
hogy átlagember vagyok, aki teljesen átlagos,
nyu godt életet él.” (338.) Ez azonban nem meg-
nyugtató, mert vajon lehetséges-e boldognak len-
ni egy olyan világban, amelynek talán legfőbb jel-
lemzője a hamisság, s ehhez nem is kellenek
rend kívüli vészhelyzetek. A férjét megcsaló Geor-
gia így határozza meg önmagát: „Olyan személy-
nek látta magát, akinek az egész élete hamis. A há-
zassága hamis, hiszen olyan könnyen hűtlen lett a
férjéhez.” (340.) Az életünkön pedig szinte lehetetlen
érdemben változtatni, hiszen bár „jelentős válto-
zásokat hajtunk végre, de sose azon változtatunk,
amin változtatni szeretnénk”. (340.)

Alice Munro elbeszéléseiben a szereplők több-
sége, ha válaszút elé kerül, ösztöneinek enge-
delmeskedik, s nem gyötrődik lelkiismereti di-
lemmákkal. E tekintetben nincs jelentősége sem
a baráti, sem a házastársi hűségnek. Mintha az író-
nő azt sugallná, hogy hosszú távon lehetetlen ko-
molyabb hazugságok, árulások nélkül leélni az
életünket. Mindez törékennyé, ideiglenessé teszi
a legszilárdabbnak hitt kapcsolatokat is, melyek
nem sziklára, hanem homokra épülnek. 

A kötetet a jelenkori magyar irodalom ki-
emelkedő képviselője, Rakovszky Zsuzsa fordí-
totta, aki már több Munro-könyvet ültetett át ma-
gyar nyelvre (Park Könyvkiadó, Budapest, 2017)

BODNÁR DÁNIEL

PAUL MURRAY OP:
A DOMONKOS LELKISÉG ÚJ BORA

Paul Murray OP arra vállalkozik, hogy a Domon-
kos-rend hagyományaiból kiemelje a lelkiség mély
és szilárd alapra épített tartóoszlopait. Közben azt
a bor evangéliumi szimbolikájával megvilágítva
— vagyis az Evangélium borával, mely „felemeli
az ember szívét” — szinte újra felfedezi az örömet:
„Borod vidámítsa az ember szívét”, hogy az öröm
a forráshoz, Jézus Krisztushoz vezessen.

A 800 év során természetesen kialakultak sa-
játos jegyek, melyek a rendi súlypontokra mutat-
nak, és a konstitúciókban, valamint a mindennapi
gyakorlatban is megnyilvánulnak.

A rendalapító Szent Domonkos, a vir evange -
licus, az imára, az igazság keresésére, a compassióra és
a stúdiumra helyezte a hangsúlyt. A szegényekkel
való törődés, az apostoli szegénység, mely a másik
nagy kortárs szerzetesközösség, Szent Ferenc
rendjének középpontjában áll, a domonkosok spi-
ritualitásában is fontos szerephez jut, hiszen az ő
esetükben is kolduló rendről van szó.

Murray megállapítja, hogy a rend, mely min-
den krízisből képes volt felállni és újrakezdeni, a
megpróbáltatások és az üldöztetés ellenére sem
szakadt kongregációkra, ágakra, hanem követke-
zetesen megőrizte és őrzi ma is egységét. Ennek

okait a szerző a domonkos identitás lényegi pont-
jaira vezeti vissza: a közösségen belüli demokra-
tikus rendszerre, a szabadság megélésére, a test-
vériség lelkületének meglétére, az igazság és a
tanulás szeretetének megőrzésére, valamint a fe-
lebarát valódi szükségletei iránti állandó figye-
lem fenntartására.

Szent Domonkos, rendtársai és késői utódai is
a szemlélődésből, az elmélyült imából merítve
voltak képesek a szemlélődés gyümölcseinek
meg osztására és továbbadására másoknak („con -
tem plata aliis tradere”). A domonkosság dinami-
kus hivatás, állítja Murray, mely a szabadság, az
állandó úton levés folytán képes felismeri a kor és
az aktuális körülmények kihívásait, és azokra
gyorsan reagálni, amihez a hagyományaiból merít
erőt. Az imából, a szemlélődő stúdiumból és a ref-
lexióból születik az Istennek tetsző prédikáció,
amit a rend lelki feladatnak tekint.

