
ANDREA RICCARDI (SZERK.): 
FERENC PÁPA ÉS AZ Ő IDEJE 
A kereszténység Jorge Mario 
Bergoglio idején 

A 2017-ben, Andrea Riccardi által szervezett, Fe-
renc pápaságáról, tágabban a kereszténységről és 
az egyház jelenéről szóló konferencia anyaga je-
lent meg nemrég, Sólyom László fordításában és 
a Bencés Kiadó gondozásában. Nem az első 
olyan fordítói munkája ez a volt köztársasági el-
nöknek, amely egyben állásfoglalás, útkeresés és 
talán válaszadási kísérlet is az egyház és a társa-
dalom égető problémáira. Az, hogy egy ilyen kon-
cepció milyen felfokozott érzelmeket és mennyi-
re ellentétes fogad tatásokat tud kiváltani, világosan 
kitűnt a könyv bemutatásául szolgáló kerekasz-
tal-beszélgetésen. 

A kötet első pillantása eklektikusnak hat, és ta-
lán hiányozni látszik belőle a rendezői elv. Sok-
szori olvasatra mégis úgy tűnik, hogy korunk, 
benne a kereszténységgel, legalább ennyire sok-
oldalú, sok megközelítést igénylő valóság. Ahhoz, 
hogy jól tájékozódjunk a tanulmányok között, se-
gítségre lehet a kötetbemutató beszélgetés, amely 
záró fejezetként kapott helyet a könyvben. 

Ahhoz, hogy megértsük, ma hol húzódik az 
egyházban centrum és periféria, széles spekt-
rumban kell megismernünk magát a világegy-
házat. A kötet az európai kereszténység számára 
lehet elsősorban iránytű. A központ és a periféria 
viszonyát tárgyaló fejezetből rátekintést kapunk 
az afrikai, észak-amerikai és kínai kereszténység 
helyzetére. Ennél is fontosabb, hogy több tanul-
mány foglalkozik Dél-Amerikával, benne Fe-
renc pápa (Jorge Bergoglio) pasztorális és teoló-
giai fejlődésével. Innen nyerhetünk képet arról, 
hogy a XXIII. János által vágyott „szegény egy-
ház” hogyan lesz Ferenc szegényekhez kilépő egy-
házává. A kapocs VI. Pál és az Evangelii nuntian-
di enciklika. Ebben az enciklikában Pál pápa 
„teológiai és tanbeli hidat kínált a földrész egy-
házának” (38.). Ez a híd alkalmas volt arra, hogy 
összekösse az 1968-ban Medellínben, majd Pu-
eblában „újjászülető latin-amerikai katoliciz-
must” a centrummal, és hogy Bergoglio számá-
ra az evangelizáció felülmúlhatatlan tanításaként 
„a máig írt legnagyobb lelkipásztori dokumen-
tumot” (38.) jelentse. A sajátos helyi tapasztala-
tok: a szegénység, a periféria, az urbanizáció és 
ezek narratívái elevenen találkoznak a doku-
mentumban Pál pápa tanításával. „Az aparecidai 
reformok szíve a megtérő lelkipásztorkodás volt: 
olyan missziós álom — írja Bergoglio az Evange-
lii gaudiumban —, amely képes átformálni min-

dent” (51.). A Ferenc pápaságát elindító és teo-
retikusan megalapozó enciklika tehát ebben a 
hosszú sorban egy, a periféria és centrum élő teo-
 lógiai diskurzusából és tapasztalatából szárma-
zó munka. Ferenc pápát mind pasztorális, mind 
diplomáciai megnyilvánulásaiban ezen dokumen -
tumok tanításai vezetik, a kötet több fejezete ezt 
igyekszik elemezni. Azt mondhatjuk, hogy a II. Va-
 tikáni zsinatot követő ellentétek után, Antonio 
Giovanoli szavaival „egy olyan egyházi perspek -
tíva emelkedett fel, amely meghaladta a zsinat 
utáni polarizációt” (267.). 

Minden Ferenc pápát ért kritikát érdemes eb-
ből a perspektívából értékelni, illetve abból, hogy 
ma a centrum és a periféria pólusváltáson megy 
keresztül. Kulcsfontosságúnak tekinthetjük a Jean-
Pierre Bastian által jegyzett Az érzelmek keresztény -
sége: a pünkösdi mozgalmak című tanulmányát. 
Má ra a kereszténység minden negyedik hívője va-
lamelyik „evangéliumi” mozgalom tagja. És itt 
nagyrészt nem újonnan megkereszteltekről van 
szó, hanem főleg a katolikus egyházból kilépők-
ről. Önmagában nem is e mozgalmak „karizma-
tikus” jellege jelent veszélyt, hanem az, hogy a ke-
resztény hittartalommal olyan heterogén elemeket 
(pogány vallásosság maradványai, mágia, gyó-
gyítás, piaci, sikerorientált teológia) ötvöznek, 
amelyek súlyosan torzítják azt. Ahogyan a köny-
vet bemutató beszélgetésen is elhangzott, korunk 
vallási kihívásai közül talán a pünkösdi mozgal-
mak jelenléte a legégetőbb. A Ferenc pápát ért kri-
tikák azt tévesztik szem elől, hogy pápaságának 
sokszor kritizált pasztorális irányvonala legalább 
képes volt mérsékelni e mozgalmak előretörését. 

Kikerülhetetlen, hogy egy ilyen kötetben ne es-
sen szó a migrációról és a politikáról, főleg akkor, 
ha magát a fordítói munkát is ebben a kérdés-
körben kifejezésre juttatott személyes állásfogla-
lásnak tekinthetjük. A kötet sarkosan áll ki Ferenc 
pápa mellett, és mutatja be hozzáállását a migrá-
cióhoz, a szegényekhez. Ez a felfogás szinte tel-
jesen idegen, legalábbis Közép-Kelet Európában. 
Ugyanennyire jelentős lehet magyar szemmel ol-
vasva az, hogy a ferenci tanítás hogyan viszonyul 
a keresztény-katolikus politikai pártokhoz. 

