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Egy téma kutatásának különös felhajtó erőt adhat, ha a tudományos kontextuson 
túl valamilyen okból aktuálissá is válik, Monika Pesthy-Simon könyvének témája 
pedig már régóta nem volt olyan aktuális, mint a 20–21. században, közelebbről 
éppen az utóbbi években. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a szerzőt a téma 
népszerűsége indította volna a kutatásokra – tudjuk, hogy évek óta tudatosan épít-
kező, szisztematikus munkával kereste, illetve keresi a válaszokat, ha úgy tetszik, 
az igazságot a saját maga számára feltett kérdésekre. 

A 2017 nyarán a CEUPressnél angol nyelven megjelent könyv alapkérdése jól 
körülhatárolható, ugyanakkor különböző vonatkozásai és leágazásai következté-
ben rendkívül összetett is: hogyan viszonyul egymáshoz a (zsidó és keresztény) 
mártirológia és az emberáldozat, amit olyan vallásos aktusnak tekint, amelynek 
során egy emberi létezőt megölnek és felkínálnak az istenségnek; ez pedig tör-
ténhet az áldozat beleegyezésével vagy anélkül (6–7., 31.). Azt a horizontot pedig, 
amelynek irányából rátekint a téma legfontosabb kérdéseire és paradigmatikusnak 
mondható példáira, a kora keresztény mártíromság jelensége és Jézus Krisztus 
halála, a keresztény vallás által legnagyobb emberáldozatnak tekintett esemény 
adja. Az utóbbi évek kutatása – ahogy a szerző már a Bevezetésben utal rá – fi-
gyelmet szentelt a mártíromság áldozati karakterének, mégsem vizsgálta ennek 
kapcsolatát a korábbi (mitikus vagy valós) emberáldozatokkal. (2.) Könyvének 
újszerűségét Pesthy-Simon éppen abban határozza meg, hogy erre a kapcsolatra 
irányítja a kutatói figyelmét. 

A mártíromság és az emberáldozat kapcsolatát az ókor időkeretei között vizsgáló 
kötet már a címében említett három nagy emblematikus példával (Isaac, Iphigeneia, 
Ignatius) és a hozzájuk kapcsolódó paradigmatikus történetekkel fontos viszonyítási 
pontokat jelöl ki a téma görög-római és zsidó-keresztény vonatkozásainak kutatá-
sában; ugyanakkor bizonyos értelemben a könyv felépítésére is utal. A Bevezetést 
követő első négy fejezet a keresztény mártirológia előzményeivel foglalkozik: a héber 
Biblia emberáldozataival (1. Human Sacrifice in the Old Testament); az emberáldo-
zatokkal, a hazáért elszenvedett heroikus halállal és a filozófus nemes halálával a 
görög és a római világban, illetve Karthágóban (2. Greece, Rome and Carthage); az 
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önkéntes áldozat kialakulásával a korai judaizmusban (3. Early Judaism); valamint 
Jézus halálának mint áldozatnak az értelmezésével (4. The Death of Jesus). Az ezt 
követő három fejezet a keresztény mártirológia fontosabb kérdéseit járja körül, 
„esettanulmányok” által is megvilágítva: a fogalmi meghatározás nehézségeit, a 
mártírhalál áldozati jellegét (5. The Martyr’s Sacrifice: Case Studies), a keresztény 
hagiográfusok által megalkotott modelleket, amelyek központi toposza az imitatio 
Christi (6. The Models of the Martyr), valamint a mártír áldozatának lehetséges 
jelentéseit (7. The Meaning of the Martyr’s Sacrifice). A könyv zárófejezetében, 
„epilógusában” a szerző a keresztény mártirológia Nagy Konstantin utáni alaku-
lástörténetével, az áldozati ideológia továbbélésével kapcsolatban fogalmaz meg 
néhány gondolatot. 