A Domonkos-rend iránt napjainkban meg-
élénkült az érdeklődés. „Az embernek az az ér-
zése támad, mintha látna kiemelkedni a vízből
egy hosszú időn át a hullámok alá temetett hatal-
mas kontinenst” — írja Murray (35).

A szerző a Domonkos-rend szentjeit (Aquinói
Szent Tamás, Sienai Szent. Katalin, Nagy Szent Al-
bert, Porres Szent Márton és sokan mások), az
úgynevezett rajnai misztikusokat (Eckhart mester,
Johannes Tauler, Heinrich Seuse), jelentős ren di
elöljáróit (Szászországi Boldog Jordán, Humber -
tus de Romanis és mások) és számtalan jelentős
domonkos szerző gondolatait idézi és szövi bele
művébe, mintegy spirituális térképet rajzolva a
rend nyolc évszázados tevékenységéről.

A Forradalmi intellektualizmus című fejezetben
olvashatunk a domonkos gondolkodók úttörő bá-
torságáról és nyitottságáról, amellyel az antik, de
pogány tudomány kincsei felé fordultak, és meg-
alapozták a 13. századi tudományos reneszánsz
kibontakozását, amely Marie-Dominique Chenu
szerint semmilyen értelemben nem tekinthető
a 15. századi reneszánsz „szegény rokonának”.
A könyvön vezérfonalként végigvonuló bor-szim-
bolikával élve „megrészegültek”, egyfajta tudo-
mányos és művészeti mámor lett úrrá rajtuk. A kí-
váncsiság mint hajtóerő vezetett a szemlélődés, a
gyönyörködtetés, a világ csodálatán keresztül Is -
ten dicsőítéséhez. Nem véletlen az Aquinói Szent
Tamás esetében használt állandó díszítő jelző: a
„felix Doctor”, a boldog tanító, „aki valahányszor
leült írni, mindig imával kezdte” (103). Azonban a
tudományos kutatáshoz szükség van „az igazság
igényes, türelmes és világos keresésére”, arra „az
intellektuális fegyelemre”, amely Tamást végül
„Doctor Communisszá”, azaz az egész egyház ta-
nítójává tette.

Murray domonkos szentek és tudósok írásai-
nak segítségével mutatja be tehát, mit jelent az
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Evangélium bora okozta öröm és mások prédiká-
ció általi „megrészegítése”. Mert ebben is rend-
alapítójukat követték a domonkosok, aki „(…)
amikor magához vette az Úr testét, és ezután el-
fordult borért és vízért, könnyek peregtek végig
az arcán”.

Paul Murray munkája a 21. században is érvé-
nyes, élő valóságként jeleníti meg a domonkos lel-
kiséget, melyben központi szerep jut a teremt-
mény mivoltunk és a teremtett világ csodája feletti
örömnek.

Petres E. Lúcia nővér szép fordítása szintén a
hivatás és küldetés öröméből fakad, mint ahogy
a domonkos nővérek könyvválasztása is, mely
méltán illeszkedik a Kairosz Kiadó által publikált
domonkos lelkiségi irodalom eddig megjelent kö-
teteinek sorába. (Theologia dominicana 8, Árpád-
házi Szent Margitról nevezett Domonkos Nővérek –
Kairosz Kiadó, Budapest, 2018)

KŐRÖSINÉ MERKL HILDA

SZÉCSI JÓZSEF: A HÉBER NYELV
REVITALIZÁCIÓJA

Szécsi József vallásfilozófus, a Keresztény–Zsidó
Társaság főtitkára egy Magyarországon hiány-
pótló könyvvel gazdagította a héber nyelv és
kultúra iránt érdeklődőket.

A mű megannyi perspektívából világítja meg
témáját, kezdve a történelmi, vallási, filozófiai vo-
natkozások külön-külön tárgyalásával, majd ezek
összefüggéseinek kontextusából vizsgálva ezt a
nyelvtörténetben egyedülálló jelenséget: a héber
nyelv folyamatos megújulásait, újabb és újabb
formációit, újjáélesztését. A könyv nagy ívű vál-
lalkozás, ugyanakkor tömör, 160 oldalban még-
sem felszínes. A bibliafordításoktól a középkoron
át végigveszi az arámit, a zsidó diszpóra nyelveit,
egészen a modern héberig, kitér a Rási-betűs írás -
ra és a Hászkálára is. A héber nyelvet tág keretben
értelmezi: a zsidóság, a judaizmus korokon át-
ívelő nyelveit, lingvisztikai jellemzőit veszi sorba.
A szerző számos izgalmas kérdése, amely az ol-
vasók számára új szempontokat és a személyes
válaszadás igényének serkentését kínálja, ugyan -
akkor egyfajta struktúra is, előkészület a kérdés
tényleges feldolgozásához. A témában nem jártas
olvasó, de a tájékozottabb közönség is megszó-
lítva érezheti magát.