A kötet személy szerint rám azért volt nagy ha-
tással, mert felismertetett egy központi gondolatot: 
Ferenc pápa, illetve a dél-amerikai teológia által egy 
új súlypont lépett be a hitről való gondolkodásba: 
a „város teológiájának” szempontja. Ahogyan a Ber-
goglio által szerkesztett aparecidai dokumentum 
legtöbb definíciója a globalizmus által létrehozott 
metropoliszokhoz kötött, úgy világlik fel a kötet-
ben egy olyan — nem csak pasztorális — teoló-
 giá nak a lehetősége, amelyet nagy részben ez a súly-
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pont szervez. (Ford. Sólyom László; Pannonhalmi 
Főapátság — Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2019) 

SÁGHY ÁDÁM 

A MEGTÖRT OSTYA  
ÉS A MEGTÖRT EMBER 
Elmer István beszélgetése Varga 
László kaposvári megyéspüspökkel 

Varga László kaposvári megyéspüspök 2018-ban 
megjelent könyve a „Pásztorok — Magyar apos-
tolutódok a harmadik évezred elején” című in-
terjúkötet-sorozat újabb darabja. A sajátos műfajból 
következőleg személyes hangvételű sorok olva-
sói lehetünk, melyeken keresztül Varga László püs-
pök életútjával, hivatásával, lelkipásztori tevé-
kenységével és lelkiségével ismerkedhetünk meg. 
Egy radikális Krisztus-követő ember életpályája 
rajzolódik ki a kötetben, amelyben az interjúalany 
a konkrét életeseményeiből és személyes tapasz-
talataiból kiindulva fogalmazza meg hitvallását, 
egyházképét és küldetését, feltárva személyes küz-
delmeit és megpróbáltatásait, tanúságot téve az 
Evangélium szerinti életről, amely nem hajlandó 
a megalkuvásra, a korábbi kommunista elnyomás 
ellenére sem. 

Varga László lelkiségéhez egyaránt hozzátar-
toznak a sorkatonasága alatt megismert Bokor-
közösségben és a későbbiek folyamán, a kariz-
matikus mozgalomban szerzett lelkület és 
tapasztalatok. A Bokor bázisközösség ajándéka-
iként tekinti az alábbi szempontokat: a Szentírás 
tettekre váltása, amely nélkül nem élő a keresz-
ténység — a Szentírás „ugyanis maga az élet, nem 
emlékkönyv” (136.); az egyház közösségi voná-
sa, mert közösség nélkül nincsen egyház; és a lel-
ki vezető szükségessége, amely nélkül kockáza-
tos lenne végigmenni az úton (138.). 

A kötet címe egyszerre fejezi ki Varga László 
papi hivatásának központi elemeit és a velük való 
egzisztenciális azonosulást. E két fókuszpont az 
Eucharisztia és a szegények. Szociális érzékeny-
sége és a szegények melletti elköteleződése is ki-
rajzolódik az interjúban, nem véletlen, hogy plé-
bániai szolgálati helyein szükségét érezte sérült 
és hajléktalan emberek befogadását és egy ká-
polna kialakítását, ugyanis „a sérültek befogadása 
és a szentségimádás összefügg” (213.). Éppen a 
somogysámsoni plébániájára járó egyik sérült pél-
dája segítette annak felismerésében, hogy a va-
lóság befogadása, a titok megértése nem pusztán 
racionális kérdés. „Imával, szeretettel, szemlélő-
déssel legalább annyit — vagy többet — láthatunk 
a valóságból, mint a tudásunkkal.” 

Szent VI. Pál és Assisi Szent Ferenc nyomán a 
szavak helyett a tettek elsőbbségét vallja: első-
sorban ugyanis nem tanítókra, hanem tanúkra van 

szüksége az egyháznak (VI. Pál — Evangelii nun-
tiandi), és az Evangélium hirdetése csak szükség 
esetén történik szavakkal (vö. Assisi Szent Ferenc). 
De a legfontosabb kiindulópontja az irgalom (71.). 
Nem véletlen, hogy püspöki jelmondata is ez az 
egyetlen szó: irgalom. Ezzel a hozzáállással pe-
dig egyúttal Ferenc pápa lelkiségével és irányá-
val azonosul, amely Krisztus nyomán szétvá-
lasztja a bűnt és a bűnöst, és amely a bűn helyett 
az örömhírt képviseli, a kérügmát, az első és leg-
fontosabb üzenetet: „Isten szeret téged, meghalt 
érted, segíteni akar!” (70.). Éppen ezért hangsú-
lyozza Ferenc pápát követve, hogy a gyóntatószék 
nem lehet kínzókamra (16.). 

Beleilleszkedik a Ferenc pápa által hangsúlyo-
 zott „misszionárius-tanítvány” meggyőződésébe 
(EG, 120.) az a gondolatmenet is, amely a nyolc bol-
dogság vagy a filippi levél által megfogalmazott lel-
kület elsajátítását teszi szükségessé: a személyes dön-
tést, hogy akarok-e tanítvány lenni vagy nem? (17.). 
És ez sajnos sokunknál elmarad — állapítja meg Var-
ga László. „Nem Krisztust akar juk követni, hanem 
elsősorban papok, plébánosok akarunk lenni.” 

Mindezek alapján érezhető, hogy „alapvető 
szemléletváltozásra van szükség”: „újra fel kell 
fedezni a hitet: a személyes és a közösségi hitet” 
(65.). Ez a szemléletmód magában foglalja azt is, 
hogy a kereszténység lényege az Istennel való sze-
retetkapcsolat, nem pedig pusztán a szabályok és 
a jogi, morális kategóriák. 

Varga László három jelenlegi krízishelyzetet ál-
lapít meg: szerinte a kereszténység nem történel-
mi válságba, hanem a hit krízisébe került. Emellett 
beszélhetünk a remény kríziséről, a csalódásról, ar-
ról a tapasztalatról, amelyet az emmauszi tanít-
ványok éltek át (29.), valamint a szeretet kríziséről. 
Az európai kultúra problémája az, hogy a közép-
pontban nem Isten, hanem az ember áll (31.). 

Nem egy elefántcsonttoronyban élő bürokra-
tát, hanem hús-vér lelkipásztort ismerhetünk 
meg „Laci atyában”, ami köszönhető az évtize-
des „terepmunkának”, a várpalotai kápláni, a so-
mogysámsoni plébánosi, valamint a kaposvári 
plébánosi lelkipásztori szolgálat során szerzett 
személyes tapasztalatainak. 

A 2016. március 25-én főpásztorrá kinevezett 
Varga László kitűzött püspöki feladatai is megfo-
galmazódnak: evangelizáció és misszió — „mert 
ha nem evangelizálunk, ennek hiányában csak egy-
fajta restaurálás folyik” (230.), az irgalom és a sze-
gények ügye, valamint az „imádság házainak meg-
teremtése” — szentségimádás (258–259.). 