Az ószövetségi áldozatok között említett emberáldozatok kérdése meglehe-
tősen vitatott az ókori Izraellel kapcsolatban, és Monika Pesthy-Simon sem látja 
szükségesnek, hogy munkájában ezzel általánosságban foglalkozzék. Nem az 
emberáldozatok valós vagy nem valós volta érdekli, hanem inkább az, hogy milyen 
típusú (ember)áldozatokat ismertek a bibliai szerzők, hogyan értelmezték azokat, 
és miért ajánlották fel őket. (13.) A rituális gyilkosságokon és a bosszú esetein 
kívül, melyeket nem vizsgál, a gyermekáldozatok elterjedtségét (15., 28.) mutató 
szövegrészletek közül az emberáldozat eszméjének alakulástörténete szempontjából 
három nagy, konkrét példa kínálkozik: Moáb király áldozata (2Kir 3,27), Jiftach 
leánya (Bírák 11,30–40) és az Akéda, Izsák feláldozása (Gen 22). Ezek a szövegek 
nem ítélik el az emberáldozatot, közülük kettő csupán megemlíti a tényt, a harma-
dik viszont magasztalja is az atyát (Ábrahámot) a szándékáért. (17.) Jól ismert ez 
utóbbi történet rendkívüli hatása, értelmezéseinek nagy száma, melyekkel Pesthy-
Simon nem foglalkozik, a valós emberáldozat szándékáról beszámoló szöveg csak 
a témája szempontjából érdekli, és ebben a vonatkozásban még a történet happy 
endje is irreleváns (20.), mert Ábrahám valóban előkészíti a feláldozásra szeretett 
fiát mint égő áldozatot (‘olāh, Gen 22,2), és egyáltalán nem neki köszönhető, hogy 
Izsák megmenekül. (21.) Az emberi oldalról megmagyarázhatatlan feláldozás 
történetét – ahogy Pesthy-Simon utal rá – a modern bibliakritika előtt nem is ér-
telmezték úgy, mint az emberáldozat eltörlését. (21.) A gyermekáldozatok a zsidó 
vallási gyakorlatból feltehetően csak a babiloni fogság után, Ezdrás és Nehémiás 
reformjai nyomán tűntek el. 

Az Akéda értelmezési lehetőségei a szerzőt azért is érdeklik, mert ebben az 
esetben az áldozat típusa nem illik bele az ismert formákba (szükségállapot, asztrál 
rítus, eskü beteljesítése, építkezés, rituális bosszú, büntetés), melyek között nem is 
találjuk meg az emberáldozat olyan esetét, amely világosan mint engesztelő lenne 
leírva. (28.) Izsák feláldozása egyedinek tekinthető az emberáldozat egész (nem csak 
izraelita) történetében, mert nincs emberi oka, és Ábrahám sem remél semmit az 
áldozatáért. (28.) Ugyanakkor annak ellenére, hogy az ókori Izrael számára elfo-
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gadható volt a gondolat, hogy Jahve haragját ártatlan emberáldozatokon keresztül 
kell lecsendesíteni (pl. 2Sám 24), a „meghalni valamiért vagy valakiért” (dying for) 
fogalma ismeretlen volt, a héber Bibliában nincsenek „mártírok”, habár az izraeliták 
mindig harcoltak Istenért. (28–29.) Monika Pesthy-Simon ebben a vonatkozásban 
ki is igazítja Marc Brettler magyarázatát, és a kérdést nem úgy teszi fel, hogy miért 
nem voltak mártírok, hanem így: „Miért nem tisztelték mint mártírokat azokat a 
személyeket, akik olyan könnyen azok lehettek volna?” A választ valószínűleg a 
halál kultuszának hiánya adja meg az ókori Izraelben. (28.)

A szerző – meglátásom szerint – már ezzel a kérdésfeltevéssel kapcsolódik a 
mártirológiai kutatások meghatározó jelenkori vonulatához. Bár a névmutatóban 
nem találjuk Maurice Halbwachs, Jan Assmann vagy Hayden White nevét, de ott 
találjuk például Elizabeth Anne Castelliét vagy Paul Middletonét, akiknek kutatási 
tézise az, hogy a mártírt nem csupán önfeláldozó halála, hanem emlékezetének fenn-
tartása teszi mártírrá; nemcsak a vértanúkhoz kapcsolódó „történeti tényeknek”, 
a múlt faktualitásának, hanem az emlékezetnek is nagy szerep jut: a mártír nem 
lesz, hanem megteremtik. (157.; vö. Martyrs are not defined; martyrs are made, 9.)

