
HÓNAPRÓL HÓNAPRA

FEJEZETEK EGYHÁZUNK TÖRTÉNETÉBŐL
Meglepő címet választott Michael Hesemann
igaz ságtevőnek szánt könyve számára. A Sötét ala-
 kok voltaképp David A. Yallop művére utal, amely-
ben I. János Pál halálának hipotézisét állítot ta föl,
s arról írt, hogy a Vatikánban működő sötét erők
fogtak össze a világegyház feje ellen, hogy meg-
szabaduljanak tőle, mert féltek, hogy leszámol ve-
lük és üzelmeikkel. A könyv óriási szenzációnak
bizonyult, bár következtetéseinek a tények ellene
mondtak. A legenda azonban má ig él, fel-felbuk-
kan a Vatikánról, sőt a pápaság történetéről írt nép-
szerűsítő művekben.

A szerző arra törekedett, hogy az egyház törté-
netéből kiválasztva néhány legendát és nyilván való
hazugságot, cáfolatuk által hiteles képet adjon ko-
rukról. Ilyen megtévesztő legenda például Jo han -
na nőpápa szerepeltetése a középkori egyháztör-
ténetben. Ráadásul alakjáról és szerepéről Don na
Woolfolk Cross Die Päpstin címmel hihetetlenül ke-
lendő könyvet jelentetett meg 1996-ban. A nőpá pa
legendáját lelkesen hirdetik a feminista kö rök, s em-
lékét őrzi a jövendőmon dó tarot-kártya.

Az inkvizíció elemzése nem feltétlenül győzi
meg az olvasót. Hesemann szerint a kor egyháza
érintetlen volt az állami inkvizíció kegyetlenségei -
től. Csak az a kérdés, miért kért bocsánatot II. Já -
nos Pál az inkvizíció vétkei miatt. Kételkedve
szembesültem az alábbi megállapítással is: „Gior -
dano Bruno  nem tanai, és nem is valamelyik va-
laha leírt gon dolata, hanem konok tagadása, té-
ved hetetlenségébe vetett hite, más szóval szin te
patológiás nárcizmusa miatt végezte máglyán.”
Arra gondolhatunk, bárkit máglyára lehet-e küldeni
negatív emberi tulajdonságai miatt. He semann
egyébként a valóságosnál alighanem nagyobb sze-
repet szán következtetéseiben a vádlott jellemének,
jó példa erre a Galilei-ügyről írt fejezet is.

Izgalmas a Hitler pápája? című fejezet, hiszen a
köztudatban rendkívül negatív kép él XII. Pi usz pá-
pának a második világháború idején kifejtett te-
vékenységéről, amelyet még inkább elrajzolt A hely-
tartó című dráma. Valójában XII. Pi usz nak nem volt
lehetősége arra, hogy világvissz hangot keltve
szóljon az egyházüldözés el len, hiszen rengeteget
ártott volna a németek ál tal megszállt területek ka-
tolikusainak. A szeretet parancsát követve járt el:
mentette az üldözötteket, utasítást adott a klauzúrák
ideiglenes feloldására, hogy a rendházakban is me-
nedéket találjanak az életveszélybe sodortak. Az
adatok szerint 4447 zsi dó számára biztosított egy-
házi menedéket, „a német megszállás alatt álló

Európában sehol más hol nem bujtattak el több zsi-
dót olyan hosszú ide ig, mint a pápa nyári rezi-
denciáján Cas tel-Gandol fóban. Majdnem három-
ezer zsidó élte túl itt a vész korszakot, kóser ételt
tálaltak nekik, miközben zsidó gyerekek jöttek a vi-
lágra a pápa pri vát he  lyi ségeiben.” A németek is-
merték a men tő akció részleteit, de nem tettek el-
lenlépéseket, hogy biztosítsák a pápa hallgatását.
„Cinikus kényszerhelyzet: ha a pápa felemeli sza-
vát, szeme láttára de portálták volna a zsidókat a ha-
láltáborokba.” Van igazság abban, amit Montini —
a későbbi VI. Pál — mondott Rolf Hochhuth da rab-
járól: „Ha XII. Piusz nyilvánosan elítélte volna
Hitlert, Hochhuth egy másik színdarabban azzal
vádolja meg őt, hogy egy nagy színpa di as gesztus
miatt oly sok ember biztos halálát okozta.”

A zárófejezetben I. János Pál halálának körülmé -
nyeiről ír a szerző. Ebben is leszámol a legen dák -
kal, és igyekszik megvilágítani az IOR (a Va ti kán
bankja) annak idején hatalmas port vert bot rányá-
nak magyarázatát. Talán túlzott elnézés sel szól Paul
Casimir Marcinkus püspök, bank  igazgató tevé-
kenységéről, hiszen azt a tényt, hogy gyanús kö-
rökkel állt kapcsolatban, nem menti az sem, hogy
mások is ezt tették pénz ügyi körökben. Yallop köny-
vében ő is a pápa váratlan halálának gya núsítottja,
ezt azonban Hesemann teljesen meg győzően cá-
folja, és arra a következtetésre jut, hogy I. János Pál
halálát tüdőembólia okozta.

Régen olvastam ilyen érdekes, meggyőző,
más  kor ellentmondásra ingerlő könyvet, amely se-
gít az egyháztörténet eseményeinek tisztázásában.

Ugyancsak hamisítások, fölényeskedések ál tal le-
 kezelt korszak történetét írja le Arnold An ge nendt
A kora középkor című impozáns munká ja, amely a
nyugati kereszténység 400-tól 900-ig terjedő törté-
nelmét tárja föl. Mindenféle irónia nélkül elmond -
ható: tudományos munka, a szó legjobb értelmé ben.
Már az első nagy fejezet, „A középkor proble-
matikája” is erre utal, hisz részletesen tárgyalja a
közép kortudomány létrejöttét, s külön fejezetben
elemzi a felekezeti történetírás problémáit és szem-
léletének változásait, majd azt a kérdést, amelyet a
19. században gyökerező nemzeti történetírás szá-
mára jelentett a kora középkor eseménytörténeté-
nek kutatása és leírása. A germán szemlélet egy idő-
 re uralkodó lett a kutatásban, amely a második
világháború után vált nemzetközivé, s új elképze -
lések, vélemények láttak nap világot. Ezek hasz no-
sítása lehetővé teszi, hogy a kora középkor val lás-
formáinak értelmezése nyomán a korszakot
„teológiailag” is átvilágíthassa a kutatás.