Az interjúkötet nemcsak és elsősorban nem élet-
rajzi kalauz, hanem leginkább lelki iránytű kíván 
lenni, és ezáltal olyan szempontokat nyújt, melyek 
mentén hitünk újragondolására ad lehetőséget és 
ösztönzést, úgy a hívők életében, mint a papi szol-
gálattevők számára. Felhívás a személyes döntés 
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meghozására, amit nem spórolhatunk meg, ugyan-
is a szentség „attól válik hatékonnyá, ha személyes 
döntést hoz[unk] Krisztus követésére” (23.). (Szent 
István Társulat, Budapest, 2018) 

WAPPLER ÁDÁM 

BAÁN IZSÁK:  
CSENDHEZ SZOKOTT SZÍV 
Tíz szó a benedeki hagyományból 

Biztosan vannak, akik a bencés Pierre Miquel A si-
vatag szókincse című monasztikus szóelemzései 
vagy éppen Jü Hua Kína tíz szóban című könyve mi-
att ilyen-olyan előítéletekkel fognak közelíteni 
Baán Izsák új kötetéhez, de alighanem hamar be-
látják, hogy teljesen eredeti szemléletű szerzővel van 
dolguk. A bakonybéli bencés szerzetes ugyanis 
olyan intellektuális lelkigyakorlatra és önkritikus 
számvetésre hívja olvasóit, amilyet, egyre jobban 
látszik, lényegében csak ő tud kínálni a mai magyar 
katolikus világban. 

A kötetben szereplő tíz szöveg mintha két célt 
tűzne maga elé: egyrészt azt kívánja megvizsgálni, 
hogyan váltható életre meggyőző és vonzó for-
mában a monasztikus szerzetesség több mint más-
fél évezredes hagyománya a mai körülmények kö-
zött, másrészt azt próbálja igazolni, hogy a 
monasztikus szerzetességnek egyetemes jelentő-
sége van a mai egyházban és a mai társadalom-
ban, sőt életállapotától függetlenül minden ke-
reszténynek konkrét mondanivalóval szolgál. 
Az első cél súlya a kötet szerkezetében is tükrö-
ződik: az első írás nyomban a hagyomány prob-
lémáival foglalkozik, a könyv közepén a szabályok 
kérdésének szentelt esszé helyezkedik el, az utol-
só szöveg pedig a bencés kultúra életlehetősége-
it és buktatóit tekinti át. Ezt a keretet a második 
célkitűzés jegyében egy olyan szerző gondolat-
menetei töltik ki, aki nemcsak tántoríthatatlanul 
meg van győződve életállapota fontosságáról, de 
annak is minden oldalon jelét adja, hogy nagyon 
szereti választott életformáját. Ennek köszönhe-
tő, hogy a könyv csupa élet: kiderül, hogy a mo-
nasztikus hagyomány sokrétű, meglepetésekkel 
szolgáló, bölcs, a konkrétumokra érzékeny és a 
szélsőségeket kerülő életet kínál követőinek, 
akiknek komoly feladatot jelent, miként valósít-
hatják meg örökségüket a gazdasági vállalkozá-
sok, az internet és a modern ember bokros teen-
dői között. Olyan szerző nyilatkozik meg a tíz 
esszében, akinek számára a korai szerzetesi iro-
dalom semmivel sem kevésbé valóságos és fon-
tos, mint saját korának viszonyai, s az olvasó fo-
kozatosan elhiszi neki, hogy a monasztikus világ 
a legkevésbé sem valóságidegen, mégis különle-
ges életet, ma is választható, szerethető és so kak-
nak fontos életet tesz lehetővé. 

Baán Izsák a korai szerzetesi szövegek átfogó 
ismeretének birtokában, jámbor sallangoktól 
mentesen és saját kora gyermekeként nyújt be-
tekintést a monasztikus életkultúrába. Intellek-
tuális igényei elsősorban abban fejeződnek ki, 
hogy egy-egy kérdés kapcsán előszeretettel bo-
csátkozik a bibliai vonatkozások feltérképezésé-
be, gyakran nyújt teológiai elemzéseket (felvázolja 
többek között az idő, az ítélet és az eredeti álla-
pot teológiáját), és bőségesen merít a monaszti-
kus irodalomból. Néhány bekezdésben is rend-
kívül tágas teológiai összefüggéseket tud 
felvázolni (egészen nagyszerű például a teremt-
ményekhez fűződő viszony ecsetelése a sze-
génységről szóló esszében), amelyeket azonban 
késlekedés nélkül a konkrét élet problémáihoz 
kapcsol. Két nagy hőse Evagriosz Pontikosz, 
akit javarészt pontosan ő ismertetett meg Magyar -
országon, és Szent Benedek, de a sivatagi atyák 
történetei, Cassianus, Gázai Izajás és Szír Szent 
Izsák is fel-feltűnnek a szövegekben. 

Sokszor megfigyelhető, hogy Baán Izsák önmaga 
számára is rögzíteni próbálja a szerzetesség lé-
nyegét. Hol azt fejtegeti, hogy a szerzetesi élet vissza 
kíván térni az eredeti állapotba (52.), hol a szerze-
tesi élet gyakorlatainak célját határozza meg (72.), 
hol a szerzetesség újjászületésének törvényeit 
vizsgálja (21.). Pontosan ezek a rövid, lényegmeg -
ragadó okfejtések figyelmeztetik a nem szerzetes 
olvasót arra, hogy a kötetben róla is szó van — hi-
szen kit ne érintene közvetlenül az a kérdés, hogy 
mit kezdhet az egyházi szokásokkal (Hagyomány), 
kiirtania vagy integrálnia kell-e belső indulatait 
(Vágy), hogyan viszonyuljon a teremtett dolgokhoz 
(Szegénység), minek kell teret adnia mindennapi éle -
tében (Unalom) vagy hogyan érdemes imádkoznia 
(Meditáció)? Ily módon az egész kötet valóban meg-
győz arról, hogy a monasztikus életnek egyetemes 
mondanivalója van. Szó sincs azonban arról, hogy 
Baán Izsák elmosná az életállapotok közötti kü-
lönbségeket, és arra biztatna, hogy a maga módján 
mindenki váltsa valóra a bencés fogadalmak szel-
lemét. Az ilyen olcsó buzdítások helyett egyenesen 
a szerzetesi élet „különleges minőségéről” és „ki-
választottságáról” beszél (125.), és nem riad vissza 
a szemlélődő szerzetesség „felbecsülhetetlen” ér-
tékének hangsúlyozásától (135.). Ezzel együtt is óha-
tatlanul saját keresztény életének felülvizsgálatá-
ra inti a nem szerzetes olvasót. 

