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AZ IGAZI VERSENGÉS
Egyre-másra jelennek meg cikkek hazánk leg
gazdagabbjairól. Idegborzoló osz tal ékok, fizeté
sek, rohamosan növekvő vagyonok. Közben száz
ezrek, ne tán milliók tengődnek a létm inimumon
vagy ala tta . Az egyi k mill iárd os vidámap jelen
tet te ki, ut oléri jövőre az előtte lévőt. Ugy lát
sz ik, ez is verse ny, bár a sportszerűségét lehet
vitatni, a társad almi elfogado ttsága ped ig a nul
lával egyenlő.

Persze vannak másfajta , rokonszenves ver
sengések. Olyan területen is, amelyről fel sem
tételeznénk. Emlékszem arra az iratgyűjtőre,

amelyben a spanyol lírikus, Gon gora verse rej
tőzött. Rajta néhány jelentékeny költő lemondó
szavai: a közismerten homályos költő művét

nem tudták lefordítani. Kérdőn néztem apámra,
nekirugaszkodik-e. Bólintott. Hátha neki sike
rül. Úgy emlékszem, siker koronázta er őfeszí
t és ét, igaz, alaposan megszen vedett a diad alért.

Szebb időkben nem vagyonosodá si, han em
költői versenyeket rendeztek. S fordítók is lel
kesen magyarosítottak költeményeket, félsze m
mel a másik tolm ácsolóra figyelve. A 20-as évek
elején a Ny ugatban jelent meg Kosztolán yi De
zső tanulmán ya, amelyben a fordítás elméleti
kérdéseit fejtegetve lefordítot ta Goethe híres (bár
szerzője által nem sokra becsült) remek ét. a Ván
dor éji dalát. Tóth Arpád tüstént vitába szá llt
Kosztolán yi elveivel, s ő is közölte saját fordítá
sá t. Több se kellett a kort ársaknak: egy re-másra
születtek új és új tolm ácsolások, még M óricz
Zsigmo nd is neki foh ászkodott . sőt, olya n ma
gyarítása is sz ületett, amelynek szerzője Franz
Schube rt megzenésítéséhez is alkalmaz kodni
próbált . Elmondha tjuk. a most százéves Ny u
gatban nemesebb versengés folyt, mint manap
ság, am ikor nemcsak a vagyonok gya rapítása a
kü zd elem tárgya, hanem nyiltan és titokban
fegyverkezési verseny is folyik, s erre sokkal töb
bet költenek, mint az olimpiára.

Mind ez arról jutott esze mbe, hogy Réz Pál
65 vers 177 fordítását gyűjtötte kötetbe Kalei
doszkóp címmel. Sokkal érdekesebb, békésebb
olvasmány, mint a nap ilapok. Milyen izgalmas
egybevetni Szent Ferenc Naphimnuszát Sík Sán
dor, Dsida Jenő és Képes Géza tolmácsol ásá
ba n! Elme rengeni. vajon melyik a kifeje~őbb

megold ás. Dsid áé-e ("Aldjon én Uram - minden
ember, kit h ábor ús ág, baj, gyötrelem ért. .."), netán
Képes Gézáé ("Boldogok, Uram, akik ezerelmed ért
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másoknak megbocsátanak"), vagy épp Sík Sándor é
("Áldjon, Uram, tégedet minden ember, ki szerelme
dért másoknak megbocsát"), s miközben a versso
rokat ízlelgetjük, megfeledkezünk a gyűlölkö

désről, egy más r ágalmaz ás ár ól. mert a szépség
tér fogatába léphettünk. Rába György rem ek
könyvet írt a Nyugat néhán y nagy költőjének

fordításairól A szép h űtlenek címme l. De ez a hűt

lenség alighanem megbocsájtható. Lám, milyen
tanulságos összehasonlítani Edgar Allan Poe
hollójának károgását, amelye t Babits i SJ Koszto
lán yi is "sohasemnek" fordított. Tóth Arpád vi
szont a zseniális "soha már" megold ást válasz
totta . Vagy egy más után elcsemegézni Fried rich
Höld erlin egy ik legh íresebb költ em énye (Az élet
felén) kilenc (ll különböző fordításán! 6, bold og
idők, amikor egy vers, egy kifejezés hiteles és
szé p megformálása volt a vers engés tárgya!

Egy pillanatra még a Naphimnuszról. A befeje
zésére - Sík Sándor fordításában - máig emlék
szem, alighanem a legend ás ,!Sík- Schütz"-böl:
"Dicsérjétek az Urat és áldjátok / Es mondjatok luflát
neki/ Es nagyalázatosan szolgáljátok." Igen, az Urat
kell szo lgál ni, s nem töréken y értékeket gyűjtö

ge tni, mert ezek előbb-utóbb elenyésznek. A di
cséret és áldá s azo nba n nem hiábavaló.

EGY HAJDANI FELFEDEZÉS NYOMÁ BAN
Évtizedekkel ezelőtt apám a felfedező örömével
méltatt a Szabó Irma költészetét, s rnost, hogy a
Jel Kiadó megjelen tette a költőnő összegyűjtött

verse it (Elragadtatás címmel) és prózai írásait
(És utam mégse koldus út), itt az alkalom, hogy
immá r a kiteljesedő író ról szólju nk.

Az első vonzó benyomás t a versek finoman ci
zellált képei, bensőséges, olykor szemérmesen
rejtegetett érzései kínálják. Szabó Irma szubjektív
lírikus, s ezzel azt próbálom érzékeltetni, hogyan
fordíthatjuk jóra a rosszat Isten segíts égével. mi
képp alakíthatunk ki személyes kapcsolatot a se
gítségü nkre siető Megváltóval. ilyen jellegű írásai a
teológia mélységeibe kalauzolnak. de mindig meg
maradnak az elmélkedés szintjén, s esélyt adnak,
hogy mi is kövessük lelki útján az elmélkedőt.