A történelmi változások nyomon követése mel-
lett ilyenformán a keresztény lelkiség módosu lását,
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az ezt okozó eseménytörténetet is feltárja a szerző.
A „birodalmi egyházat” egyre inkább Ró  ma jel-
képezte, s a pápa lett a feje. Az volt a legfontosabb
feladata, hogy „az apostoloktól és az atyáktól ta-
nuljon és hirdesse az ő tanaikat, de semmiképp sem
az, hogy ’új’ tanokat fogalmazzon meg”, azaz sze-
mélyében képviselte a hagyományt.

A regionalizálódás megváltoztatta az egyház
helyzetét és kikezdte egységét. Innentől kezdve az
egyház története részegyházak története, amelye-
ket mindinkább az ébredő nemzeti öntudat is át-
hatott. Észak-Afrikából származtak az ókor nagy
teológusai, egészen Szent Ágoston (†430) műkö-
déséig. Az ő gondolkodása máig él és hat, bár nem
rendszere teljességében, „a különböző időleges ér-
dekek mindig csak egy-egy részlet felfogását tet-
ték lehetővé”.

Mind erősebbé vált a kereszténység Róma-köz -
pontúsága, ám a többi tartományban is kialakul-
tak a saját egyházszervezetek, s velük fejlődött a
helyi irodalom és teológia. A szerző részletesen szól
az egyház belső, lelki életének alakulásáról: az in-
tézményekről, a szentségekről, a gyülekezeteket
irányító püspökök szerepéről, az egyház szociális
feladatainak ellátásáról és a „vidéki” egyházakról.

A nyugati kereszténység történetének fontos ál-
lomása Gallia a keresztény aszkéták moz galmával.
Közülük Tours-i Szent Márton életútját ábrázolja
a szerző. A Rhône-vidéki szerzetesek Johannes
Cassianus nyomán kezdtek zso lozsmázni, s az asz-
kétikus ideál a nőket ugyan csak vonzotta, kolos-
torok létesültek számukra. A nyugati szerzetesség
legnagyobb hatású alakja Szent Benedek (†555?),
regulája máig érvényes magatartásmintát tartalmaz.

A népvándorlás elsöpörte a Római Birodalmat,
és időleges visszavonulásra kényszerítette az egy-
házat. Az újonnan alapított államokban tartomá-
nyi egyházak jöttek létre. A nemrégiben még vi-
rágzó és erős Itália barbár uralkodók kezére került.
I. Justinianus próbálta visszaállítani a birodalmat,
s részsikerek után a kivérzett Itália kelet-római pro-
vincia lett, amely azonban nem tudott ellenállni a
támadásoknak. A bizonytalan történelmi helyzet az
egyházat sem hagyta érintetlenül: eretnekségek
ütötték fel fejüket. Óriási változást eredményezett
a nemzeti nyelvek előretörése, s ezzel párhuza-
mosan a szóbeliség térhódítása. A val lásosságban
megjelent az az elképzelés, hogy a királyság és a
papság összetartozik. A királyok szakrális sze-
mélyiségek is lettek. A visszaszorulóban lévő teo-
lógia helyén a népi vallásosság kul tusza erősödött.
A Nyu gat országai már nem érezték összetartozá-
sukat, csak a pápaság tekintette magát központnak,
s ez elősegítette egyfajta, az apostolfejedelem ha-
gyományán alapuló közösségtudat kialakulását.

Jelentős fordulatot eredményezett az írek és
misszionáriusaik megjelenése. Magukkal hozták

írásos kultúrájukat is, s egyebek mellett ez ugyan-
csak segítette az irodalmi tevékenységet. Részle-
tesen olvashatunk az angolszász keresz tény ségről
és a latin nyelvű angolszász irodalomról, melynek
kiemelkedő alakja volt Beda Ve ne rabilis. Jó né-
hány an golszász király zarándokolt Rómába, és
kolos torba vonult.

A térkép átrajzolása s a súlyos változások az isz-
lám megjelenésének köszönhetők, de a Balkánon
élő kis népek hatása sem elhanyagolandó tényezője
az egyház fejlődésének. Az események közül kie-
melkedett IV. Konsztantinosz császár győzelme az
arabok fölött. A győztes egyházpolitikai békét
igyekezett létrehozni az egyetemes zsinaton. Utó-
dai közül Leó császár egyházpolitikai kérdésekkel
úgyszintén foglalkozott. Ez az időszak a pápaság
bizánci korszaka. A pápák közül kiemelkedett
Nagy Szent Gergely (†604). Sok minden kapcso-
lódott a nevéhez, egyebek mellett a gregorián
szer tartáskönyv és a gregorián ének is.

A 700-as évek elejétől egy századon át a Karo -
ling-dinasztia uralkodott a keresztény nyugaton.
Ereje részben a kis társadalmi formációkban (nem -
zetség, háznép, tartományi királyság) és a belőlük
fejlődő államiságban rejlett. Nagy hatása volt a val-
lásos életre az angolszász misszionáriusok tevé-
kenységének. Bonifác püspökségeket alapított,
végül azonban vértanúhalált szenvedett. Ám az an-
gol misszionáriusok hatása mégis óriási volt, tény-
kedésük eredményeként az egész országban el-
terjedt a kereszténység, templomok emelkedtek,
intenzív lelkipásztori munka folyt, egy séges lett a
keresztény beszédmód.