Nagyon sokat segít ebben különleges kiegyen -
súlyozottsága. A kötet írásaiban Baán Izsák már-
már aprólékosan precíz tudósnak mutatkozik, aki 
előszeretettel ered egy-egy fogalom alapvető bib-
liai vagy ókori jelentésének nyomába (így elemzi 
például a meditáció, az istenfélelem, az isteni te-
kintet vagy a szabály kifejezés jelentésárnyalata-
it), de a részletek iránti érzékenysége mellett is üdí-
tően tág szemléletmód jellemzi. Helyenként egyes 
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szám első személyben beszámol tapasztalatairól 
és élettörténeti eseményeiről, de sohasem válik 
anekdotikussá, és tartózkodik a szubjektivizmus -
tól. Ízig-vérig a magyar kontextus embere (nem-
csak a kötet címe utal József Attilára, de másutt is 
idéz magyar szerzőket Szerb Antaltól Weöres 
Sán dorig, és külön kitér a magyarországi szemlé-
lődő törekvésekre), de tapasztalatainak jelentős ré-
sze a világegyház ismeretét tükrözi. Az „emberi élet 
legalapvetőbb dimenziójáról” (135.) beszél, de 
humora és valóságérzéke minden hamis pátosztól 
megóvja. Az alapvető lényeget akarja megragad-
ni, de sokszor kiemeli, hogy nagyrészt támponto-
kat, fogódzókat és útjelzőket keres a monasztikus 
hagyományban, és soha nem szolgál gyors meg-
oldásokkal. Hivatkozik jelentős szerzetesi írókra 
(Enzo Bianchira, Michael Caseyre vagy Adalbert de 
Vogüére), sőt posztmodernnek elkönyvelt filozó-
fusokra is (Agambenre vagy Derridára), de mindig 
egészen visszafogottan. Ennek köszönhetően a kö-
tet mindenkinek támpontokat és fogódzókat tud 
nyújtani ahhoz, hogy szellemi igénnyel és a leg-
fontosabbakra koncentráló vallásossággal formál-
ja meg keresztény életét a 21. században. 

Akiket elevenen foglalkoztat a magyarorszá-
gi katolicizmus sorsa, nyilvánvalóan a katolikus 
hit intellektuális dimenzióját is szívükön viselik, 
hiszen egészséges és gazdag teológia nélkül 
előbb-utóbb az egyházi élet is elsorvad, és ebből 
a szempontból lényegében nincs okuk aggoda-
lomra. Ma már látszik, hogy vannak olyan fiatal 
teológusok, akiktől sokat remélhetünk a jövőben. 
A legfiatalabbak, a hetvenes években születettek 
között többen is vannak, akik reményt adnak a jö-
vőre, biblikus tudósoktól szisztematikus gon-
dolkodókig, s ma már egyértelmű, hogy a spiri-
tuális és monasztikus teológia képviselőjeként 
Baán Izsák is ennek a reménynek a letéteményese. 
A Csendhez szokott szív mindenekelőtt annak ígé-
retét hordozza, hogy a világegyház tudomá-
nyosságában otthonosan mozgó tájékozódásból 
az intellektuális igényű lelkiségi teológia sem fog 
hiányozni hazánkban a következő évtizedek so-
rán. (L’Harmattan, Budapest, 2018) 

GÖRFÖL TIBOR 

THOMAS KEATING:  
A VILÁG SZÍVE 
Bevezetés a kontemplatív 
kereszténységbe 

A kötet a „Kármel látóhatára” sorozat részeként ke-
rült kiadásra, ez már jelzi, hogy igényes, mély lel-
ki irodalomról van szó. A szerző Thomas Keating 
(1923–2018), a közelmúltban elhunyt ciszterci-trap-
pista pap, szerzetes, emeritus apát, világszerte el-
ismert író, a Centering Prayer és a Contemplative 

Outreach alapítója. A magyarul olvasók számára 
sem ismeretlen a munkássága, több kötete elérhe-
tő elsősorban szemlélődés, spiritualitás témakörben. 
A jelen könyv ötletét egy amerikai teológushallga-
tó, John Osborne vetette fel Keating számára, aki ta-
nulmányaival párhuzamosan keleti meditációs 
módszerekkel is ismerkedett. A vele való két be-
szélgetés szolgáltatta a kötet alapját, ami nem ke-
veset vállal. Célja, hogy a keresztény hagyomány-
ban fellehető, de feledésbe merült kontemplatív, 
szemlélődő hagyományt bemutassa nemcsak a 
gyakorló keresztények számára, hanem azoknak is, 
akik más (például keleti) hagyományt követve 
párbeszédet keresnek a kereszténységgel. Vagy ép-
pen azok számára kínáljon segítséget, akik anélkül, 
hogy bármilyen vallási nevelést kaptak volna, 
közvetlen tapasztalatot szereztek Istenről, s kere-
sik azt a megértési és kifejezési horizontot, amely 
segítségével értelmezni és megosztani tudják ta-
pasztalataikat. A szerző kiindulási pontja, és ezál-
tal a kötet alapja a következő: „Az élet kontemp-
latív dimenzióját, amely minden nagy vallásban 
jelen van, a világ közös szívének kell tekintenünk, 
ahol már megvalósul az emberi nem egysége” (7.). 
A könyv nyelvezete modern, segítő lehet az olva-
só számára, ha van egy alapvető Szentírás-ismerete, 
de anélkül is értelmezhetőek a leírtak. A kötet ti-
zenhárom fejezetből áll. Eloszlat néhány alapvető 
félreértést, ami a szemlélődő életformát övezi, és bát-
ran feltesz néhány kérdést, melyek a keresztény spi-
ritualitás hozzáférhetőségének a módját, lehetősé-
geit próbálják tisztázni. 

A kötet első hét fejezete a spiritualitás alapvető 
témáit tárgyalja. A kereszténység egyik nagy 
félreértése a kontemplációval kapcsolatban, hogy 
sokan úgy vélik, az csupán a kolostorokban élő 
szerzetesek kiváltsága. Keating szerint a spiritu-
ális fejlődésre, a belső csendre, a szemlélődésre 
minden egyes embernek joga van. A belső csend 
egészen gyakori, sőt általános emberi tapasztalat. 
Sokan éltek már át istentapasztalatot, de nem tud-
ják, hogyan fejezzék ezt ki. Azoknak, akik a ke-
reszténységen belül keresgélnek, tudniuk kell, 
hogy Krisztus tanításának kontemplatív megér-
tése csak tapasztalaton alapulhat. Ez kétféle lehet: 
belső (ami motiválja, lelkesíti az embert) és va-
lamilyen tevékenységhez kötődő (a lelkesültség 
itt konkrét tettekben valósul meg). A szerző fon-
tos megállapítása Krisztus titokzatos testével 
kapcsolatban (1Kor 12,26) az, hogy az emberiség 
egysége olyan összetevője a kozmikus Krisztus 
misztériumának, amelyre nagy hangsúlyt kell fek-
tetni. Ugyanis azzal a feladattal jár, hogy tisztel-
jük a vallási és kulturális különbségeket, s ne el-
lenséges szemmel tekintsünk ezekre. 