Térjünk vissza a versekhez. Ha mottót válasz
tanék a két kötet költői magatartásán ak érzékel
tetésére, ezt a négy sort írná m le először : "Mint a
végtelen térséghez szokott / szabad madáraranyos ka
litkában / repdesek én verseim ág-bogában, / hová
vonzásod becsalogatott:" A költésze t képes arra,
hogy kifejezze a lét eseményeit és lehetőségeit, a
költő pedig egy szé pséges ara ny kal irk ában al
kot, amely nem korlátozza röptét, de fegyelmezi



csapongó fantáziáját. Így lehet mélyre hatoló, hi
teles krónikása az ünnepek mondanivalójának és
beleérző megjelenítője az apostoloknak.

Van kedvenc versem is. Nem kis meghatott
sággal olvastam a Rónay Györgyemlékét idéző
A menny előterében t: "Hazatért, de nem egészen, /
egészen akkor, ha mindannyian / együtt leszünk
vele. / Addig ott vár a menny előterében, / megosz
tott szíve itt és ott között, / kettős szolgálatra készen:
/ Istennekhódol és felénk hajol; / az áradó fénysuga
rak hullámain / visszasuhan, és fellobban a tétova, /
szétszóródó emlékezet váltakozó / álmában világító
útmutató / tekintete, szeráfi mosolya."

RÓNAY LÁSZLÓ

CZIGÁNY GYÖRGY: ÉGI KÉMIA

"Állandó lelkesedés: ezt kell megőriznie magá
ban a költőnek, a filozófusnak" - tanácsolja Jo
seph Joubert. A 18. századi francia moralista
szavai okkal juthatnak eszünkbe, ha Czigány
György munkásságára gondolunk. Czigány
hosszú évtizedek óta meghatározó alakja a ka
tolikus szellemiségű kultúrának. Költőként,

esszéistaként, rádiós és televíziós szerkesztő

ként-műsorvezetőként egyaránt. Fáradhatatlan
munkás, lankadatlan hitű. Ezt tanúsítja leg
újabb kötete is.

Az Égikémia voltaképpen két könyv: szerkeze
tileg is szabatosan különül el benne a verseket,
versciklusokat s a tízmondatos jegyzeteket, miní
esszéket közreadó két rész. De csak a szerkezet és
a forma tesz különbséget: a hangvétel, a szemlé
letmód, a szerzői szándék azonos. Sőt, motiviku
san is egybetartozik a két műfaj: képeket, kifejezé
seket, olykor egész mondatokat vesznek át a
prózai szövegek a költői művekből - avagy for
dítva. Mintha nemcsak a létezést és benne az em
bert, hanem egymást is szakadatlanul fürkésznék,
olvasnák, értelmeznék ezek az írások.

Hitről, Istenről, szépségről, szeretetről be
szélnek, s közben a szenvedés, a halál tényét és
az öröm, a hála közérzetét békítik össze mind a
versek, mind a jegyzetek. Ez talán legfőbb eré
nyük: az elmúlás tragikumát tudomásul véve
törekednek teljes bizalomra és derűre. Bizalom
ra a lét rendezettsége iránt, derűre a rendben
megsejtett kegyelem okán. " ... mert mit számít
múlásunk is / ha minden szeretet onnan való,
mennyeknek / eleven darabja" - oldja föl a teo
dícea érzelmi-gondolati feszültségét egy, a sze
retet misztériumára hagyatkozó vers (Mit szd
mít?!; 15.). Egy másik a kérdezés létállapotából
bontja ki a teljesség reményét: "Hova lesznek az
élők? A halottak. / Létünk és hiánya együtt ra
gyoghat" (Sorpár; 24.). S több költemény akárha
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egymásnak felelgetne, egymást írná tovább:
"Gyermekien / természetes a hála" - mondja a
Te Deum töredék (31.); " ... ha Isten áll tenger táj
derűjében" - fest látomásos képet a Részlet (52.).
Ha "a létezés keresztszülei" -ként (Vers a külső

sávból; 26.), azaz a világot a nyelv révén folyto
nosan újra- és újjáteremtő lényekként gondol
juk el magunkat, a "halálnál nagyobb lehetetlen"
(Breviárium; 58.) is elgondolhatóvá válik. Hiszen
- mint e szövegek sugallják - csak bátorságot,
a hit bátorságát kívánja.

A tíz-tíz mondatba szorított elmélkedések
igen változatos témavilágot ölelnek föl. Hol a
bölcselkedő hajlam, hol a köznapi reflexió hatá
rozza meg beszédüket, egyszer a vallomásos
személyesség, másszor a kultúraközvetítő elhi
vatottság erősödik föl bennük. Természetes,
hogy találunk sorokat, amelyek a művészet sze
repét, a művész föladatát írják körül a teológia
szókincsével: "A teremtés jelen idejének visszfé
nye, szinte szakrális cselekménye az, amire a te
hetség adományának törvényei vezetik a nagy
alkotókat. Méltóvá a művet ahhoz, hogy a te
remtés szerény részese, de új valóságdarabkája
legyen, nem az alkotó nemes szándéka, válasz
tott témája, tárgya teszi, hanem benső erőiben