Az emberáldozat eszméjének zsidó valláson belüli alakulásától való elkanyarodás 
a második fejezetben (Greece, Rome and Carthage, 31–71.) teljességgel indokolt, 
hiszen a klasszikus görög (és némiképp római) hagyomány vizsgálata nemcsak 
a keresztény, hanem a korai judaizmus mártíromságának gyökereit vizsgálva is 
alapvető. Az emberáldozat témája kiegészül a másokért elszenvedett heroikus 
halál és a nemes halál egymással összefüggő, de mégis különböző eszméjével és 
példáival. A heroikus halál eszméjének híres summázatát Horatiusnál kapjuk meg 
(dulce et decorum est pro patria mori), míg a nemes halál sok esetben a magasabb 
eszmék érdekében elkövetett öngyilkosság. (32.) Pesthy-Simon ebben a részben 
sem foglalkozik a görög és római áldozatbemutatások általános kérdéseivel, és 
az sem érdekli, hogy az irodalmi forrásokban említett emberáldozatok tényle-
gesen lezajlottak-e, és milyen formában, milyen okok miatt. Az emberáldozatok 
karakterisztikus típusait (temetési áldozat, eskü beteljesítése, különleges veszély 
elhárítása, kultikus áldozat egy istennek, pharmakoi, 33–44.) is csupán röviden 
említi; ami igazán érdekli, az az, hogy az emberáldozat hogyan transzformálódott 
át önkéntes és heroikus önfeláldozássá. (32.) Amíg az ószövetségi zsidóság ember-
áldozatai esetében Ábrahám és Izsák története volt a paradigmatikus példa, ebben 
az esetben Iphigeneia esete lesz az, Euripidész utolsó, töredékesen ránk maradt 
darabja alapján (Iphigeneia Auliszban, Kr. e. 406). Pesthy-Simon visszatekint a 
téma Euripidészt megelőző költői feldolgozásaira is, és úgy véli: az a motívum, 
hogy a lány saját elhatározásából megy a halálba, Euripidész invenciója lehetett, 
mert sehol nem jelenik meg előtte. (45.) Az euripidészi Iphigeneia halála az áldozat 
önkéntességének gondolata következtében a mártíromság későbbi eszméjének is 
fontos előzménye lesz. A szerző ebből a szempontból vizsgálja meg a lány halála 
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előtt mondott három beszédét, amellyel hőssé válik, és önkéntes halála által 
megmenti a hazáját, miközben az marad, ami volt: az istenség által megkövetelt 
emberáldozat. Pesthy-Simon hangsúlyozza, hogy ez még nem mártírhalál (ahogy 
például Martin Bergmann gondolja), de van néhány motívum, amelyet később 
megtalálunk a keresztény mártirológiában is: önként hal meg, kivégzése előtt 
nem szükséges erőszakot alkalmazni, dicsőség övezi, és egy másik élet vár rá. 
(47.) (Iphigeneia szarvassal helyettesítésének jól ismert mitológiai fordulatát és 
az Akédával való hasonlóságát nem vizsgálja, mivel a boldog befejezés az emberi 
szándékok és motivációk szempontjából irreleváns.)

A téma Euripidész után egyre népszerűbbé vált, és abban az időben, amikor a 
kereszténység megszületetett, az emberáldozat jól ismert toposz volt, az a gondolat 
pedig, hogy a feláldozott személynek örömmel kell fogadnia a halálát, az áldozati 
ideológia részévé vált. (49.) A szerzőt a római példákban sem a valós emberáldo-
zatok, hanem az emberáldozat eszméje érdekli, és ugyanezt látjuk a nemes halál, 
a „meghalni az igazságért”, a hitért, a meggyőződésért esetében is. Azoknak a 
hellénisztikus és római szerzőknek az esetében, akik „a filozófus nemes haláláról” 
számoltak be (habár nem csak filozófusokéról lehet szó), olyan elemeket talál, 
amelyek később a zsidó és keresztény mártírok narratíváiban is jelen lesznek (pl. 
engedelmesség, a fizikai gyengeség leküzdése, a mások hasznára levés, az áldozati 
metaforák jelenléte, 58.), habár a nemes halál nem tekinthető emberáldozatnak.