751-től 768-ig Pipinnek sikerült megszerveznie
a királyságot, s részben neki volt köszönhető az
egyházi állam létrehozása és Bizánc visszaszorítása.
Királysága idején egyházi reformokat kezdemé-
nyeztek és fejeztek be. A nagybirodalmat Nagy
Károly teremtette meg, az ő uralkodása alatt élte
a dinasztia fénykorát. 777-ben a padernbori zsinat
ülésezett. Ezt követően sor került a püspökök és
papok működési területének elkülönítésére, új püs-
 pökségek szervezésére. Az udvari káplánok előbb
apróbb megbízatásokat teljesítettek, lassacskán
azonban oklevél-specialisták lettek. Nagy Ká roly -
nak arra is gondja volt, hogy tudósokat gyűjtsön
maga köré, akik aztán apátságok vezetőiként szé-
les körben elterjesztették a műveltséget. Udvará-
ban és a kolostorokban íróhelyek berendezését
szorgalmazta. Ezekben újra oktatták a latint és a
római irodalom klasszikusait. Kezdeményezte
udvari könyvtár szervezését is. Legfőbb célja
mégis a „keresztény buzdítás” volt. Úgy gondol-
ta, hogy Isten küldöttje, az a megbízatása, hogy az
Úr igaz tiszteletére vezessen. Ennek döntő eleme
az igazságosság és a szegénygondozás. A helyes
keresztény életvitel céljából másolatot készíttetett
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a Benedek-reguláról és a leggyakrabban idézett
egyházjogi gyűjteményről, a Dionysio-Hadrianáról,
és a Karoling könyvművészet egyik csúcspontja-
ként revideáltatta a Vulgátát.

Központi szerepet kapott a liturgia. A hétköz -
napi élet eseményeit szertartások kísérték, ame-
lyeket az előírásoknak megfelelően kellett végezni.
Nagy Károly római szertartáskönyvet kért Had -
ri anus pápától, ez lett a hitelesség mércéje. A Ka -
roling-kor latin liturgiája még az újkori hitoktatás -
ra is hatott, hisz szinte hidat képezett az archaikus
kor vallási felfogása és a mindenkori jelen között.
Az egyetemességre való törekvést jelképezte a
Nagy Károly által összehívott „sy no dus uni ver -
sa lis”, a 794-ben tartott frankfurti zsinat. Nem vé-
letlenül nevezték Nagy Károlyt Európa atyjának.
Utóda, Jámbor Lajos egy ideig sikeresen vitte to-
vább apja elképzeléseit, utóbb azonban a párt-
harcokba belefáradt nagybirodalom széthullott,
csak az egyház állt ki az egység mellett, megőrizve
egyfajta nyugati egységtuda tot. A szellemi fenn-
hatóság továbbra is Péter utódát illette meg, a
frank birodalom pedig részbirodalmakra szakadt.
Ebben a korban alakult ki az egyház szervezet vég-
ső formája. A következő évtize dek hanyatlása a
történelmi egyház életében is éreztette hatását.
Részlegesen megszűnt a civilizációs berendezés,
ám Róma és vezető szere pe a lelkiségben válto-
zatlan maradt, s a pápaság a keresztény egység
jelképévé vált.

Arnold Angenendt nagyszabású könyve nem  -
csak a kor, hanem a benne élő és szervező dő, fej-
lődő kereszténység történetét is részletesen be-
mutatja, azt is bizonyítva, hogy az egyház
legnehezebb helyzeteiben is a Szentlélek védő-
szárnyai alatt áll.

RÓNAY LÁSZLÓ

SOMOS RÓBERT: LOGIKA ÉS
ÉRVELÉS ÓRIGENÉSZ MŰVEIBEN

Somos Róbert legújabb könyve a szerző több év-
tizedes, hazai és nemzetközi szakmai körökben egy-
aránt elismert kutatásainak különlegesen értékes
eredménye. Korábban önálló munkát szentelt
Órigenész teológiája és a hellén filozófiai iskolák
kapcsolatának, monografikusan bemutatta az ale-
xandriai teológiai irányzat képviselőinek munkás -
ságát. Lefordította, illetve szerkesztette Órigenész
Princípiumokról írt alapművét, legutóbb a Kelszosz
ellen című munkát, azaz két olyan hatalmas művet,
amelyek a jelen monográfia tárgyához szorosan kö-
tődnek. Szaktanulmányok sorában foglalkozott a
középső platonizmus teológiájának Órigenészre
gyakorolt hatásával, illetve számos, a császárkori
filozófiai iskolákkal kapcsolatos kérdéssel, filozó-
fiai és filológiai problémával.

Újabb munkája elmélyült filozófiai összegzés-
nek tekinthető, amennyiben az órigenészi teológia
és a hellén filozófia kapcsolatát mind saját koráb-
bi, mind a nemzetközi szakirodalom vizsgálati
módszerén túllépve immár nem a különböző fi-
lozófiai iskolák egyes tanításainak Órigenészre gya-
korolt hatásában kívánja megvizsgálni, hanem
magát az órigenészi filozófiát veszi górcső alá. Mit
jelent ez? Az alexandriai teológus másokhoz ha-
sonlóan a kereszténységet a valódi filozófiának, a
filozófia beteljesítésének tartotta. Nem abban az ér-
telemben beteljesítés ez, tehetjük hozzá, mintha a
filozófia óriási lábasa, amelyben finom vagy kevésbé
ízletes tanítások fődögélnek, a kereszténység meg-
jelenésével végre jól záró fedőt kapott volna, egy-
szersmind lefojtva a pogányság gőzeit. Órigenész
(és még például Jusztinosz, Alexandriai Kelemen,
Ágoston) valójában úgy tekintett a keresztény ta-
nításra, mint amely a filozófia benső lényegét, el-
veit és módszereit minden korábbinál teljesebben
valósítja meg, tökéletes összhangba hozva elméletet
és gyakorlatot (lásd a monográfia első két fejeze-
tét). Órigenész életművének ebből a szempontból
komoly relevanciája van, hiszen a 3. században al-
kotó teológus nem egyszerűen behatóan ismerte a
filozófiai iskolák tanításait, hanem tudatosan al-
kalmazta a filozófia módszereit: az argumentáció
szabályait, a dialektikát, a tudomány-elméleti el-
veket, vagyis mindazt, amit Órigenész és a korszak
filozófusainak szóhasználatát követve a monográfia
szerzője „logika”-ként, illetve philosophia rationalis-
ként határoz meg. Formálisan a nyelvi megnyil-
vánulások, kijelentések, következtetések szabály-
rendszeréről, típusairól van szó, tartalmilag viszont
az ésszerű gondolkodás tudományáról, amely a fi-
lozófia minden területét egyaránt áthatja, mintegy
a tudományos gondolkodás benső metodológiáját
alkotja. Az így értelmezett logika tehát szélesebb je-
lentésű fogalom a dialektikánál, utóbbi az előbbi-
nek része. Ugyanakkor a logika mint kifinomult ér-
velési, következtetési módszer, lehetőséget ad a
visszaélésekre, azaz a hamisnak igazként, vagy az
igaznak hamisként való elfogadtatására. A mono-
gráfia szerzője kimutatja, hogy az alexandriai
gondolkodó éppen ennek elkerülése végett tiszte-
letreméltó következetességgel ragaszkodott a logika
szabályainak betartásához és betartatásához.