megnyílt mondandója, sugallata. (... ) A remekmű

tehát nem illő témaválasztással, hanem minősé

ge által válhat szakrális szépségűvé. (. .. ) Létünk
elvesztésének, halálunknak egyetlen emberileg
lehetséges rehabilitációja a művészet, mely akar
va, vagy öntudatlan az örökre megmaradó (csak
a hit által megsejthető) valóság szépségét próbálja
megeló1egezni" (Tíz mondat a rehabilitációról; 71.).
Több ízben aforisztikus tömörségű tétel fogja
össze a meditációs tapasztalatot; az idő mibenlé
téről szólván: "Vannak emlékeink, s nincsen
múltunk: amire az ember visszagondolhat, az
már a jövő része" (Tíz mondat a mi időnkről; 74.); a
szeretetre alapozott személyességet hangsúlyoz
va: "Csak az a miénk, amit test vagy lélek szerint
átölelhetünk" (Tíz mondat a szeretet keresztjéró1;
84.); a létezés emberközpontúságának adva új
értelmet: " ... nincs széle a létezésnek, mind a szí
ve közepében égünk" (Tíz mondat Duinóról; 107.);
az állatokra társként tekintő gyöngédséget ajánl
va mintaként: "Csodálni érdemes talán számítá
gépet, de ámulva, gyönyörködve ölelgetni csak
lovat lehet, beszélgetvén is vele őnzetlen-szép,

méltó barátságban" (Tíz mondat lovakrul; lll.). S
tételszerű bizonyosság vall a keresztényi identi
tás összetevőiről is: "A keresztényeket nem ideo
lógiai érdek, érzelem, még csak nem is a közösen
megvallott világnézet tartja össze, hanem a cse
lekvésre szánt létezés megszentelt mivolta; ez
pedig úgy szolgálja lelki javunkat, hogy elóbb
másokét" (Tíz mondat a kifelé nyl1ó ajtóról; 119.).



HALMAJTAMÁS

Hogy is mondja Joubert? "Nekünk az a dol
gunk, hogy jót tegyünk, csakis azt: igen, ez a
feladatunk." Czigány György írásai ezt is tud
ják. Tudják, hirdetik - és teszik. (Szent István
Társulat, Budapest, 2008)

JOSEPH RATZINGER - XVI. BENEDEK:
A NÁZÁRETI JÉZUS (I. rész)

Joseph Ratzinger és XVI. Benedek pápa első

"közös művét" tarthatjuk kezünkben. Meglepő
és bátor "összjáték" eredménye a könyv. Habár
az előszóban a "szerzőpáros" megjegyzi, hogy
"ez a könyv semmiképpen sem tanítóhivatali
aktus, hanem csupán 'az Ur arca' személyes ke
resésének kifejeződése a részemről. Igy min
denki szabadon ellentmondhat nekem." (18.), a
Názáreti Jézus mégsem tekinthető pusztán Jo
seph Ratzinger munkájának. Természetesen azt
sem kell gondolnunk, hogy amit nappal Ratzin
ger írt, azt éjszaka Benedek átírta, mégis azt
fontos látnunk, amikor kézbe vesszük a köny
vet, hogy több szempontnak is meg kellett felel
nie, "többfunkciós" művel van dolgunk. Egyfe
lől szeretne "ratzingeri" lenni, tudományos,
komoly biblikus alapokon nyugvó krisztológiai
munka. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a leg
többen XVI. Benedek, a pápa könyveként fogják
kézbe venni (függetlenül attól, hogy egyáltalán
olvastak-e már valamilyen teológiai művet Jo
seph Ratzingertől,vagy sem). Bár Benedek pápa
kijelenti, hogy nem tanítóhivatali megnyilatk0
zásrói van szó, mégis az egyház első embereként
nagy felelősségnehezedik vállaira: minden meg
nyilvánulásának és szavának különleges súlya
van. XVI.Benedek pápa (szűletettJoseph Ratzin
ger) képes arra, hogy ilyen könnyedséggel hor
dozza ezt a komoly terhet.

A Názáreti Jézus minden szempontnak megfe
lel, nagyszeru szintézist alkot. A teológia alapve
tő hivatásával, feladataival találkozhatunk ben
ne: kérdezés, kritikus szemlélet, reflexió. XVI.
Benedek határozott és letisztult álláspontot kép
visel; ahol, kell, ott bátran, ugyanakkor finoman
kritikus. Allandó célja, hogy az elmélet mellett
mindig megjelenjen a gyakorlat is. Nem tér ki
korunk nagy irányzatai, problémái, kérdései eló1
(megjelenik a marxizmus, a kapitalizmus, a li
beralizmus, a totalitárius rendszerek, a globali
zált társadalom, a hamis autonómia és az ember
elidegenedésének problémája). Sőt számos pon
ton ő maga vet fel nehézségeket, őszintén reflek
tál, vállalja a megkérdezett pozícióját, nem kerüli
ki a kellemetlenebb kérdéseket sem. Nem feszeng
ebben a helyzetben, bíztató és megnyugtató vá
laszokat tud adni. Gondolatmenete azt fejezi ki,
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hogy nem lehet anélkül beszélni Jézus Krisztus
ról, az 6 személyéről, tanításáról és tetteiről, hogy
ne kérdeznénk vissza folyamatosan önmagunk
ra: hogy állok Jézus Krisztus előtt, hogyan lá
tom személyét, tanítását, tetteit? A Jézusról való
beszéd csonka a permanens önreflexió nélkül.
XVI. Benedek pápaként azonban nem pusztán
egyéni reflexiót végez, hanem szem előtt tartja
az egyház közösségét is: maga az egyház miként
áll meg Jézus, Isten előtt, milyen viszonyban van
a krisztusi tanítással, milyen hiányosságok, ne
hézségek és feladatok adódnak a mai kor egy
házában. Az evangéliumok tanúságtételét, ma
gát a jézusi művet élő valóságként kezeli, mely
üzenni, válaszolni képes a mai világ, a mai kor
embere számára. Egyértelműa könyv lelkipász
tori célja, spirituális mondanivalója, amint ez az
előszóban is látható: "a legsürgetőbbnek az tűnt

számomra, hogy Jézus alakját és üzenetét nyil
vános működése alapján mutassam be azzal a
céllal, hogy az olvasóban elősegítsem a vele
való élő kapcsolat növekedését" (19.).