Az emberáldozattal szembeni attitűd a klasszikus Görögországban és rómá-
ban épp olyan ellentmondásos volt, mint az ókori Izraelben: barbár szokásnak 
tartják és elutasítják, ugyanakkor konkrét esetekben elfogadják és gyakorolják; 
azokat pedig, akik önként áldozták fel magukat, hősként tisztelték. Ez utóbbival 
kapcsolatban azonban Monika Pesthy-Simon erősen hangsúlyoz egy olyan vonást, 
ami a mártirológiában válik meghatározóvá: amint az áldozat önkéntessé válik, 
megjelenik az áldozat saját nézőpontja is, valamiféle ellenszolgáltatás, jutalom 
(másvilági jutalom) feltételezése, ami azt mutatja, hogy az individuális nézőpont 
megjelenése már azelőtt megfigyelhető, hogy a keresztény mártíromságban köz-
ponti helyet kapna. (69–70.)

A szerző gondolatmenete a harmadik fejezetben (Early Judaism, 73–98.) 
tér vissza a zsidóság gyakorlatához, amely korábban nem ismerte a „meghal-
ni valakiért vagy valamiért” eszméjét (kivéve Iz 53), a hellénisztikus korban, 
Antiokhosz Epiphanész üldözései alatt viszont e tekintetben is fontos változások 
következnek be. (73.) A hitükért halált vállaló személyek történetei olyan elméleti 
és módszertani kérdésekkel szembesítik a szerzőt (és magát az olvasót is), ame-
lyek a mártír fogalmának és a mártirológia jelenségének diakronitását, történeti 
alakulását érintik. Visszavetíthetjük-e ezeket a fogalmakat a kereszténység előtt 
időkre? Sajátosan keresztény jelenség-e a mártíromság, vagy már a korai juda-
izmussal kapcsolatban is beszélhetünk erről? (73–74.) A kérdésre adott válaszok 
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persze nagymértékben függenek a fogalmak definiálásától. Pesthy-Simon Arthur 
Drodge és James Tabor megállapításaihoz kapcsolódva használ olyan fogalma-
kat, kifejezéseket, mint „makkabeus mártírok” vagy „zsidó mártirológia”, főleg 
a Makkabeusok könyveinek (2Makk; 4Makk) vizsgálata, de a Dániel könyve 3. 
fejezete esetében is. (73.) Ahogy megállapítja, a Kr. u. 1. század folyamán bizo-
nyos „mártír-teológia” formálódott a judaizmusban, még ha a mártír szó nem is 
volt használatos abban az értelemben, amelyben ma; és hatott mind a keresztény, 
mind a zsidó mártirológiára. (81.)

Pesthy-Simon szerint a Makkabeusok 2. és 4. könyve azért is figyelemre méltó, 
mert a zsidó és klasszikus görög eszmék keveredését mutatja. A bűn és büntetés 
dinamikájában korábban érvényesülő ószövetségi kollektív nézőpontot módosítják 
a görög ideológia nem kollektív szempontjai: az egész nép bűnéért járó büntetést 
kiválthatja bizonyos számú ártatlan személy önkéntes halála (2Makk, 4Makk), 
és ez a gondolat tovább él majd a kereszténységben, és befolyásolja az üldözések 
értelmezését. (76.) Ez a gondolat – véli a szerző – közel van Euripidész azon tra-
gédiáihoz, amelyekben egy nemes, kiváló személy halála szükséges ahhoz, hogy 
megállítsa a csapásokat, és helyreállítsa a normális viszonyt az emberek és az 
isten(ek) között. (77.) A másik fontos történet a szerző számára ebben az esetben 
is az Akéda, amelynek értelmezésére ezen a ponton újra visszatér, a korábbinál is 
részletesebben, mert a történet az emberáldozat és a mártíromság közötti hiányzó 
láncszemnek látszik. (84.) A római kor zsidó íróinak értelmezésében ugyanis Izsák 
a mártír prototípusává válik: a keresztény exegétikai hagyománytól eltérően nem 
Ábrahám, hanem Izsák engedelmességét hangsúlyozzák (a 4Q225 jelzésű qumráni 
irat, Josephus Flavius, 4Makk, Pszeudo-Philón, Targum, midrás-irodalom), valamint 
áldozatának az emberek bűnéért hozott jellegét, megváltó értékét. Pesthy-Simon 
végső konklúziója azonban az, hogy a Gen 22 története az értelmezések ellenére 
is az marad, ami eredetileg volt: emberáldozat, amelyben az apa feláldozza a fiát. 
(Éppen emiatt foglalkozik Philón Ábrahámról írott szövegével is, amely nem 
mártírként, nem engesztelő áldozatként, hanem „legjobb emberáldozatként” 
értelmezi Izsák alakját, 91.) 