Joggal tekinti át ebben az összefüggésben (3. fe-
jezet) a racionális gondolkodás ellentéteként ér-
telmezett csodák órigenészi értelmezését, rámutatva
arra, hogy Órigenész szemében a valódi csoda soha
nem irracionális, hanem üdvtörténeti vonatkozá-
sú jel, szémeion, vagyis értelme, értelemmel meg-
ragadható jelentése van. A Princípiumokról című ér-
tekezés alapján megvizsgálja Órigenész axiómákból
kiinduló, tudatos rendszeralkotási törekvését,
amelynek eredményeképpen műve megalapozot -
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tan állítható azonos szintre a kései antikvitás leg-
jelentősebb tudományos munkáival. Ezt követően
önálló fejezetben foglalkozik a homonímiák taná-
val, mert a nevek többféle jelentése központi gon-
dolat Órigenész exe gézisében, amely feljogosítja az
exegétát az adott szöveg többféle jelentésének ki-
bontására. A hatodik fejezetben a János evan géliu-
mához írt, befejezetlenségében és töredékességében
is monumentális kommentár egyes szöveghelyei-
nek elemezésével bemutatja Órige nész nek a kor fi-
lozófiai kommentárjaival tudományosságában leg-
alább azonos színvonalon álló írásmagyarázati
módszerét. A hetedik és nyolcadik fejezetekben a
szerző az órigenészi életmű apologetikus, vitázó szö-
vegeiben — tudományos vita Julius Africa nus sal,
teológiai vita Héraklei désszel és filozófia vita
Kelszosszal — mutatja ki a racionális érvelés kö-
vetkezetes jelenlétét, valamint a kor logikai-dia-
lektikai módszereinek és eszközeinek az ellenfelé-
nél is tudatosabb és szigorúbb alkalmazását, amely
— tegyük hozzá — példamutató lehet minden ke-
resztény apologéta számára. A könyv záró fejezete
történeti összefüggésben vizsgálja az óri genészi lo-
gikát. Meggyőzően cáfolja azokat a közkeletű né-
zeteket, amelyek szerint ez közvetlenül a sztoikus
logikából levezethető lenne, és rámutat arra, hogy
valójában egyetlen kitüntetett iskolához nem köt-
hető, közös filozófiai örökségről van szó.

Somos Róbert maga is szigorú tudományos ar-
gumentációval dolgozik: precíz, olykor talán szá-
raz, de soha nem unalmas logikai következteté-
sekkel halad munkája során. A műnek előnyére
válik a logikai metanyelv és szimbólumrendszer tu-
datos mellőzése. A könyv elsősorban filozófusok-
nak, vallásfilozófusoknak, filozófiatörténészek-
nek íródott, de a kései antikvitás filozófiai irányzatai
iránt érdeklődő teológusok, eszmetörténészek szá-
mára is nélkülözhetetlen ismeretanyagot hordoz.
A recenzens saját szűkebb érdeklődési körének
megfelelően egyetlen fogyatékosságként egy hiány-
zó fejezetet róhat fel a szerzőnek. Érdemes lett vol-
na megvizsgálni logika és metafizika szoros kap-
csolatát Órigenész felfogásában, s választ adni
néhány alapvető kérdésre: Vajon a filozófia igaz-
ságainak ontológiai-metafizikai alapja van-e? Az
Órigenész által is elfogadott hármas filozófia-fel-
osztás — természetfilozófia, etika, logika — tükrözi-
e valamiképpen a Teremtő Hármasságot? Mi a kap-
csolat emberi logika és isteni Logosz között? A téma
olyan jelentős, hogy önálló, alapos kidolgozását
nem helyettesítik a könyvben található, erre vo-
natkozó elszórt megjegyzések. Reméljük, hogy
Órigenész életművének elkötelezett kutatója ha-
marosan megajándékoz bennünket egy e tárgynak
szentelt tanulmánnyal is. („Catena monográfiák
12.”, Kairosz, Budapest, 2011)

HEIDL GYÖRGY

LACKFI JÁNOS: ÉLŐ HAL

Az Élő hal, Lackfi János gyűjteményes verseskö-
tete, a József Attila-díjas költő 2004-től 2010-ig tar-
tó alkotói korszakába nyújt betekintést. A kilenc
ciklusból álló kötet bőséges verstermésének mű-
faji és tematikus sokrétűsége — a hétköznapi élet-
témákat feldolgozó prózaversek, a fogyasztói tár-
sadalom kritikáját adó mobil- és plázaetűdök, a
könnyed hangvételű sanzonok, a balladák és szo-
nettek, a költők halhatatlanságát hirdető sírver-
sek, vagy éppen a szakrális szférába kalauzoló
himnuszok — az emberi létezés kettősségére, fi-
zikai és metafizikai vetületére irányítják a befo-
gadó figyelmét. Az első öt ciklus — mely túl-
nyomórészt prózaversekből áll — a lírai alanyt
meghatározó életjeleneteket, a háztartás apró-
cseprő gondjait, családi történéseket, a közös élet
emlékképeit vagy éppen az életet meghatározó
és befolyásoló használati tárgyakat verseli meg hol
(ön)ironikus, patetikus hangon megénekelve,
hol tárgyszerűen elbeszélve.