Erdemes külön vizsgálni, kiemelni a művet

megelőző előszót, amelyben meglehetősenkriti
kus és erőteljes hangot ütve meg XVI. Benedek
visszatekint a [ézus-kutatás 20. századi történe
tére, kifejti véleményét a tőrténeti-kritikai kuta
tásról és a "kánoni exegézisről" és felvázolja
könyvének alapszempontját. A pápa rámutat
arra az 50-es évektől kezdődő folyamatra, mely
nek során a "történeti Jézus" és a "hit Krisztusa"
egyre jobban eltávolodott egymástól. A Jézus-re
konstrukciók színkavalkádja, különbözösége bi
zonytalanságot okozott a hívek körében. Joseph
Ratzinger Rudolf Schnackenburg mellé áll és
vele együtt hangsúlyozza a döntő pontot: Jézus
Istenre irányultságának, Atyjával való egységé
nek történeti beláthatóságát. Saját művének

alapszempontját is ebben látja: "Jézust az Atyá
val való közösség felől nézni, amely személyisé
gének voltaképpeni középpontja" (11.).

A pápa elismeri a történeti módszer értékét.
sőt nélkülözhetetlen voltát a teológiai munká
ban, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a történe
ti-kritikaí módszer "nem meríti ki az értelmezés
feladatát annak számára, aki a bibliai írásokban
az egy Szentírást látja, és mint Istentől sugalma
zottat hiszi" (l3.). Művében később utal a mo
dern, tudományos egzegézist kigúnyoló irodalmi
alakra, Szolovjov Antikrisztusára, aki "nagyké
pű tudományossággal azt mondja nekünk,
hogy az az egzegézis, amely Istenbe vetett hittel
olvassa a Bibliát, és eközben az élő Istenre hall
gat, fundamentalizmus" (47.). Ratzinger szerint
a helyes szentírásmagyarázat kérdésének tétje
nem kevesebb, mint maga az istenkép. Határo
zottan vallja: "a szentírásmagyarázat nem lehet



tisztán akadémiai ügy, és nem száműzhető a
puszta történetiség tartományába" (79.).

Joseph Ratzinger láthatóan fontosnak tekinti
a történetiség kérdését, az egyes írások hiteles
ségének igazolását. A 8. fejezetben, mielőtt rá
térne a nagy jánosi képek vizsgálatára, elóbb
megvizsgálja a negyedik evangélium szerzősé

gének és történeti szavahihetőségénekkérdéseit.
Bultmann és Hengel téziseit megcáfolva kijelen
ti, hogy a János-evangélium nem "Jézus-költe
mény", nem pusztán kései teológiai rekonstruk
ció, nem "erőszakoljameg" a történeti tényeket.
hanem hiteles képet rajzol a történeti Jézusról,
szerzője történeti tanú, aki az egyházzal és az
egyházban emlékezik vissza.

Benedek pápa alapvető szándéka, hogy meg
szüntesse a "történeti Jézus" és a "hit Krisztusa"
között tátongó szakadékot. Ezért elismeri és fel
használja a történeti-kritikai módszer és a mo
dem exegézis eredményeit, de tudatosan túllép
rajtuk a teológiai értelmezés irányába. "Az evan
géliumok Jézusát, mint az igazi Jézust, mint a tu
lajdonképpeni értelemben vett történeti Jézust"
kívánja bemutatni. Gondolatmenetének alappil
lére: történetileg is logikusabb, hogy a húsvéti
események után hamar megszülető, teljesen ki
érlelődött krisztológia illetve az evangéliumok
Krísztus-képének nagysága mögött eredeti, léte
ző, megtapasztalt isteni nagyságnak kellett áll
nia, hogy "Jézus alakja valóban szétfeszített min
den rendelkezésre álló kategóriát, és hogy csak
Isten titkából kiindulva lehetett megérteni" (18.).

XVI. Benedek könyvében Jézus nyilvános
működését vizsgálja, a Jordánban történő meg
keresztelkedéstőla színeváltozásig tartó esemé
nyeket, kitérve a nagy jánosi képekre és Jézus
önmagára vonatkozó kijelentéseire. Krisztológí
ájának kiindulópontja a Fiú fiúi közössége, leg
bensőbb egysége Atyjával. Ratzinger "teológiai
exegézise" a Szeritírás egységében, az egyház
atyák tanításában, a szentek példájában, !i mo
dem teológusok eredményeiben és az Irások
elevenségében, aktualitásában gyökerezik. En
nek megfelelőenaz egyes szövegeket az Ó- és a
teljes Ujszövetség, illetve az egyházi hagyo
mány (beleértve a modem exegézis eredménye
it) tükrében értelmezi, megjelölve mai jelentésü
ket is. Fő témakörei: Jézus megkeresztelkedése;
kísértései; Isten Országának evangéliuma; a he
gyi beszéd; a Miatyánk; a tanítványok közössé
ge; a példabeszédek üzenete; a nagy jánosi ké
pek; Péter hitvallása és a Színeváltozás, illetve
Jézus önmagára vonatkozó kijelentései.