ő maga is úgy véli, Izsák nem mártír a szó szoros értelmében: senki nem kény-
szeríti a hite megtagadására, és nem is hal meg. (92.) Ahogy fogalmaz: a gyermek-
áldozat egy nem kevésbé horrorisztikus formában tér majd vissza: a mártíromság 
dicsőítésében. (94.) A részben Bergmann nézeteire támaszkodó gondolatmenet-
ben azok korrigálására is vállalkozik: Bergmann nagy érdeme, hogy felismerte a 
kapcsolatot az emberáldozat és a mártíromság között, és a gyermek- és ember-
áldozatok valóban hozzájárulhattak a zsidó mártírelképzelések alakulásához, de 
azokat – ahogy Pesthy-Simon hangsúlyozza – a nemes halálról és a saját hazájukért 
heroikus halált szenvedőkről szóló történetek, az önkéntesség gondolata is alakítják. 
A hellenisztikus hatás alatt az áldozati ideológia kezd átalakulni: az ószövetség 
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emberáldozata önkéntes áldozattá alakul át, heroikus tettekké, amelyeket Izrael 
vagy az egész emberiség megmentéséért vállaltak föl. (94.)

A történeti Jézus haláláról szóló fejtegetések (The Death of Jesus, 99–116) még 
mindig a keresztény mártíromság előzményeiként jelennek meg a könyv gondolat-
menetében. A szerző egyrészt megvizsgálja azokat az értelmezéseket és krisztológiai 
címeket, amelyeket a kora keresztény hagyomány teremtett meg a történeti Jézus 
halálával kapcsolatban, melyet Pesthy-Simon politikai, nem pedig vallási okokból 
bekövetkezett halálnak tekint (99.) – amiből az következik, hogy sem önkéntes, 
sem erőszakos emberáldozatnak, sem mártíromságnak nem mondható, amely 
megállapításokat a könyv olvasói közül bizonyára sokan fognak majd vitatni.  
A hagyományok és paradigmák keveredése az értelmezés folyamatában teremti 
meg Krisztus önkéntes és megváltó áldozati halálának az eszméjét, amely épp 
emiatt könnyen érthető is volt a zsidók és a pogányok számára egyaránt. Jézus 
Krisztus mint áldozat előképét pedig a keresztények is megtalálták az Akédában, 
Izsák feláldozásában (vö. róm 8,32, Jn 3,16).

 A könyv az első négy bevezető fejezet után érkezik el a keresztény mártirológia 
alapkérdéseihez, amelyekhez már az előző részekben fontos megalapozást kapott 
az olvasó. A korábban megfogalmazott kérdések itt már a keresztény vallási kon-
textusból fakadó problémafelvetésekkel egészülnek ki, melyek a keresztények em-
beráldozattal szembeni bizonytalan attitűdjét mutatják: Miért akarják az emberek 
feláldozni önmagukat Istennek? Isten miért kívánja meg vagy legalábbis fogadja 
el az áldozatot? Milyen eszméik voltak a keresztényeknek az Istenükről, a szerető 
Atyáról, ha feltételezték, hogy örülni fog az áldozatoknak? (12.) 