A prózaversek után üdítően hatnak az Újjá-
születés ciklus nyelv által vezérelt átiratai, ahol a
versek lírai alanya a nyelv zenéjére és ritmusára
ráhagyatkozva bravúrosan helyezkedik bele a köl-
tőelődök verselési technikáiba, újjászülve a ma-
gyar költészet emblematikus verseit. Az inter-
textuális játéknak a nyelv nemcsak formai, hanem
tematikus alapja is, mottója a Csend és csengő című
Weöres-átirat első sora lehetne: „Nyelvemen olvad
a nyelv most…” A nyelvvel folytatott intertextuális
játék alapja azonban nem a tematikus megfelelés,
hanem a szövegközi párbeszédet irányító vers-
retorika, valamint a versritmus, ami végső soron
Nyelvi kérdésként artikulálódik a nyelvi öneszmélet
pillanatára fókuszálva. „(…) eléd tolong ma
mind a nyelvi emlék, / miről hitted, nyeglén el-
nyelte nemlét, / s az a pillanat jut rögvest eszed-
be, / mikor gyermekként eszméltél a nyelv-
re…” A Babits-vers retorikáját híven követő
szerkesztésmód a parafrázis alapját képező vers
emlékképeit nyelvi emlékként ragadja meg, rá-
mutatva a költői tevékenység eredendő létmód-
jára. Lackfi János Örök ősze a Szeptember végén eg-
zisztenciális kérdésfeltevését is nyelvi kérdésként
veti fel a költészet lényegére, a szó hatalmára irá-
nyítva a befogadó figyelmét: „Mondd, győzhet-
e végleg a szó a halálon? / Kétlem, Uram, hisz
igénk sem örök, / De a fátylat, a pókhálót ha le-
rántom, / A könyvben a lét tüze feldübörög.”
Petőfi versének ritmusa olyan markánsan irányítja
a befogadást, ahogy a ritmus hatására „Épül a fej-
ben a nyelvi idom”, vagyis ahogy a verszene meg-
határozza a költői szöveg keletkezését. Jó példa
erre a Kortárs remix című allúziókkal átszőtt
versfüzér is, melyben „Bóbita körbetáncolja a mai
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magyar költészetet”, többek közt Kemény Istvánt,
Oravecz Imrét, Szabó T. Annát, Té rey Jánost, Tóth
Krisz tinát és Vörös Istvánt. Az Óda, a magyar nyelv-
hez című Faludy-parafrázis megrendítő vallomása
— „Élsz, halsz magyar nyelv, bennünk és köröt-
tünk” — a(z) (anya)nyelvben való létezés cso-
dájára és felelősségére eszméltet. A magyar nyelv
kezdeteit Nyelv híján való siralomként, Balassi köl-
tészetét pedig a csendesség elhagyásaként aposzt-
rofáló Újjászületés-ciklus tehát e létforma sarok-
pontjait is kijelöli. Az emberi szó létformáló
hatása szólal meg ugyanis a Balassi-strófában
megírt költeményben — „Némely szó leperdül
testedrül, lelkedrül, / páncélról víz, / Másik szó
csontig hat, ezerszer megríkat / szüntelen űz.” —,
ami a szó művészetét hivatásként űző költők fe-
lelősségére is rávilágít: „Éljünk hát beszéddel,
mely jobbra vezérel, / ne hagyjuk el, / de nem té-
kozolva, mert ütvén az óra / némulni kell”
(Hagyj el csendességet!). A mindent tisztára mara-
tó „szó-sav” feladata, a szólás tétje tehát a „szó-
dallamokra” való „szétesés”, vagyis a végső dol-
gokkal való költői szembenézés, ami az Adjon
című vers záró fohászában így ölt testet: „Adja,
hogy végső / Esésem / Szó nélkül is majd / Meg-
értsem!” Ennek tükrében talán nem tűnik önké-
nyes értelmezői gesztusnak, ha a kötet címét ol-
vasva a szerzői intencióra ráhagyatkozva nem
csupán a vízben úszó állatra, hanem a hal szót ige-
ként értelmezve a minden élő meghal közhelysze-
rű kijelentésre — ám a saját halálával szembesülő
létező szempontjából annál radikálisabb felis-
merésére — asszociálunk.

A kötet íve tehát a hétköznapi gondokkal ter-
helt emberi létezés verseitől (például Lyuk a fo-
gamon, Elsősegély, Ukrán csap) a nyelv által törté-
nő megőrzés gesztusán keresztül az ember
metafizikai létének felmutatása felé tart. (Helikon,
Budapest, 2011)

ÉRFALVY LÍVIA

WILLIAM PAUL YOUNG: A VISKÓ

Regényt írni a Szentháromsággal való találko-
zásról korunkban első hallásra ugyancsak szo-
katlan vállalkozásnak hangzik. William Paul
Young nak mégis sikerült. Talán éppen azért si-
kerülhetett, mert nem a sikert kereste. Eredetileg
családtagjainak-barátainak írta e művét (is), s az
ő unszolásukra és segítségükkel kerülhetett
könyv alakjában világszerte sokak kezébe.