Tekintsük át a Názáreti Jézus fontosabb súly
pontjait, amelyek közelebb vihetnek XVI. Bene
dek pápa krisztolögiájához, [ézus-képéhez.
Joseph Ratzinger nagyon aktuális, mindennapi
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és elemi kérdéseket tesz föl: mit hozott nekünk
Jézus, ha nem tapasztaljuk világunkban a meg
váltást, ha nem köszöntött be egy békésebb, igaz
ságosabb és jobb világ? "A válasz egészen egy
szerűen így hangzik: Istent" (53.) - mutat rá
élettől elrugaszkodott teológiai eszmefuttatások
nélkül a pápa, majd szembeszáll az elvilágiasí
tott-utópisztikus Isten Országa-eszmékkel. Ami
kor Jézus Isten Országáról beszél, akkor az élő

Istent hirdeti, Isten uralkodó, cselekvő jelenlété
ről, újfajta közelségéről beszél, amely új közel
ség éppen 6 maga.

"A hegyi beszéd" című fejezetben a pápa Ja
cob Neusner: A rabbi talks with Jesus című könyv
dialógusának fonalát veszi fel, és harmadikként
kapcsolódik be a beszélgetésbe: "én, mint ke
resztény, szeretnék abban a beszélgetésben részt
venni, amelyet a rabbi folytat Jézussal, hogy
tőle kiindulva jobban megértsem, mi a hitelesen
zsidó és mi Jézus titka" (72.). Egyrészt közelebb
kíván kerülni a hiteles zsidó gondolkodáshoz,
szeretné elősegíteni zsidó testvéreink megértését.
Másrészt éppen a zsidó mentalitás bemutatása
által tud igazán rámutatni Jézus radikális új
donságára, üzenetének lényegére. Neusnert rab
biként nyugtalanítja Jézus tanításának a zsidó
Irásokkal való összeegyeztethetetlensége. Neus
ner szerint kétféleképpen értelmezhető Jézus li
berális felfogása a szombatról, illetve a negyedik
parancsolat "semmibevételére" történő felszólí
tása, melyek alapvetöen bolygatják meg Izrael
társadalmi rendjét, hagyományát. Jézus vagy
egy liberális próféta, aki engedetlenségre buzdít
Isten parancsaival szemben, tehát félrevezet;
vagy pedig isteni tekintéllyel fellépő személy:
"világos előttem, hogy amit Jézus kér tőlem, azt
egyedül Isten kívánhatja" (107.). Benedek pápa
egyetért azzal, hogy Jézus valóban csak mint Is
ten kérheti mindezeket, és hangsúlyozza, hogy
Jézus a Fiú tekintélyével lép fel, annak a Fiúnak
tekintélyével, aki állandó, bensőségeskapcsolat
ban, egységben van ~~ Atyával. Jézus felülmúlja
és beteljesíti a Tórát Onmaga által: 6 az új Tóra,
az Emberfia az új szombat. A szülők, az ősök

tiszteletére vonatkozó a negyedik parancsot pe
dig kiszélesíti, az egyetemesség ajándékát adva
tanítványainak: Isten családjában mindenkit
megillet a szeretet és a tisztelet.

Joseph Ratzinger alapvetően a történeti Jézus
istenségét emeli ki, hitelt adva az evangéliumok
tanúságtételének: nem a születő egyház "kreált"
Jézusból isteni alakot, hanem épp Jézus istensége
az eredete az egyház létrejöttének. Felszólal a
szigorú, túlracionalizált egzegézis ellen, mely
nem vet számot a Jézus-esemény erejével. "A
névtelen közösségnek meglepő teológiai zsenia
litást tulajdonítanak: Kik voltak valójában azok a



nagyegyéniségek, akik ilyen dolgokat ki tudtak
találni? Nem; a nagy, az új és a magával ragadó
éppen Jézustól jön: a közösség hitében és életé
ben bontakozik ki, de nem az teremti meg. Sőt, a
közösség egyáltalán létre sem jött volna, és ké
pes sem lett volna a túlélésre, ha nem előzte vol
na meg egy rendkívüli valóság" (268.). A Szü
nedrion előtti per, Jézus elítélése és kereszthalála
történetileg is azt igazolhatják, hogy Jézus több
volt liberális prófétánál vagy politikai messiásje
löltnél, csak isteni fellépést; adhatott okot ilyen
radikális összeütközésre. Igy Jézus önmagára
vonatkozó kijelentéseit vizsgálva - Emberfia,
Fiú, En vagyok - Benedek pápa egyértelműen

megállapítja, hogy "a három kifejezés közül
egyik sem lehetett (. ..) a születő egyház hitval
lása" (291.). Mindhárom kifejezésben "az Atya
és a Fiú elválaszthatatlansága", lényegi összetar
tozása jelenik meg.

XVI. Benedekben teljesen feloldódik a beve
zetés paradoxona: a teológus és a pápa tökéletes
communioját alkotja. Egyszerre tudományos és
komoly, ugyanakkor közérthető és világos. Ahol
kell, ott kritikus és határozott, ám alapvetően

nyitott és párbeszédre kész. Bátran kérdez és ref
lektál, válaszai őszinték, mellébeszélés nélkül
megnyugtatóak. Rámutat az igazi válaszadóra:
az evangéliumok Jézusára, az igazi Jézusra, aki a
mai kor egyházának Jézusa is. Izgalommal vár
hatjuk művének folytatását. (Ford. Rokay Zol
tán; Szent István Társulat, Budapest, 2007)

BORBÁSPÉTER

LARRY W. HURTADO: HOGYAN
LElT JÉZUS ISTENNÉ A FÖLDÖN?
A Jézus-tisztelet történeti gyökerei