Sok modern ember keresi a szenvedés, a halál, 
a pusztulás értelmét. A spiritualitásban meg kell 
különböztetni egymástól az áldozatot és a szen-
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vedést. Az áldozat elengedhetetlen része az em-
beri növekedésnek, az áldozatkészség azonban rit-
kán alakul ki a szenvedés megtapasztalása nélkül. 
Keating figyelemre méltó módon leszögezi, hogy 
az áldozat feladata az, hogy meghaljunk a jelen-
legi élethelyzetünknek, hogy így elengedjük a ha-
mis énünket. A szenvedés és a halál nem ellen-
ségünk, hanem ajtó, ami a szeretet és a megismerés 
mélyebb szintjére juttat bennünket. Tévedés azt 
gondolni, hogy a hit mélyülése vagy a tudatosság 
fokozódása megszünteti az életünkben lévő fáj-
dalmat vagy szenvedést. A mi saját viszonyunk 
változhat meg a szenvedés valóságához, mert rá-
ébredhetünk, hogy Krisztus megváltó passiójában 
részesülhetünk. Keresztény nézőpontból a halál 
szervesen hozzátartozik az élethez. 

A szerző kristálytiszta katolikus dogmatikai ér-
velést ír le Jézus megtestesülésével kapcsolatban 
olyan módon, hogy azt a keleti vallások követői 
is megértsék. Az alapkérdés, melynek megfogal-
mazása bemutatja, hogy Keating milyen mélyen 
képes reflektálni a keleti spiritualitásra, így hang-
zik: „A nagy keleti vallások spirituális rendszerei 
arra helyezik a hangsúlyt, hogy az embernek ki 
kell üresítenie elméjéből a fogalmakat. Ezért e ha-
gyományok követői óhatatlanul másodosztályú 
megoldásnak tartják azt az elgondolást, mely sze-
rint egy konkrét ember közvetítésével juthatunk 
el az abszolút valósághoz” (38.). A keresztény vá-
laszt is megkapjuk, hiszen Jézus Isten Fia, embe-
ri és isteni természete nem keveredik össze, de em-
beri formájában az abszolút valóság jelenik meg. 

Mivel a kontempláció szempontjából érdekes 
lehet, a szerző viszonylag nagy figyelmet szentel 
az idő definíciójának, mert Krisztus feltámadásával 
az örök valóság belépett a fokozatosan kibonta-
kozó időbe. Ezek után az idő új formája jelent meg 
a teremtésben, ami egyszerre abszolút és relatív. 
Ez készíti elő a megváltás definícióját, ami szün-
telen növekedési folyamatot jelent. Meglepő és ki-
hívást adó a hittel kapcsolatos megállapítás is, mi-
szerint a keresztény hit lényege, hogy vállaljuk az 
ugrást az ismeretlenbe. 

A kötet a nyolcadik fejezettől kezdve módszer -
tant ad a keresztény spirituális életet elmélyíteni 
szándékozók számára. Fontos megközelítési mód, 
hogy Keating konkrét határvonalat húz a teológia 
és a spiritualitás közé. Az általa javasolt eszközök 
nem tartoznak a teológia elméleti tudományához, 
hanem konkrét segítségek a szemlélődéshez. Ja-
vasolja a nagy hagyománnyal rendelkező lectio di-
vinát, a szemlélődő imádság, a belső csend rend-
szeres gyakorlását (amihez például a Megnemismert 
felhője című középkori katolikus értekezésben le-
írtakat ajánlja kiindulásképpen). A kilencedik fe-
jezetben hangsúlyos leírást találunk arról, hogy mi 
a különbség egy keleti meditációs technika és a ke-
resztény szemlélődés között. A válasz elég világos: 

„Ha egy keresztény ember kísérletet tesz arra, hogy 
valamely keleti hagyomány fizikai vagy lelki vo-
natkozású gyakorlatát a többitől elkülönítve beé-
pítse saját vallásosságának elemei közé, azzal a kér-
déssel kell szembenéznie, hogy vajon lemetsz hető-e 
egy gyümölcsfa ága, s beoltható-e egy másik fába 
abban a reményben, hogy ugyanolyan gyümölcsöt 
fog teremni, mint az új fa? Valójában a lemetszett 
és új törzsbe beoltott ág továbbra is gyümölcsöt fog 
teremni, de annak a fának a gyümölcsét, amelyről 
származik. Akkor pedig milyen hatással lehet a be-
oltás a keresztény növekedés folyamatára?” (69–70.). 
Keating azonkívül, hogy párbeszédben van a ke-
leti vallásokkal, közel sem nevezhető szinkretistá-
nak, mivel egyértelműen a sajnálatos módon fele-
désbe merült, de meglévő keresztény kontemplációs 
hagyományt ajánlja az olvasók figyelmébe. A könyv 
utolsó három fejezetében tesz is konkrét ajánláso-
kat az egyház számára, hogyan lehetne ezt a meg-
lévő szemlélődő hagyományt újra megerősíteni és 
széleskörűen elérhetővé tenni a spiritualitásban mé-
lyülni szándékozók számára. 

A kötet értékes olvasmány mindazok számá-
ra, akik konkrét szemlélődő ima-tapasztalatra 
vágynak, vagy szeretnék értelmezni a saját spi-
rituális élményeiket. (Ford. Görföl Tibor; Sarut-
lan Kármelita Nővérek, Magyarszék, 2018) 

TORNYA ERIKA 

NÉMETH GÁBOR:  
BIOETIKAI VÁZLATOK 
Bioetika és más életerkölcsi kérdések 

A kötet elején a bioetika kialakulásának hangsúlyait 
figyelemreméltó alapossággal mutatja be a szerző. 
Felvázolja az emberi értelem és megismerés kü-
lönféle aspektusait, valamint a bioetikai „alapve-
tés” fogalmainak különböző szintjeit (megalapozás 
mint a normák visszavezetése az általános okok-
hoz, az élet-világ-társadalmi legitimációja stb.). 
Általános tapasztalat, hogy a teológiai etika állí-
tásai nak igazolása a Bibliából nem vezethető le 
egyszerűen, mivel „számos új szakterület bukkan 
fel, melyek problémáira a Kinyilatkoztatás és a 
Szenthagyomány konkrét választ nem tudott adni, 
tekintve, hogy az adott élethelyzetekben, melyekben 
a szentírók és az egyházatyák működtek, ezek is-
meretlenek voltak” (7.). A szerző a normák dina-
mikus, életvilágon és valóságon alapuló megérté-
sét támogatja, a normarendszerek bibliai-teológiai 
perspektívájából és a keresztény-antropológia be-
látásain keresztül: „azon állítások köré csoporto-
sítható a kereszténység bioetikai tanítása, hogy az 
ember személy, és mint ilyen, Isten képmása, ezért 
az emberi élet szent” (13.). A katolikus morálteo-
lógiai hagyományokból következően a kötet első 
fejezetében felfedezhető az a határozott iránymu-
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tatás, amely eligazítja az olvasót a természetjog és 
a jogi-szociológiai érvelések között. 

