség és a ki re kesz tett ség 
olyan tü net cso port, mely egy re újabb 
és újabb fe ké lye ket okoz a ma gyar tár-
sa da lom tes tén, ho va to vább az egész-
sé ges ré sze ket is meg tá mad ja. Ezért 
nél kü löz he tet len egy pon to sabb di ag-
nó zis, mely nek jel lem zõ it, di men zi ó it 
min den kor tár sunk nak il lik is mer nie. 
Ki nek azért, mert va la mi lyen mó don 
érin tett, ezért meg kell is mer ked nie a 