Hazai viszonylatban örvendetes esemény, ha
egy jelentős teológiai és történeti mű nem sok
kal a megjelenése után már magyarul is olvas
ható. A szerző két évtizeden keresztül vizsgálta
és elemezte, hogy az első keresztény nemzedé
kek miképpen gondolták el és fogalmazták meg
a Jézus istenségére vonatkozó nézeteiket és hit
vallásaikat, miközben továbbra is igyekeztek
következetesen megmaradni az egyistenhitben.
Kutatói munkássága eredményeit egy monu
mentális műben foglalta össze (Lord Jesus Christ.
Devotion to Jesus in Earliest Christianity. Grand
Rapids - Cambridge, 2(03). Ennek köszönhetően

2004 márciusában ő tarthatta a negevi Ben-Gu
rion Egyetem Deichmann-előadássorozatmeg
nyitó előadásait, amelyekben főművének gon
dolatait igyekezett az Ujszövetségben kevésbé
jártas izraeli egyetemi hallgatóság számára kö-
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zérthetően megfogalmazni. A kötet első része
(Témák és közelítések) tehát ezeket az előadásokat

tartalmazza, míg a második rész (Definíci6k ésvé
dekezés) tulajdonképpen négy, szakfolyóiratok
ban már megjelent tudományos igényű tanul
mány újraközlése. Ennek tulajdonítható az
esetenkénti óhatatlan ismétlés. A kötet együtte
sen mégis egységes egészet alkot, hiszen az első

rész kitételeit a második részre tett utalások hi
vatottak alátámasztani.

Az első fejezet lényegében egy tudománytör
téneti ismertető, amely a szerző azon gondolatát
domborítja ki, hogya Jézus-imádat nem a hellé
nizálódás következménye, hanem az már része
az első zsidókeresztény csoportok meggyőződé

sének. Ezt a gondolatot viszi tovább a második
fejezet, amelyből kiviláglik, hogy a Jézus isten
ségébe vetett hitet Pál és a később megtérő "po
gány"-keresztények tulajdonképpen már meg
örökölték. Mindez azonban nem Jézus megiste
nülését jelenti, hanem istenségének a levezetését
a továbbra is vallott egy Istenből. A harmadik fe
jezet azt taglalja, hogy ennek a hitnek megvoltak
a politikai (például keresztényüldözés) és a tár
sadalmi (például családi kapcsolatok átrendező

dése, vegyes házasságok és rabszolgák kérdése)
következményei, mind a judaizmus (például is
tenkáromlás), mind pedig a Római Birodalom
(például istentelenség) vonatkozásában. A ne
gyedik fejezetben a szerző egy "esettanulmány"
segítségével igyekszik alátámasztani a nézeteit.
Ehhez a filippiekhez írt páli levélben felhasznált,
de korábbi szerkesztésű himnuszt (Fil 2,6--11)
elemzi. Ennek lényege, hogy az őskeresztények

az addig Istennek kijáró tiszteletet most magára
Jézusra alkalmazták - egy Krisztus-hívő zsidó
környezetben!

Műve második részében Hurtado először a
zsidó monoteizmust ismerteti, majd vázolja a
Húsvét utáni Jézus-imádat és a történeti Jézus
között fennálló összefüggéseket, kapcsolatokat.
Kétségtelen azonban, hogy Jézus imádatának már
a kezdetektől voltak ellenzői, elutasítói, A szer
ző ezt a kérdést főleg a szinoptikus evangéliu
mok és a páli levelek elemzésén keresztül tár
gyalja. Ezekből eléggé világosan kiderül, hogy
mindenképpen a judaizmuson belül végbement
komoly átalakulásról beszélhetünk. Végezetül
Hurtado felhívja a figyelmet arra, hogy talán
több jelentőséget kellene tulajdonítani a "vallási
tapasztalat" vizsgálatának az Ujszövetségben,
amelyet a tudósok meglehetősen elhanyagolnak,
mivel érdeklődésüket elsősorban a teológiai fejlő

dés tanulmányozása köti le.
A kötetet függelék zárja, amelyben H.-H.

Deichmann az általa alapított előadássorozat

okait és céljait ecseteli; illetve R. Deines megvá-



laszolja azt a kérdést, hogy "miért tanulmá
nyozzuk a korai keresztény irodalmat a Ben-Gu
rion Egyetemen?" Elsősorban azért, mert
segítheti a mai judaizmus kialakulása történeti
körülményeinek a jobb megértését.

Végezetül egy apróságnak tűnhető, ellenben
komoly horderejű dologra hívnám fel a figyelmet
a fordítással kapcsolatosan. Alapvető teológiai
(krisztológiaí) tévedésnek tartom a Jézus-tisztelet
fogalom használatát. A szerző egyértelműen imá
datról (devotion to Jesus) beszél, ami hellyel-közzel
(eléggé következetlenül) a fordításban is tükröző

dik. Amennyiben Jézust a követői csak tisztelték
volna, akkor soha nem tekintik Istennel egyen
rangúnak. Azok, akik ezt az álláspontot képvisel
ték, fokozatosan a kibontakozó egyház peremére
sodródtak, és eretneknek minősültek.