Monika Pesthy-Simon a válaszok végső összefoglalása előtt úgynevezett eset-
tanulmányokat ad (The Martyr’s Sacrifice: Case Studies, 117–156.), vagyis a kora 
keresztény mártírok történetein keresztül alapozza meg az érveit, amely történetek-
ben szintén a mártíromság emberáldozattal való kapcsolata érdekli, a hagiográfiai 
leírások és teológiai értelmezések nézőpontjából. (Bár ennek deklarálásával ellen-
tétben a szerző mégiscsak kénytelen foglalkozni a kora keresztény „üldözések” 
tényeivel is.) Mindenekelőtt azzal a jól ismert toposszal helyezkedik szembe, amely 
szerint a mártírok (csupán) Krisztus imitálói, mert ha kifejezetten így is deklarálják 
magukat, a bíróságok előtti viselkedésük és kivégzésük más modelleket követ. Az 
Euszebiosz egyháztörténetén alapuló hagyományos gondolkodás is revízióra szorul, 
miszerint a keresztények folyamatos üldözésnek voltak kitéve, hiszen Diocletianus 
idejéig nem voltak központilag szervezett üldözések; a keresztények elleni vádak 
a római vallási életben való részvétel elutasításához kapcsolódtak. Mindezek az 
áldozati ideológia alakulásáról megfogalmazottakat is módosíthatják, mégpedig 
elsősorban annak hangsúlyozásával, hogy a mártírok esetében a személyes halál-
vágynak nagy szerep jutott. (117–119.)
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Pesthy-Simon közelebbről is megvizsgál néhány jól és kevésbé jól ismert esetet 
(szöveget), melyekben a mártírok mint áldozatok jelennek meg, de történetüket 
korábban soha nem kapcsolták össze az emberáldozat perspektívájával. Ennek 
értelmezésében a szerző a korai és későbbi mártírszövegekben egyaránt meglévő 
(megszentelt) áldozati nyelv vizsgálatára is nagy figyelmet fordít. A sort Antiokhiai 
Szent Ignác történetével és nagyhatású leveleivel kezdi, melyek közül mindenek-
előtt a rómaiakhoz írott levél emelkedik ki, amely (más leveleivel együtt) az „Isten 
gabonájává”, „Krisztus kenyerévé” (róm 4,1) válni akaró Ignác önértelmezéseit 
mutatja. Ezeket Pesthy-Simon szisztematikusan megvizsgálja, és éppen ezekből 
vonja le a szakirodalmi vélekedésekkel is szembehelyezkedő summázatát: Ignác 
halálában az engesztelő, vezeklő jellegnek valójában nincs szerepe, sokkal inkább 
az individuális nézőpont válik hangsúlyossá: azért akar meghalni, hogy Krisztussal 
együtt örök élete legyen, és Isten tetszését elnyerje. (121.) A szerző ennek megerő-
sítését látja akkor is, amikor az imitatio Christi toposzán túl a „mártír” halálának 
más, a zsidó és klasszikus hagyományon alapuló modelljeit (Makkabeusok, a nemes 
halál tradíciója, Decius példája, Seneca 24. levele, stb.) is keresi. 

Monika Pesthy-Simon hasonló alapossággal és következetességgel vizsgálja 
meg a másik jól ismert példát, Polükarposz mártíriumát is. Nem lép be abba a 
vitába, amely a legkorábbi mártírtörténet hitelességének, történetiségének kérdé-
seit vizsgálja, mindenekelőtt Boudewijn Dehandschutter kutatásai nyomán, aki a 
Martyrium Policarpi kritikai szövegkiadását is elkészítette. Vizsgálja viszont, hogy 
mennyiben és miben fejlődik tovább a „mártír-teológia” Ignác leveleihez képest, 
az imitatio Christi (sokszor csak felületes jelenléte) mellett hogyan jelenik meg az 
áldozat elhatározott volta, a vezeklő jelleg, de a személyes nézőpont és az önkén-
tesség háttérbe szorulása is, miközben alakjának zsidó és klasszikus modelljeit az 
ő esetében is megtaláljuk, mindenekelőtt Izsákét (és részben Iphigeneiáét is), ami 
az alakját az emberáldozatok hagyományához kapcsolja. (131.) 

E két jól ismert paradigmán (Ignác, Polükarposz) kívül – terjedelmi okok miatt – 
kisebb, de még mindig fontos szerepet kapnak más mártíriumok (szövegek) is: 
elsősorban a lyoni és vienne-i vértanúk, Perpetua, Dasius, Caesarius, Ágnes törté-
netei. Pesthy-Simon rövid, de lényeglátó értelmezései ebben az esetben is világossá 
teszik, amit egyébként maga az egész könyv is erőteljesen aláhúz, hogy tudniillik a 
kereszténység korai, szent hagyományának részét képező történetek nem elszige-
telt, nem csupán a bibliai kinyilatkozáshoz kapcsolódó textusok, hanem részben a 
zsidó, részben a klasszikus hagyomány elevenen élő kontextusában helyezhetőek el.

