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Lukács László: Az igazság 
munkatársa. Joseph Ratzinger – 
XVI. Benedek pápa élete  
és műve
Szent István Társulat, Budapest, 2016.

Nem gyakran jelenik meg magyarul ehhez ha-
sonló alapossággal megírt monográfia egy teo-
lógusról. Teológiai tájékozódáshoz, kutatáshoz 
remek segédlet született. Ahogy hivatkozásait 
olvasom, és ahogy régi ismeretségünk is elárulja 
nekem, Lukács tanár úr mintha évtizedek óta 
ennek a könyvnek a megírására készült volna. 
A mű értékét növeli, hogy az első 210 oldal 
lényegében teológiatörténeti forrás: Ratzinger 
életrajza, pályájának körültekintő bemutatása. 
Tükröződik ebben a részben az is, hogy a szerző 
az egyéb kompetenciái mellett újságíró is, ezért 
az utóbbi évtizedek egyház- és teológiatörténeti 
eseményeiben rendkívül tájékozott. 

A könyv második fele a címnek megfelelően 
a ratzingeri „mű” teológiai elemzése, amely hét 
téma köré rendeződik. Valójában egy kézhez 
álló teológiai összefoglalást kapunk itt, amely 
végig arányos terjedelemben adja meg a szót 
magának Ratzingernek, az őt kommentálóknak 
és a saját véleménynek, több nagyon fontos, 
magyarul nem ismert idézetet is hozva. A be-
osztás jól tükrözi, hogy szerzőnk mit tart a ratz-
ingeri teológia kulcspontjainak, ezért illő, hogy 
ezekről a pontokról röviden szóljunk. 

1) A Zsinat. Ratzinger teológusi pályáját 
végigkíséri a II. Vatikáni Zsinat, amelynek elő-
készítésében már részt vett, zsinati peritusként 
ő maga is formálta megnyilatkozásait, később 
teológusként munkálkodott a zsinat életre vál-
tásán, sőt pápaként is a zsinat helyes értelme-
zése volt egyik szívügye. Kiemelendő a zsinati 
elemzés kiegyensúlyozottsága. 

2) Krisztológiai hermeneutika.  Itt megismer-
jük Ratzinger szemléletét a hagyományról és 
a Szentírásról, illetve az ebből fakadó kritikus 
viszonyulását a történet-kritikai módszerhez. 
Az itt előadott anyag tekinthető Ratzinger 

fundamentális teológiájának. Mindez főként 
a krisztológiai dogma megalapozásaként nyer 
bemutatást, ezért ezt a részt A Názáreti Jézus 
elemzése zárja. 

3) Az Egyház mint kommunió. Ez is olyan 
téma, amihez az utóbbi évszázad szakterületi 
összefüggésében kell elhelyezni egy ilyen je-
lentős teológus művét. Lukács tanár úrnak 
meg van a megfelelő rálátása erre az összefüg-
gésrendszerre. Nagyon fontos a „kommuniók 
láncolatának” felidézése a 323-327. oldalakon, 
valamint a Walter Kasperrel folytatott vita feli-
dézése a helyi egyházak és az egyetemes egyház 
kapcsolatáról (331–334.). 

4) A liturgia. A terület bemutatása a zsinat li-
turgikus konstitúciójának és az ennek nyomán 
elinduló reformnak a leírásával kezdődik, Ratz-
inger nézeteinek árnyalt tárgyalásával halad, 
majd egy valódi liturgikus-teológiai összefogla-
lóban teljesedik ki, amelynek fő témái a logosz, 
a Kereszt eseménye, az áldozat és a lakoma. 
Végül visszatér néhány liturgikus kérdésre: nép-
nyelv, az oltár helyzete, a szent zene, a liturgikus 
testtartások. 

5) Európa lelkiismerete.  A fejezet igazi témá-
ja a világhoz való viszony, a keresztény válasz 
a szekularizáció és a relativizmus jelenségeire. 
Ezt a kérdéskört is a zsinat korától kezdve te-
kinti végig a teológus pályáján. Fontos, hogy a 
válságjelenségeket nem a zsinathoz köti: „Csak 
utóbb következtek be azok a kulturális forradal-
mak és társadalmi mozgások, amiket a zsinati 
atyák nem láthattak előre.” (389.) Az évtizedek 
során egyre inkább „Európa lelkiismeretévé” 
válik: „Európa önmagát pusztítja el, ha elszakad 
gyökereitől, a kereszténységtől.” (392.) A feje-
zet a modern demokrácia, a hit és az értelem 
viszonya, illetve a lelkiismeret témáinak tárgya-
lásával zárul. 