A szerző maga is megvallja előszavában, hogy
a kötet nem tartalmaz mélyreható és részletes
nyelvtani bemutatást, grammatikai elemzéseket,
bár néhány alkalommal ezeket is tárgyalja. Szé-
csi azt is előrebocsátja, hogy néhány kérdéskör
talán aránytalanul részletesebb fejezetben kerül
leírásra a kötet más fejezeteihez képest. Ezen kér-
déskörök között említi a szerinte a judaizmus ér-

tékvilágából eredeztethető eszperantó nyelv lét-
re jöttének részletezését, Zamenhof zsenijét és el-
hivatottságát egy világjobbító céllal teremtett
nyelv elterjesztése iránt. Zamenhof nem élte túl
az első világháborút, így azt sem élhette meg,
hogy hamarosan az ellenkezője valósult meg az
emberiség egyesülésének. A zsidó közösségeket
a kezdetektől folyamatos kataklizmák, népirtá-
sok övezték, így rá voltak kényszerülve, hogy
kultúrájukat, vallásukat és nyelvüket is mindig
újraértelmezzék, újjáélesszék. Sosem látott és ta-
pasztalt borzalmakat éltek át a valamikor virágzó
jiddis nyelv beszélői is, akiknek a 85 százalékát a
Holokausztban gyilkolták meg. Az emberek meg-
gyilkolásával a nyelvet is elhagyta életereje, di-
namikája megszűnt, amellyel a 20. század korai
évtizedeiben rendelkezett. A revitalizáció folya-
matát az is elősegítette, hogy Izraelben a héber
nyelv került előtérbe és újjáélesztésre.

Talán az aránytalanul, de nem méltatlanul
részletesebben tárgyalt kérdéskörök egyike az
arámi nyelv is, mely igen nagy hatást gyakorolt
az ókori héber nyelvre. Ez a kölcsönhatás, amint
Szécsi elénk tárja, rendkívül dinamikus és élő ké -
pet fest a nyelvnek egy olyan korszakáról, amely
ismeretének hiányában nem részesülhetnénk ilyen
érzékletes, már-már mozgóképszerű élményben.
Szécsi feltárja a nyelv evolúciójának ívét, struktú-
ráját. Ismertetése révén az arámi és más nyelvek-
ről is tanulhatunk újat, amelyek történelmi és ge-
opolitikai, szakrális, valamint profán tényezők
együtt állasából, kölcsönhatásából alakultak ki.
A zsidó diaszpóra felvonultatott nyelveinek ösz-
szefoglaló listája széles betekintést enged az ol-
vasó számára. Jelentőségüket, meghatározó sze-
repüket az adott korban, majd a későbbiekben
hatásukat a tőle megszokott igényességgel tárja
elénk. Szécsi már a könyv elején leszögezi azon ál-
láspontját, hogy a zsidóság mindenkori, szilárd,
hagyományt megőrző mentalitása és létértelme-
zési alapfogalmai, amelyeket a Tóra hordoz, fo-
kozatosan alakultak, és nyerték el le nem zárt,
máig élő és formálódó alakjukat. A hagyományos
értékekhez való ragaszkodás ugyanis nem egyen -
lő a statikussal, a merevséggel. A zsidóság szilárd
értékrendjét mindig újra tudta éleszteni, rugal-
masan tudott a változásokra reagálni. A könyv
végigkíséri a héber nyelv fejlődését a kezdetek-
től, mely annak a zsidó vallásnak és kultúrának
a meg testesülése, amely mindig új életre tud
kelni. Ezeket a fogalmakat érdemes tisztázni és
olyan pontossággal megfogalmazni, ahogyan azt
a szer ző teszi.

A könyv elfogulatlansága, szelíd és bölcs stí-
lusa reményeim szerint új megvilágításba helyez-
heti a héber nyelven keresztül (amelytől elvá-
laszthatatlan) a zsidóságot. A könyv érdeme
továbbá az is, hogy nem csupán információt ad át,
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