Szokatlan sikerkönyvet tart tehát kezében az
olvasó, s a külső és belső borítóról visszaköszö-
nő dicséretek ezúttal valóban igazi kincsre hívják
föl figyelmünket. Talán nem tévedünk, mikor le-
írjuk: A viskó a népszerű amerikai irodalom leg-
jobb hagyományait követi. Egy izgalmas, film-

szerűen pergő történet keretében szól komoly, sőt
húsbavágó kérdésekről. A könyv sikerének egyik
titka épp őszinteségében rejlik: jóllehet kitalált ese-
ménysor keretében, képzeletbeli szereplők se-
gítségével, azonban a szerző saját tapasztalatából
ír. Protestáns misszionáriusok gyermekeként
egy olyan törzs nevelte volt föl, akiknek fehér em-
berként ő maga beszélte elsőként a nyelvét! A „Ho -
vá tartozom?” kérdése ezért gyerekkorától vé-
gigkísérte életét, gyermekkori traumáit egész
életének felnőttkori válságával szembesülve volt
kénytelen földolgozni.

Amint a könyvből is kiderül: a központi motí-
vum, a viskó egy metafora. Azt a helyet jelenti, aho-
vá mindannyian száműzzük életünk szégyenét, ku-
darcainkat, ahol a személyes tragédiáink keltette
fojtogató érzelmeinket rejtegetjük — má sok, de min-
denekelőtt saját magunk elől. Young maga is átél-
te, hogy be kell lépnünk e fájdalomba, vállalnunk
kell e szenvedést, mert csak saját életünk igazsá-
gával szembesülve érthetjük meg Istent s lehetünk
igaz kapcsolatban Vele.

A könyv tehát vérbeli „narratív teológia”: egy
történet (szinte krimi) keretébe ágyazva teszi je-
lenvalóvá a Szentháromságot. Tekintve, hogy az
újkori hittudomány és bölcselet egészen Hegelig
alaposan elhanyagolta a keresztény hit e központi
titkát, Young vállalkozása kitüntetett figyelmet ér-
demel. Nem elvont fogalmakban, hanem az élő
szimbólumok nyelvén szól a titokról — egyszer-
re mélyen és élvezetesen. Nemhiába tartja egyik
mesterének C. S. Lewist (1898–1963), az elmúlt év-
század egyik legnagyobb laikus anglikán teoló-
gusát és közismerten népszerű íróját.

A viskó egyetlen valóban komoly gyengéje nem
valamiféle eretnek kereszténység terjesztése —
amint azt többnyire protestáns bírálói vetik a szer-
ző szemére —, még csak nem is leplezetlen egy-
házellenessége — egy plébános barátommal
egyetértünk abban, hogy e könyv sokkal inkább
egysze rűen intézményellenes. Ez részben a szer-
ző élettörténetéből, részben pedig protestáns
teológiai hátteréből érhető. Még így is távol áll tőle
bármiféle új egyház alapításának szándéka. Az in-
tézményellenességgel azonban posztmodern ko-
runkban, különösen nálunk, Kelet-Európában, a
létező szocialista rendszerek kifáradása után túl-
zottan is könnyű azonosulnunk. Young kritiká-
ja abban segíthet, hogy egyházi intézményeinket
újra megtöltsük avval az élettel, amelyet szolgálni
hivatottak. A személyes istenkapcsolatot állítva
regényének középpontjába, olyan témát válasz-
tott, amely keresz tény hitünk közepébe vezet.
(Ford. Géczi Károly; Immanuel Alapítvány, Szom-
bathely, 92011)

BAKOS GERGELY
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LÁNYI ANDRÁS:
AZ EMBER FÁJ A FÖLDNEK
Utak az ökofilozófiához

Az ember fáj a földnek — Vörösmarty költői so-
rának olvastán nem feltétlenül elszántan tüntető
öko-aktivistákra, környezetvédelmi dilemmákra
vagy Földünk sorsáért aggódó vészterhes nyilat-
kozatokra gondolunk, Lányi András ökológiai té-
májú válogatott írásait összegyűjtő kötetének címéül
szolgáló mondat azonban radikalitást sugall, még
ha egészen más értelemben is: gondolkodásunk
konzekvens átformálásának igényét, melyre az öko-
lógiai katasztrófa árnyékában égető szükség van.

Az ökológiai témájú írások húsz évet átívelő
gyűjteménye szerencsére nem töprengés-hiányos,
egyúttal vélemény-túlsúlyos összeesküvés-elmé-
letet rajzol körbe, inkább kísérlet az ökológiai vál-
ság szellemi hátterének megértésére s megérteté-
sére. Miközben e krízis tárgyalásakor sokan
megelégednek műszaki, gazdasági, életmódbeli,
esetleg napjainkban hódító, jórészt az ezotéria
körébe tartozó vallási válasz-kísérletekkel, Lányi
András vállalja azt az elsőre unalmasnak tűnő szel-
lemi munkát, hogy kérdéseit az európai filozófia
örökségén átszűrve igyekezzen új felismerésekhez
jutni. A remélhető végeredmény persze így izgal-
masabb bármely olcsó, szekularizált megváltás-
tannál, ám mindenekelőtt még egy módszertani
megjegyzés: az ökológiai mozgalom története
megmutatja, hogy a felvetődő kérdések a filozófia
hagyományos felosztásmódján fordítva vezették vé-
gig a kitartó érdeklődőket — először kezdtük azt
firtatni, hogy kiért vagyunk felelősek (etika), majd
ebből következően kérdeztünk rá a tudhatóra (is-
meretelmélet), hogy végül a lét-kérdés örvényében
találjuk magunkat. Lányi András ezt a konzek-
vensnek tűnő odüsszeiát visszafordítja a talpára, en-
nek megfelelően az ellenkező út jegyében született
írások új összekapcsolódási lehetőségeit tárja fel.