A második részben, az eddig elmondottakhoz 
szervesen kapcsolódva, a bioetika módszertani 
meghatározása következik. Az ezzel kapcsolatos 
alapvető dilemmákra a következőképpen mutat rá 
a kötet szerzője: „A tény, hogy a hangsúly az élet-
tel kapcsolatos felelősségteljes bánásmódra kerül, 
mindazon technikai-tudományos előrelépéseket, 
melyek a jelenben és a közeli jövőben az orvostu-
dományt, a bio- és géntechnológiát érintik, a bio-
etika kritikusan vizsgál, rámutatva a megtehető és 
a megteendő, a lehetőségbeli és a megengedett kö-
zötti különbségre” (29.). Ezért Németh Gábor ala-
posan foglalkozik az élet és a természet mai meg-
értésének értelmezésével (kitérve az utilitarista, a 
liberális, individualista szemlélet tévedéseire is). Po-
zitív képet kapunk a Thomas Beauchamp és James 
Childress nevéhez köthető koherens módszerről, 
amelynek lényeges tulajdonsága: „nem annyira el-
méleti”, hogy ne lehessen konkrét helyzetekben 
megoldást találni alkalmazásával. Meghatározói az 
alábbi fogalmak: benevolence — jóindulat, nonmale-
 ficence — nem ártani akarás, autonómia — önren-
delkezés, justice — igazságosság. Reményteljes 
módon mutat rá a szerző a koherens módszer elő-
nyére: segítségével viszonylag „egyszerűen lehet 
komplex bioetikai kérdéseket megoldani” (40.). 

A III. fejezetben a keresztény bioetika ember-
képéről esik szó. Mindenekelőtt azonban az élők 
arisztotelészi-teleológiai szemléletét, annak legú-
jabb aktualizálása szerint (elsősorban Robert Spae-
 mann) tárgyalja. Lényeges szerephez jut a test teo-
 lógiájának részletes értelmezése. Sok aktuális és 
továbbgondolásra rendkívül alkalmas megállapítás 
közül érdemes kiemelni a következőt: „amikor nap-
jainkban testkultúráról, szabadidőkultúráról vagy 
a testről mint kiemelt fogyasztási egységről be-
szélünk, akkor ez éppen nem egy megfelelő test-
antropológia, nem a test újraértékelése, éppen el-
lenkezőleg: elcsúszás a somától a sarx felé, a testi 
vágyak megdicsőítése és mindenek felett álló ki-
elégítésének irányába”. Ezzel kapcsolatban kerül 
szóba az evangélikus mártír teológus, Dietriech 
Bonhoeffer is, akinek megszólaltatása árnyalt uta-
lás is lehet a bioetika, de akár a keresztény szoci-
áletika ökumenikus értelmezési potenciáljára. A kö-
tet biblikus antropológiai szemléletét jól tükrözi a 
Bonhoeffertől vett idézet is: „Az ember egy testi lé-
tező, és az örökkévalóságban is az marad. Testi mi-
volt és emberi természet elválaszthatatlanul ösz-
szetartoznak. Így a testi mivoltot, melyet Isten az 
embernek mint egzisztenciális formát szánt, 
ugyanúgy öncél illeti meg” (Dietriech Bonhoeffer: 
Ethik. Gütersloh, 1992, 180.). A test szembesíti az 
embert azzal, hogy nem Isten, hogy korlátozott, 
ugyan akkor megnyitja mások előtt is. (Vö. uo. 77.; 
uő: Schöpfung und Fall. 71skk.) A fenti megállapí-

tásoknak viszont a kötet tartalma egészére kiha-
tó következményei vannak, hiszen „ha a testet el-
választjuk a személytől, akkor joggal beszélhetnénk 
arról is, hogy a testnek csak bizonyos formáiban 
és stádiumaiban van értéke, továbbá nem totali-
tás, hanem részei szabadon és igény szerint fel-
használhatók” (75.). 

Jogos kritikával kezeli a szerző elsősorban 
Peter Singer kortárs bioetikáját, de Hans Jonas bi-
zonyos megállapításait is (24, 31, 61-62, 85, 104. 
321.). Így például azt, hogy Jonas „szerint minden 
létező önmagában cél, és nem szorul rá külső iga-
zolásra”, vagyis biocentrikus környezetvédelmi 
modellje szerint a növény, az ember és az állat 
egyenlőségét és méltóságát vallja. Eszerint elhi-
bázott és igazságtalan az embernek a szellemi ké-
pességek vagy a homo sapiens alfajhoz való tar-
tozása alapján sajátos jogokat tulajdonítani” (85.). 
A fenti idézettel szemben, de általánosságban is, 
jogosan állapítja meg a szerző — tekintettel a ke-
resztény bioetika egészére —, hogy „[a]z emberi 
élet értékmivolta nem statikus, hanem dinamikus 
valóság, azaz az élethez, a szabadsághoz, az 
egyenlőséghez vagy az integritáshoz fűződő jo-
gok a személyiség fejlődése vagy értékkonfliktu-
sok során eltérő hangsúlyokkal jelentkezhetnek” 
(86.). Más tekintetben azonban Jonas gondolatai 
kifejezetten pozitív módon jelennek meg a kö-
tetben, mégpedig az etikai felelősségvállalás kon-
cepcióján keresztül (35, 340.), amelyben rámuta-
tott az aszimmetrikusan strukturált felelősség 
jelenségére. Ugyanis Jonas a szülők és gyermek-
ek közötti kapcsolat példájával magyarázta a fe-
lelősség ilyen aszimmetriáját. A gyermekekkel 
szembeni szülői felelősség felveti a kérdést, hogy 
a szülőknek van-e „joga” (genetikailag) saját 
gyermekhez? Hiszen a „saját gyermekhez való 
jog” túlzott kiterjesztése, amelynek szolgálatába 
a mai reproduktív orvoslás áll, vitatható. A gyer-
mek nem egy dolog, amely felett rendelkezhetünk, 
hanem önálló személynek kell tekinteni. Hans Jo-
nasra hivatkozva rámutat arra is, hogy a repro-
duktív célú „klónozás nem más, mint az emberi 
dominancia egyik kifejeződése a természet tör-
vényei felett” (416.). 

A beteg autonómiája vagy a tájékozott belee-
gyezés témája az orvosi etika egyes kérdései kö-
zött szerepel (22–23, 187, 233, 269.). Így foglalkozik 
a betegek önrendelkezésének modelljével, amely 
napjainkban számos vita tárgyát képezi, és célja 
az orvos paternizmusának felváltása, hagyomá-
nyos szerepével szemben, ami a teljes felelősség 
a beteg iránt. Németh Gábor természetesen fel-
hívja a figyelmet a „szabadság” és az „autonómia” 
összetettségére: a szabadság mint pusztán az al-
ternatívák közötti választás vagy radikális ön-
választás, vagyis az életben való elementáris tá-
jékozódás tudatos választása (33–34, 43, 61, 82.). 
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Konkrétan rámutat arra a dilemmára, hogy a be-
tegek fizikai okokból vagy pszichológiai stressz 
miatt gyakran nem képesek szabad döntésre. Mi-
vel az orvosnak mindig információs előnye van 
az orvos–beteg kapcsolatában, a beteg autonó-
miáját az orvos által támogatott „önsegítésként” 
kell értelmezni. Ezt az a tény is alátámasztja, hogy 
a teológiai etika mindig az emberek identitásában 
érdekelt („az identitás etikája”). 