Monika Pesthy-Simon kutatásainak, konklúzióinak nagy összefoglalása a 
hatodik és hetedik fejezet (The Models of the Martyr; The Meaning of the Martyr’s 
Sacrificie, 157–169; 171–205.), amelyek a keresztény mártír alakjára és a vértanúság 
teológiájára koncentrálnak, annak a szemléletnek a jegyében, amely a keresztény 
mártirológia alakulástörténetében a hagyományozásnak, a hagiográfusok alakí-
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tó, formáló szerepének is nagy jelentőséget tulajdonít: a mártírrá váláshoz nem 
volt elég meghalni Krisztusért, a történetet az emlékezetnek fenn kellett tartania, 
egy hagiográfusnak pedig el kellett mondania. (157.) Ebben az összetett, formáló 
folyamatban születik meg az új keresztény hős, a mártír, akinek a halála a közvé-
lekedés szerint Krisztus imitációja, aki egy heroikus tettet hajt végre Krisztusért. 
Kiáll a hite mellett, tűri a szenvedéseket, mert úgy véli, hogy kötelessége meghalni 
azért a Krisztusért, aki szintén életét áldozta érte. A Jézus halálának evangéliumi 
beszámolóiból összeállított passió részletei azonban nem csak keresztény modelleket 
követnek. 

Jól ismert, hogy az egy eszme, egy ügy érdekében való kiállás, az azért elszen-
vedett halál nem a kereszténység hozzájárulása az emberiség eszmetörténetéhez, 
ezek példáit megtaláljuk már a homéroszi eposzok és az ószövetségi történetek 
óta. Az azonban kétségtelen, hogy ebben a tekintetben az európai vallás és kul-
túra további alakulása szempontjából a keresztény mártirológia narratívái váltak 
a leghatásosabbá. Pesthy-Simon ennek a nagy (sokat vitatott és parttalan) narra-
tívának az ókori alakulástörténetét (létrejöttét és hatását) mutatja be, részben a 
széleskörű nemzetközi szakirodalomra, részben a saját kutatásaira támaszkodva, 
középpontba állítva a mártíromság áldozati jellegét és kapcsolatát az emberáldo-
zatnak a (keresztény mártíromság előzményeként szolgáló) hagyományával; végső 
konklúziójában a mártírokat is emberáldozatnak tekintve, miközben tisztában 
van azzal, hogy a saját megközelítése is csupán egy a hatalmas téma lehetséges 
interpretációi közül. (Könyvének nem is célja, hogy a mártíromságot általában 
vizsgálja, figyelme elsősorban a korai zsidó és keresztény vértanúságra irányul, 
és arra a környezetre, amelyben ez megszülethetett, és amelynek örökösévé vált.)   

Pesthy-Simon imponálóan nagy tudással, magabiztosan mozog a hatalmas 
hagyományban, egyfelől a bibliai és Biblián kívüli, másfelől a klasszikus anyagban. 
Ahol szükséges, nagy ívű gondolatokkal lépi át a témája szempontjából nem előre 
vivő kérdéseket, máshol pedig még egy szó etimológiájának is figyelmet szentel, 
mindvégig szem előtt tartva a kitűzött célját. Így válik koherenssé, jól követhetővé 
a gondolatmenet. A gondolatmenet világosságát egy, az egész könyvre jellemző, 
átgondolt módszertani megfontolás is biztosítja: mindig megfogalmazza szándékát, 
majd az egyes fejezetek végén összefoglalja a következtetéseit, a kettő között pedig 
előre- és visszautalások erősítik az érvelést, olykor a felesleges ismétlés benyomását 
keltve, de valójában az argumentálás világosságát biztosítva.  

A könyv – ahogy már fentebb utaltam rá – angol nyelven jelent meg, és szán-
déka szerint a nemzetközi kutatásban (is) megmutatkozó hiányt igyekszik pótolni. 
Ugyanakkor nagy nyeresége lenne a magyarországi kutatásoknak, ha valamikor a 
közeljövőben magyar nyelven is olvashatnánk a témáról, vagy ezen kiadás fordítása-
ként, vagy esetleg kifejezetten a magyar kutatók, olvasók számára megfogalmazva. 
A korai keresztény szentkutatás terén már látunk hazai eredményeket is (pl. Sághy 
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Marianne jóvoltából), de a mártírkutatás terén még sok a pótolni való. Holott a 
téma – az áldozati narratívák kutatásával egyetemben – nálunk is népszerű, de 
eredmények inkább a későbbi korokra vonatkozóan születtek, mint például a 
protestáns mártirológia kutatásában vagy a modern kori áldozatok narratíváiban.  

       D. Tóth Judit