Az egyik ilyen nyilvánvalóvá váló szempont az
ökológiai irányultságú szellemi törekvésekben
egyébként is megjelenő modernitás-kritika. Gon-
dolkodásunkat a modernitás óta meghatározó fi-
lozófiai előfeltevések közül a leglátványosabban két
alapgondolatot rombol le a szerző: egy terjedelmes
— kötetben először megjelenő — írásban a modern
etika (önmeghatározásának fontos részét képező)
emberközpontúságát vitatja, s megállapítja, hogy
bár az bízvást állíthatta önnön vizsgálódásainak kö-
zéppontjába az embert, ez az emberkép mélyen ha-
mis, s legkésőbb manapság kiderült: súlyos téve-
désen alapul. S e tévedés (mint ahogy arra egy
másik, A test — nyílás című írás rámutat) többek
között az ember testiségének újkori felfogásával
is összefüggésben áll. Az emberi szellem ugyan-
is a modern tudomány téte le zésmódja nyomán

gyakorlatilag kizárta magát a teremtett világból,
melynek „elszellemte le nedése” így közvetlenül ve-
zetett annak feldúlásához és nyersanyagként való
elfogyasztásához. A modern ember pedig ön-
megalapozónak és univerzálisnak hitt racionali-
tásának birtokában sem volt képes megmagyarázni
a „pus ztán anyagi” és „tisz tán szellemi” benne dúló
dichotómiáját. Természethez és önmagunkhoz
való viszonyunk tehát egy és ugyanazon problé-
ma két oldala. A mo dernitás gondolkodásában
meghatározó szubjektum-objektum kettősséget
— mivelhogy ez a kötet másik vezérgondolata —
természetesen sokan boncolgatták már, Lányi
András a kötet talán legfontosabb írásaiban (lásd
például A környezet fogalma a humánökológiában című
tanulmányt) nagy meggyőző erővel érvel a para-
digma elvetése, de legalábbis alapos átgondolásá-
nak szükségessége mellett. Pedig szerzőnk először
egészen hétköznapi, mondhatni, banális tárgyban
kezd el vizsgálódni: a „környezet” és a „természet”
fogalmait elemzi, aztán a mintegy ötven évre
vissza nyúló ökológiai gondolkodás eddigi hoza-
dékainak és a szünbiológia kulcskifejezéseinek lát-
ványos párhuzamai után jut el az ember kilétéről
feltett kérdés közvetett újrafogalmazásáig. Vá-
lasz kísérletéhez pedig elsősorban Husserl fenome -
nológiáját és Gadamer nyelv-értelmezését hívja se-
gítségül. (Zárójelben hozzá kell tennünk: s nem azt
a Heideggert, aki késői írásainak költőisége okán
annyi ihletet adott az ökofilozófia művelőinek fenn-
költ, ám filozófiai szempontból gyakran félrevezető
elmélkedéseikhez. Heidegger és az ökofilozófia kap-
csolatának tisztázása mindazonáltal megérne egy
alapos számbevételt.) A szo katlan magyarázóere-
jű távlat rendkívül termékenynek ígérkezik, ennek
során a husserli, interszubjektív hangoltságú
transz cendentális idealizmustól akár a figyelem-
reméltó teológiai párhuzamokkal rendelkező lé vi -
nasi perszonalista etikáig (és tovább) is kitekint-
hetünk. Lányi And rás ezen ösvény bejárására
ezúttal nem vállalkozik, csupán felvillantja azt; in-
kább a már levont következtetésekből fűzi tovább
gondolatmenetét, melyben többek között helyet kap
az ökológiai perspektívából megvizsgált politika-
filo zófiai hagyomány, a jelen közéleti viszonyok
közti cselekvés lehetőségeinek mérlegelése és a glo -
balizált társadalom vészes korrekció-képtelensége.

A szerző egyik esszéjében megvallja, kezdetben
nem értette, miképp férhet össze az emberre bű-
nei miatt vízözönt bocsátó „haragvó Isten” felfo-
gása a jézusi üzenetből kibontakozó istenképpel.
Az ökológiai válság épp napjainkban fenyegető ki-
teljesedése azonban új, borzongató értelmezést ad
az ószövetségi történetnek: annak sorait nem mo-
rális példázatként, hanem szenvtelen leírásként kell
olvasnunk. Hiszen az ember maga idézte fejére a
bajt — a vízözön-történet ezt az egyszerű ténybeli
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összefüggést teszi nyilvánvalóvá. Tudjuk, a földi
lét körülményeinek általunk okozott gyökeres
megváltozása el már nem kerülhető, legfeljebb eny-
hít hető. A remény azonban — csakúgy, mint Noé
reménye a vadul zajló özönvíz napjaiban — nem
hunyhat ki: bíznunk kell abban, hogy még az utol-
só pillanat után is van értelme a konzekvens gon-
dolkodásnak. Talán épp azért, mert mindez egy-
úttal szelíd készület az azutánra. (L’Harmattan,
Budapest, 2010)

PAKSA BALÁZS

DEÁKY ZITA: „JÓ KIS FIÚK
ÉS LEÁNYKÁK”
A kisgyermekkor történeti néprajza
Magyarországon (16–20. század)

Képes-e egy nő sorsára hagyni szeme fényét, csak
hogy ne kelljen annak lassú haldoklását végig-
néznie, végighallgatnia? Igen. A Beérseba kietlen
pusztájában étlen-szomjan bolyongó Hágár. Már
„nyíllövésnyi távolságra” volt attól a bokortól,
amelynek tövébe fiát, Ismáelt tette, amikor Isten
meghallotta gyermeke jajszavát. S az Úr angyala így
dörrent az égből az anyára: „Mi lelt téged Hágár?
(...) Kelj fel és vedd fel a gyermeket, és viseld gond-
ját(!)” (Ter 21,17.18). Így Ismáel — s vele együtt népe
— megmenekült. Képes-e egy anya sorsára hagy-
ni és gyökértelen lénnyé változtatni újszülöttjét, csak
hogy ne kelljen saját társadalmi kirekesztődésével
szembesülnie? Sajnos, igen; s minden különösebb
égzengés vagy földindulás nélkül. Így válik neve-
nincs kisfiúvá Csingiz Ajtmatov Fehér hajó-beli, vagy
nevenincs kislánnyá (államivá, Csörévé) Móricz
Zsigmond Árvácska-beli főhőse.