Az ember méltósága, a holisztikus személyi 
identitás megőrzése és a felelősségteljes életmód 
mértékadó szempontjait a további fejezetekben kon-
textusba állítva és részletesen kifejtve tárgyalja a 
szerző: öngyilkosság és eutanázia (166–273.), az élet 
kezdetén felmerülő erkölcsi kérdések (274–263.), a 
terrorizmus (114–136,), a szervátültetés (373–382.) 
és a géntechnika, valamint a klónozás (383–416.). 

Összességében Németh Gábor kötete a bio-
etika, és így az emberi élet és életfolytatás keresz -
tény — elsősorban a római katolikus felismeré-
seken alapuló — megértéséhez vezeti az olvasót, 
filozófiai szempontból is világos, módszertanilag 
alaposan tisztázott elemzéseken keresztül. (Szent 
István Társulat, Budapest, 2018) 

OROSZ GÁBOR VIKTOR 

MÉNES ATTILA:  
MŰANYAG SZALONNA 
Harmsziádák 

Ménes Attila Műanyag szalonna című kötete a 90. 
Ünnepi Könyvhéten látott napvilágot, azonban a 
kötetet alkotó rövid szövegszelvények már évek óta 
fel-feltűnnek különböző irodalmi felületeken és 
földalatti felolvasásokon. Feltűnésük olyan, mint 
a gömbvillám; váratlanul jelennek meg, és olyan ha-
mar érnek véget, hogy az ember elsőre fel sem fog-
ja, mi történt. Az okozott hatás kiszámíthatatlan. 
Ezek a harmsziádák. 

A harmsziáda, mint műfaji elnevezés, Ménes At-
tila találmánya, Danyiil Ivanovics Harmsz nevéből 
eredeztethető. Harmsz orosz író volt, az avantgárd 
irodalom, az abszurd minipróza mestere. Harmsz 
sorsa olyan, mintha önmaga írta volna saját ma-
gának: abszurd tragédia banális és brutális véggel; 
ha nem volna igaz, megfelelő előadásban tálalva 
egyesekből akár ki is gurulhatna egy nevetés. Csak-
hogy Harmsz tényleg meghalt: vegzálták és szám-
űzték írásaiért, végül pedig, mivel volt érzéke a 
tébolyhoz, a főbelövést úgy kerülte el, hogy bolond -
nak tettette magát. Aztán a zárt osztályon éhen halt 
1942-ben, a leningrádi blokád idején. 

A harmsziáda eredete Danyiil Harmsz Esetek 
című gyűjteményéhez és Örkény egyperceseihez 
nyúlik vissza. Megtaláljuk benne Örkény elegan-
ciáját, és mélyen áthatja az az önfeledt, joviális nyer-
seség, ami Harmsz írásait jellemzi. Azonban mind-

ez csak a kiindulópont Ménes kötetéhez, amely 219 
harmsziádájával elképesztően változatos képlete-
ket vonultat fel. 

Az elbeszélések nyelvileg és témájukban igen 
sokszínűek, a hagyományosabb elbeszélői stílus-
tól az egészen rövid, a hiányos szövegeken át a 
posztmodern lírát vagy zen buddhista kóanokat 
idéző nagy sűrűségű szövegzanzákig tart a paletta. 
Ménes harmsziádáit áthatja a rá jellemző jellegzetes 
nyelvi plaszticizmus, amellyel nagyon is élővé tud-
ja formálni a szövegeket. A finom groteszk néző-
pontváltások és a külső és belső, a biológiai világ 
megváltozásával kizökkentő egzisztencialista ab-
szurd írások mellett a kötet gazdag bányája a men-
tális szakadékokat és ontológiai elmélkedéseket kö-
rüljáró karcosabb írásoknak, amelyeken tetten 
érhető Ménes sci-fi írói múltja, valamint az ön- és 
nyelvi reflexióra hajló játékösztöne. Ekkora meny-
nyiségben bizony minőségi szórás is van, egy ros-
tálás mindenképp jót tett volna a válogatásnak. 

Mi mindenről beszélnek nekünk a harmsziá-
dák? Nézzünk néhány példát! 

Az abszurd — egy ismert műfaji megközelítése 
szerint — az értéknélküliség világában keletkezik. 
Ez az értéksemleges, a világ minden eseményeit 
egykedvű nyugalommal jegyző láttamozóember ese-
tében így is lehet, de Ménesnél az is megtörtén-
het, hogy az értékek éppen az abszurdban állnak 
helyre, mint ahogy azt a lump gazdáját terrorral 
nevelő Martha nevű szobanövény esetében látjuk. 
Olvashatunk továbbá arról a hűségről és erős kö-
telékről, amely csak ember és kabátja közt szö-
vődhet, vagy a gyászról, amelyet egy szívünkhöz 
nőtt sámli eltüzelése okoz. Megtudhatjuk belőlük, 
hogy Pantyelejmon Szergejevics Pocejkin, a cári 
hadsereg mérsékelten hősies tisztje hogyan lesz 
részese a magyar történelem egyik drámai vesz-
teségének, és hogy mi lett a sorsa Kemál Ju-
murdzsák, a középszerű török hadimérnök front-
használatra szánt találmányának, a pihenőgépnek. 
Olvashatunk bennük arról, hogyan tenyészik jó-
kedvünk és szorongásunk idegrendszerünk ház-
tartásában, valamint arról, hogyan születnek és 
osztódnak gondolataink. Figyelmeztetnek arra, 
hogy ha jártunkban-keltünkben kávéházban 
időzve a cégérről lepottyan a K betű, jobban tesz-
szük, ha gyorsan felszívódunk, mielőtt áldozatul 
esnénk a valóság átalakulásának, amelyet a nyel-
vi sérülés során bekövetkező jelentésmódosulás 
okoz. És ha már a nyelv és valóság viszonyánál 
járunk, a harmsziádákból tudhatjuk meg példá-
ul, hogy a magyar irodalom a világmindenség tar-
tórúdja. Ugyanis a Navajó gőzhenger című harm-
sziáda a világ prófécia szerinti végpusztulását 
beszéli el: szép sorban megsemmisülnek a világ 
dolgai — a nevetés, a periódusos rendszer, a tör-
vény előtti egyenlőség és így tovább —, mígnem 
már csak a magyar irodalom marad. Józanul be-
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legondolva, hogyan is lehetne másképp, hiszen 
amíg elbeszélésünk tart, addig a magyar iroda-
lom is létezik, és a megsemmisülés csak az után 
teljesülhet be, hogy Ménes Attila végül jó éjsza-
kát kíván. (Jelenkor, Budapest, 2019) 