A felvetés ellenére fontosnak és dicséretesnek
ítélem ezen mű megjelentetését, és remélem, hogy
a Bencés Kiadó a továbbiakban is feladatának te
kinti a nemzetközi teológiai kutatás jelentős ered
ményeinek a megismertetését a hazai olvasókö
zönséggel. (Ford. Bretz Annamária; Napjaink
Teológidja, 9; Bencés Kiad6, Pannonhalma, 2(08)

JAKAB ATTILA

ESZMEI-ÉRZÉKI VIRÁGÖZÖN
Olescher Tamás kiállítása
a Leitner + Leitner irodaházban

A kortárs magyar képzőművészetben - nagy,
kiismerhetetlen erdő - különleges hely illeti meg
Olescher Tamás festészetét. Attraktív látványvi
lága vagy a benne rejtező gondolatiság folytán?
Képeinek mély tüzű szakrális tartalmai révén?
Kultúrtörténeti - bibliai - meghatározottsága
miatt? Az ünnepi, a reneszánsz fényétó1 a plein
airen keresztül a népi vallásosságig húzódó vonu
lat - rituáléja szerint nyugodtan mondhatnám:
eszmekör - az ember (a keresztény kultúrkőr

ben mozgó lény) azon (egyszer valósággá váló?)
hiedelmére épít, hogy a világ megváltoztatható.
Hogy a szépség mint belső lélektartalom még a
fegyverek, tankoszlopok ellenére is van annyira
erős, hogy erkölcsként hasson. Szerenesés eset
ben - nézzünk csak körül fölfordult világunk
ban, - arkánuma lehessen a nyomorultaknak.

Es Olescher - tartása, mosolya, hite azt sugall
ja - megfelel a bizodalomnak. Miért? Mert nagy
tudatossággal épített, a társművészeteket is (ének,
zene, tánc) megmozgató Multi Média Színháza a
természetben és színpadon is a Teremtés örömét és
dicsőségét zengi. Az ember helyét keresi a föld és
az ég csillagbozótosában, mintha a szertartás a koz
mosz része volna. A legősibb, a szent - egyetlen
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mozdulat, egy véghetetlen mélybó1 arcát kiemelő

csángó ének - (egyre több érdeklődőt, tisztaságra
vágyót a körbe bevonva) szemünk előtt válik je
lenné, cselekvő éthosszá. Mert vég nélküli végte
lensége - ahogy egyik képsorozatának címe
mondja, Alphát61 az Omegáig - maga a remény: az
egybekulcsolt ujjak, a meggyújtott, világrészeket
bevilágító láng, az elesettet fölemelő testi s lelki se
gítség tdmaszkén: szolgáló egybetoborzására.

Hogyan is írta Jelenits István? Olescher Ta
más "tematikusan vallásos képeket fest, a ke
reszténység ősi jelképeit idézi fel, amelyeknek
mai divatja egy kissé megriaszthat, hiszen
olyan emberek használják őket furcsa díszként,
akiknek szellemi, lelki tartalmukhoz aligha van
közük. Itt a bartóki program összeszedettségét
és örömét látjuk megvalósulni. Ez a művész a
keresztény hit és hagyomány tiszta forrásából
merít. Amulva vesszük észre, hogy milyen ele
venen mutatja fel az ősit, és hogy mindennapi
életünk egy-egy részlete, látványa hogy lénye
gül át a képein. Nem csalás, nem ámítás: a bá
rány közelében vagyunk."

A Pünkösd előképeként is fölfogható tárlat
- az Olescher Tamás-i virágünnep - szépségét
és komolyságát akkor érezzük igazán, ha rövi
den fölidézzük bibliai hátterét. A 'pentekosz
tész' (pünkösd) szó azt jelenti, hogy az ezen a
napon tartott ünnep a húsvét utáni ötvenedik
napon volt. S továbbolvasva a Biblikus Teológiai
Sz6ta'rat, arra is választ kapunk, hogy ez az ün
nep miként lett Krisztus húsvétjának megkoro
názása: "Az ősi katekézis szerint a meghalt, fel
támadt és az Atya jobbján felmagasztalt Krisztus
azzal teszi tökéletessé művét, hogy kiárasztja a
Lelket az apostoli közösségre (ApCsel 2,23-33).
A pünkösd a húsvét teljessége."

Egy kissé profanizálva a Szeniirds szavait: a
Lélek kiáradása? Igen. Bocsáttassék meg a ha
sonlat, hogy idefordítom a szent szót, hiszen
Oleschernél is valaminő ilyesfajta dolog ment
végbe. Jelképek erdején keresztül baktatva 
szimbólumtára külön tanulmányt érdemelne 
rátalált a szépségben megfogalmazható üdvös
ségre. Ez a családot is magában foglaló élmény
kiterjedt a közösségre, s művészetét ezért is jelle
mezhetjük egyetlen folyamot, az életet életben
tartó gesztusként. Am festőecsete mégsem zso
lozsma, jóllehet magán viseli a bűnnel terhelt
ember (csak Krisztus képes erre) megváltásának
gyönyörűségesterhét, hanem művészi alázattal
való megjelenítése sorsnak, küzdelemnek, a lé
lek megcsendesedését különös látványvilágnak
mutató - a táj és a virág koszorújában megteste
sülő - kiteljesedésnek. Ez utóbbit egy kis megen
gedéssel a szeretet misztériumaként is említhet
nénk. Eletörömben fogant csodának.



A több ciklusra bontott építkezésnek, az
1990-es Harangjáték-korszaktól az Oltárképek-so
rozatig (2002-2007), illetve a Magyar szentekig
(2002-2007), megannyi jelentős állomása van
az Alphát6l - Omegáig (1991) és a Csendéletek 
virágok (2004-2005) című kollekcióból sok dara
bot itt is láthatni -, de mindannyira valaminő

átszellemültség jellemző. A festőiség próbáját
tevő, legtöbbször a fókuszba állított virágözön
nemcsak hatásos szimbolikája révén szólal meg
(a Viola Krisztus szenvedését juttatja eszünkbe, a
Liliom pedig - mindkét festmény 2005-ben szüle
tett - a szűzi tisztaság és ártatlanság jelképeként
nem csupán sok szentnek, de legfőképpen Szűz

Máriának attribútuma), hanem szerkezetében,
színpompájában is. Legtöbbször a középpontba
helyezett téglalap mint kert-esszencia sűríti magá
ba (égető színekkel is) a virágbomlás "szabadsá
ga" - a törvénynél kisebb, ám kellemnél nagyobb
- érzelmileg is hatásos mondanivalóját, hogy a
köréje szórt, nagyobb motívumok (viola, horten
zia, liliom stb.) paradicsomi szőnyegként (egyút
tal káprázatos szépségként) funkcionáljanak.