De valóban a móriczi Árvácska jellemezte a tel-
jes magyar valóságot, vagy csak egyedi eset volt,
s az irodalmi és közgondolkodás sematizálta ilyen
sötétté a honi apátlan-anyátlan csellengők világát?
Erre a kérdésre is válaszol ez a talányos, s már-már
angyalian ártatlan című kiadvány. Mint a kis-
gyer mekkor hazai történeti néprajzát feldolgozó
szakmunka, egyedülálló a maga nemében. Épp
ezért mind a szakemberek, mind a gyermekeknek
a különböző szintű közösségekben betöltött sze-
repére kíváncsi olvasók érdeklődésére egyaránt szá-
mot tarthat. A „Jó kis fiúk és leánykák” tulajdonkép-
pen folytatása az etnográfus szerző Krász Lillával
közösen jegyzett művének (Minden dolgok kezdete.
A születés kultúrtörténete Magyarországon. 16–20. szá-
zad. Századvég, Budapest, 2005).

Deáky Zita e kötetének üzenete: a kisgyermek
életén keresztül is lehet (sőt, kell!) szemlélni a tár-
sadalmat. Hiszen az adott történeti, politikai, gaz-
dasági és kulturális folyamatok őt is érint(h)ették,
így a társadalom részeként rá is hatott minden —
negatív és/vagy pozitív — változás. A szerző a két-

három évtől az iskolás (hétéves) korig meghatá-
rozott kisgyermekkort ezért nem önmagában, ha-
nem ezen tényezők összefüggésében vizsgálja.

A könyv tematikáját tekintve, időben (a 16–17.
századtól az 1930-as évekig) és térben (Kárpát-me-
dence) egyaránt hatalmas területet ölel fel. Meg-
tudhatjuk, hogy a gyermekek vallásos nevelése egy-
kor a családban milyen összetett — direkt és
indirekt — rendszer volt: verbális (felolvasások a
Szentírásból, mesék, csodás történetek, imák, al-
kalmi fohászok, asztali áldások, köszönések [pél-
dául „Isten hozott!”] mondása, altatódalok ének-
lése) megjelenéseit úgynevezett nonverbális jelzések
(például az apa vagy az anya összekulcsolja a sa-
ját és gyermeke kezét, gyertyát gyújt, keresztet vet),
továbbá a szülői ház szakrális tárgyi környezete egé-
szítette ki. A közösségi vallásos nevelésen belül a
szerző rámutat arra: a kisgyermek nemcsak a hét-
köznapoknak, hanem az ünnepeknek is valósá-
gosan részese. Így sajátította el környezete visel-
kedési mintáit, ismerte meg értékrendjét, rítusait.
Mindez egyéni fejlődését és közössége fennmara-
dását tekintve is nagy jelentőségű volt.

A kötet több fejezete (például A gyermek életmódja,
Gyermekmunka, Háború és gyermek, A hadiárvák, Ci-
gány gyermekek a családon kívül) a téma első történeti-
néprajzi, művelődéstörténeti összefoglalása. Külön
rész foglalkozik a beteg gyermekkel, a magyar gyer-
mekvédelem megszervezésével, a bölcsődei és
óvodai intézmények kialakulásával, fenntartásával,
a bennük folyó nevelőmunkával, s végül, de nem
utolsósorban, a gyermekirodalom kezdeteivel
(ezen belül is Pósa Lajossal és Benedek Elekkel).

A „Jó kis fiúk és leánykák” szövegét gazdag, 14 ol-
dalnyi bibliográfia egészíti ki. A korabeli gyermek -
világot pedig 298, dokumentumértékű kép szem-
lélteti. (Századvég, Budapest, 2011)

KARA ANNA

ERRATA ET ADDENDUM

A Vigilia júniusi számának 480. oldalán Szu nyogh
Xavér Ferenc egyik könyvéről, de röviden egész éle-
téről írt beszámolóm javításra és kiegészítésre
szo  rul. Szentbeszédeinek száma nem 1200, hanem
több mint 12000 volt, a régi könyvének újbóli ki-
 adásában részt vevő egykori diákja pedig nem Bag -
dy Gábor, hanem édesapja, Bag dy György. Végül
azzal a kápolnával és „remete-lakkal”, ahol az is-
kolák államosítása után élt és végzett lelkipászto-
ri munkát, annak az egykor a közelben volt kávai
bencés apátságnak is akart emléket állítani, amely-
nek ma már csak szerény romjai láthatók a Ka-
maraerdőben. A hagyomány szerint Szent Gellért
itt töltötte a vértanúsága előtti éjszakát.

SZAKOLCZAI GYÖRGY
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La phénoménologie de la souffrance. Max Scheler
Paul Ricoeur sur le scandale du mal
La souffrance active et passive dans le christianisme
Souffrance et bonheur de l’homme
„Le génie de la souffrance”. Attila József, poète
L’oeuvre intitulée „Chemin de croix” de Dezső Váli
Poèmes de László Villányi et Tibor Zalán
Essais de Szilárd Borbély, Lili Dobai, Ákos Győrffy,
Attila Jász et György Rába

Die Phänomenologie des Leidens. Max Scheler
Paul Ricoeur über den Skandal des Bösen
Aktives und passives Leiden in dem Christentum
Das Leid und das Glück des Menschen
„Das Genie des Schmerzes”. Über den Dichter Attila József 
Über das Werk „Kreuzweg“ von Dezső Váli 
Gedichte von László Villányi und Tibor Zalán 
Essays von Szilárd Borbély, Lili Dobai, Ákos Győrffy,
Attila Jász und György Rába 

The Phenomenology of Suffering. Max Scheler
Paul Ricoeur about the Scandal of Evil
Active and Passive Suffering in Christianity
Human Suffering and Happiness
„The Genius of Suffering”. About Attila József, Poet
About the Work „The Way of the Cross” by Dezső Váli 
Poems by László Villányi and Tibor Zalán 
Essays by Szilárd Borbély, Lili Dobai, Ákos Győrffy,
Attila Jász and György Rába
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