KOVÁCS ALEX 

KABÁN ANNAMÁRIA:  
ÉGTEN ÉLEK 

Mivel korábban még nem volt a kezemben olyan 
mű, amely ennél a kiadónál jelent meg, ezért fon-
tosnak tartom leszögezni, hogy maga a könyv kül-
ső megjelenésében szép. Dicsérendő, hogy a 
szerkesztők a tanulmányok után ismertetik a szer-
ző rövid pályaképét, illetve felsorolják a koráb-
bi publikációit, így az olvasó megismerheti a szer-
ző munkásságát. Ami a szedést és tördelést illeti, 
kellemes összhatást értek el a kiadó munkatársai, 
mindent megtettek annak érdekében, hogy mi ol-
vasók elmerülhessünk a könyvben. 

Az Égten élek hat tanulmánya a határon túli mo-
dern magyar líra három alkotóját, Bartalis Jánost, 
Reményik Sándort és Kovács András Ferencet vizs-
gálja. A rövid tanulmányok valójában verselem-
zések és értelmezési kísérletek, amelyek a kivá-
lasztott verseken túl kevésbé szólnak az adott szerző 
életművéről. A tanulmányok tárgyválasztása sokat 
ígérő, hiszen Bartalis költészete nem áll az érdek-
lődés középpontjában, Reményik Sándor is inkább 
a kánon szélén helyezkedik el, bár az utóbbi évek-
ben egyértelműen gazdagodott a róla szóló írások 
száma, Kovács András Ferenc pedig egy olyan al-
kotó, akinek az életműve fontos állomása irodal-
munknak, és igényli is az olvasati lehetőségek meg-
fogalmazását. A szerző olyan alkotókat válogatott 
össze, akik eltérő korszakokban alkotnak, eltérő be-
szédmódokon szólalnak meg, és különböző esz-
tétikai, művészeti nézeteket vallanak, a tanul-
mánykötet ilyen szempontból sokszínűre sikeredett. 

Az első tanulmány Bartalis Jánossal, a „szabad -
vers-építővel” foglalkozik. Az arányában kissé 
hosszú bevezetőt, amely a költő működéséről és az 
irodalmi kontextusról szól, indokoltnak érzem, már 
csak Bartalis kánonperemi helyzete miatt is. A ta-
nulmány fő tárgya az ismétléseken alapuló versé-
pítkezés megértése, és bár több vers is bevonódik 
a vizsgálatba, az Aranygyümölcsös Kosály lesz a ve-
zérfonal, amelynek gondolati és képi visszatéréseit, 
illetve az ismételt metaforák értelmi megújulása-
it követhetjük nyomon. A szerző vizsgálódásai ki-
vételesek abból a szempontból, hogy hazánkban az 
elsők között Bartalis költészetében jelent meg a sza-
badvers, így az ő versszerkesztési eljárásainak 
megértése líratörténeti szempontból jelentős. 

A kötet második és harmadik tanulmánya 
olyan Reményik Sándor-versekre összpontosít, 

amelyek az 1935-ben napvilágot látott Romon vi-
rág című kötetbe, különösen a „Kelj fel és járj!” 
című ciklusba tartoznak, és „amelyek az önvizs-
gálatról, a megújult élet öröméről, a szeretetről és 
a visszatért munkakedvről vallanak” (18.). Eré-
nyének tartom, hogy a költemények vizsgálata so-
rán olyan versmodellekre látunk rá, amelyek a 
korszak meghatározó beszédmódjait többrétűvé 
teszik, hiszen az életrajzi elemek versben való 
használata, vagy az istenhez való viszonyulás lé-
nyegesen különbözik a Szabó Lőrinc-i vagy József 
Attila-i elképzelésektől. A verselemzések részle-
tesek, és sok szempontot figyelembe vesznek, de 
sajnos a következtetések levonása helyett idéze-
tek zárják a szövegeket, vagy olyan, vélemény-
nek is tartható meglátások, mint például: „A re-
ményiki csoda nemcsak az életerő időnkénti 
megújulásának, hanem a retorikai eszközök, el-
járások avatott használatának a csodája is” (53.). 

A kötet leginkább előremutató és legkidolgo-
zottabb fejezeteinek a három záró tanulmányt tar-
tom, amelyek Kovács András Ferenc költészetéhez 
szóltak hozzá. A negyedik fejezetben a Babits ver-
seivel párbeszédbe lépő költemények áttekintése ala-
pos, a súlypontok egyenlően oszlanak el, az össze-
vetések jól átgondoltak, verstani és nyelvhasználati 
kérdéseken túl az átírás funkcióinak kimutatása és 
értelmezése zajlik. A József Attila-versek Kovács And-
rás Ferenc költészetére gyakorolt hatása — amivel 
az ötödik tanulmány is foglalkozik — kevésbé új kér-
dés, a szerző az általa választott versekről pedig nem 
ír olyat, amely korábban nem hangzott volna el a 
szakirodalomban. A hatodik — záró — tanulmány 
azonban a kötet csúcspontja, a legizgalmasabb 
téma, amely előkerült: azt vizsgálja, hogy Kovács 
András Ferenc versei milyen kapcsolatban vannak 
Mozart műveivel, életrajzi eseményeivel és a zene-
szerző személyével. Ennek a képzőművészet és iro-
dalom határainak kérdését is feszegető írásnak rá-
adásként van egy pikantériája, mégpedig az, hogy 
az egyes darabokat Csokonai műveivel és műfor-
máival is összefüggésbe hozza. A könyvet tehát há-
rom olyan tanulmány zárja, amelyek a Kovács 
András Ferenc-kutatásban is hasznosítható ered-
ményeket, meglátásokat tartalmaznak. 

Összességében az Égten élek a kurrens kutatá-
sokkal lépést tart, de az értelmezéseket és vers ol-
vasatokat igyekszik saját meglátásaira építeni, a sa-
ját elemzéseivel alátámasztani. Feltételezhetően 
ezért találkozunk kevés utalással más irodalom-
történeti munkákra. Más szempontból ez egy köz-
érthető nyelven megszólaló mű, amely fontos 
adalékokkal szolgálhat például a Kovács And rás 
Ferenc-kutatás számára — úgy vélem, a határon túli 
irodalmunk iránt érdeklődőknek ér demes elol-
vasnia. (ARTprinter Könyvkiadó, Sepsi szentgyörgy, 
2019) 

BARÁTH TIBOR
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