Aki egy parasztporta vakablakának álom-va
l6ság díszítésével egész lelemény-skálát tudott
megmozgatni - a Fantázia - Ablak szobám falán
(1990) egy valódi seccónak a nyomata -, az
hogyne volna képes egy egyszerű, de a vörös
virágbomlást kereszt-háttérrel "ellenőrző" Ro
settában (1990) a személyiség és a világ, hit és
tudás, gyönyörben fogant szenvedés és megfe
szített elárultság kozmoszi mélységű titkát föl
mutatni. Ezeken a látszólag nem bonyolult szer
kezetű festményeken is, amilyen például a
Természet-kereszt (1991), ott zöld-kék kert - az
alap fehérrel kevert viola - természeti tüne
ménynél nagyobb bujasága, sötét rejtelme, hogy
ez a festőileg (faktúral) kitűnően összefogott vi
lág szemnél villogöbb lámpásként fogja közre a
kör alakú kadmium-angol vörös rózsamezőt.

(A rózsa a keresztényeszmekörben a földi sze
relem szimbóluma, és az égi szerelem jelképévé
alakult paradicsomi virág megjelenítője.)

Oleschernél az expresszív, érzelemmel teli
ecsetkezelés csak a motívumon belül érzékelhető,

szerkezeteiben - bár a golgotai kereszt és az em
ber kertje (nem Paradicsoma!) megannyi variáció
ja ellentmondani látszik ennek - kimértebb, ki
módoltabb. Nincs az a konstruktivista "törvény"
vagy a reklámpszichológia ismétlődéseit korizek
vensen betartó pop-art "szabály", ami szervezet
tebben megszabná egy-egy motívum (csaknem
mértanilag kijelölt?) helyét, mint az a 3x4 virágke
resztet sajátságos rácshálóba tömörítő Kereszt-ali
(1991) vagy az 5x7, vagyis a 35 virágkereszt egyik
helyét meghökkentő leleményességgel egy színes
lepkének átengedő Keresztek píllang6va1 (1991). A
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szerkezeti rend, úgy is mint tisztaságfaktor, tehát
nem akadálya egy érzelmileg fölajzott terrénum
megjelenítésének. Hogy a művész hányféle ecset
kezelést és művészettörténeti stílust ismer - hi
szen nemcsak az életművet szervező szakrali
tásban van otthon, hanem a műhelymunkákkal

edződő mesterségben is -, arra a színvilágokra,
motívumkörökre, stílusirányzatokra tagolódó Te
remtés-lelet II. (Teremtés - Re-ereation-sorozat, 1993)
akril-vászon a legelevenebb példa.

A teremtéshimnuszt (amely sajátjává lénye
gített Biblia) a több nyelvű, írásos motívummal
is ellátott Kezdetben volt az Ige... (1993) visszhan
gozza - a körkörös szerkezet centripetális ereje
számottevő -, míg az Örömhír-táblák (a kör fó
kuszában absztrakt [szám] és organikus [virág,
föld, hegy] motívumot is tartalmazó Szivárvány
a budai hegyek felett - 1995, valamint a leve
gő-föld-ég elemi erejű tisztaságát sugárzó, a
körön belül egy valódi tájképet tartalmazó
Tóalmási határ- 1994) a bibliai meghatározottsá
gú igazság megszólaltatói (az egyik az IKor
10,13, a másik Ijn 2,17 eszményében készült).

Anélkül, hogy a virágözön eszmei-érzéki koz
moszát tagadnám - jó részük a Csende1etek - vi
rágok ciklusba tartozik -, a tárlat három kiemel
kedő művét külön is említenem kell. A Velencei
tavat más-más évszakban és különböző néző
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lassú vitorla jön értem (Vasadi Péter) ugyan a ha
gyományos tájképhez tartozik, de a térben és vo
nulatában is észlelhető szakaszokra bontás filo
zófiai jelleget kölcsöhöz a kompozíciónak.
Anyagvoltában, szerkezetében és festési módjá
ban is bravúros a Pünkösd című kis szárnyas
oltár. A két szélső táblán a "Jöjj, Szentlélek Uris
ten" kezdetű hozsánna olvasható (kék alapon
arany betűkkel), a középső oltárkép pedig az ol
tárgyertyaként világító tizenkét apostoltól, a sár
ga sugaraktól és az egészen trónoló fehér Szerit
lélektől válik égi bútordarabbá. A 60. Emléktábla
- Vadrózsa (2006) pedig a bukásában is győzedel

mes 1956-os magyar forradalomnak állít emlé
ket. Középütt (téglalapban) a magyar trikolór
(piros vadrózsa, zöld levél, fehér margaréta)
képződik meg, mintegy erősítve azt a hatást,
amelyet a szürke fal téglák közötti résén kikan
dikáló - a drámai hallgatás sáncát kikezdő 
kis kék nefelejcsek jelentenek. A művész szemér
mes, forradalom melletti vallomása - telitalálat.

Azért is öröm Olescher Tamás képei előtt

időzni, mert megnyugvást sugallnak, a béke de
rűjét hozzák egy olyan korban, amelyben a pénz
csörgés hatalmával van elfoglalva az eszmei ér
tékekre fittyet hányó világ.

SZAKOLCZAY LAJOS
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