6) A felszabadítási teológia. Indokolt módon 
a téma tárgyalása elején a szerző összefoglalja a 
zsinat óta egyértelműen hangzó egyházi taní-
tást, miszerint a társadalmi tanítás része a ke-
resztény üzenetnek és az Egyház küldetésének. 
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Ezt kíséri a vonatkozó egyházi eseménytörténet 
főleg a latin-amerikai fejleményekkel és a CE-
LAM négy konferenciájával, majd pedig a fel-
szabadítási teológia frappáns összegzése. Ennek 
adják a mérlegét Ratzinger megnyilatkozásai, 
alapvetően a Hittani Kongregáció 1985-ben 
és 1986-ben kiadott dokumentumai. Pápaként 
pedig: „komoly kifogásokat támasztott ugyan a 
felszabadítási teológiával szemben, a társadalmi 
igazságosságért azonban éppen úgy síkra szállt, 
mint elődje.” (456.) Ennek foglalata a Caritas 
in Veritate. A fejezet végén bár kitérő, mégis 
idetartozó, ahogy a szerző bemutatja Gustavo 
Gutiérrez és Gerhard Ludwig Müller bíboros 
barátságát mint a téma immár Benedek pápa-
ságán is túlnyúló történetét. 

7) A végső beteljesedés távlatai. Az egyháztan 
mellett az eszkatológia dogmatikai traktátu-
sa az, amelyről Ratzinger a legtöbbször tar-
tott előadást és írt könyvet. Kézenfekvő, hogy 
könyvünk szerzője Ratzinger saját rendszere-
zése szerint mutassa be a témát, hat részben: 
1) Üdvösségtörténet és eszkatológia kapcsolata; 
2) A remény teológiájától a politikai teológiá-
ig; 3) A lélek halhatatlansága és a test feltáma-
dása; 4) A dialogikus halhatatlanság elmélete; 
5) A „feltámadás a halálban” elmélete; 6) A vég-
ső kárhozat és a keresztény remény.

Alig van tehát teológiai téma, amely ne kerül-
ne szóba a könyvben – márpedig éppen ez felel 
meg a ratzingeri mű monumentalitásának is. 

Várnai Jakab OFM

René Girard: Mi rejtve volt  
a világ teremtésétől fogva
L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2013.

Az érdeklődő olvasó a híres kultúrantropológus 
immár harmadik magyarul megjelenő művét 
tarthatja kezében viszonylag rövid időn belül. 
A kétszeresen doktorált irodalomtudós és tör-
ténész sokak szerint korunk egyik legnagyobb 

gondolkodója volt (Girard tavaly novemberben 
hunyt el 92 évesen). Annyit mindenesetre még 
kritikusainak is el kell ismerniük, hogy „mi-
metikus elmélete” mára megkérdőjelezhetetlen 
tényezővé vált a humántudományok terén; fel-
ismerései éppúgy gyümölcsözőek a pszichoana-
lízis, mint az etnológia, az irodalomkritika vagy 
épp az ökonómia és a politológia terén; nem 
utolsó sorban pedig a teológus számára is ha-
szonnal kecsegtetnek.

Girard jelen műve különleges helyet foglal 
el publikációi között. Míg legtöbb munkája 
klasszikus monográfia, itt egy olyan „beszélge-
tős könyvről” van szó, amelyben a kutató két 
pszichiáter kérdései nyomán fejti ki gondola-
tait, sőt nemegyszer maga is kérdezővé válik. 
A téma ilyen jellegű feldolgozása két előnnyel 
is jár az olvasó számára. Egyrészt a mű nem a 
mimetikus elmélet egy-egy részletére koncent-
rál, mint Girard monográfiái általában, hanem 
– köszönhetően a két pszichiáter tematikus kér-
déseinek – az elméletet a maga teljességében is-
merhetjük meg. Másrészt pedig az a tény, hogy 
a beszélgetőpartnerek újabb és újabb kérdéseket 
tesznek fel, illetve magyarázó megjegyzéseket 
fűznek a mondottakhoz, valamelyest fel is la-
zítja a Girard-ra egyébként oly jellemző feszes 
gondolatmenetet, ezzel „emészthetőbbé” téve a 
könyvet az olvasó számára.

A mimetikus elmélet kiindulópontja, mint 
maga a kifejezés is mutatja, a platóni „mimézis”, 
az utánzás fogalma. A kutató szándékosan ma-
rad meg a görög kifejezésnél, mert érzékeltetni 
akarja, hogy nem a kognitív módon tudatos és 
kontrollált utánzásra gondol; a mimézis Girard 
számára az ember olyan sajátossága, amely el-
választhatatlanul hozzánk tartozik, és emberré 
válásunk természetes része. Itt ugyanakkor kor-
rigálja is a mimézis platóni fogalmát: míg a gö-
rög filozófusnál az utánzás elsősorban viselkedési 
mintákra vonatkozik, Girard szerint a mimé-
zisből kihagyhatatlan az elsajátítás mozzanata, 
vagyis „az egy irányba nyúló kezek” (20.) jelen-
sége, amely elkerülhetetlenül feszültséget gene-
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rál, és így konfliktusos mimézissé válik. A kutató 
szerint éppen ezt a konfliktust akarták mederben 
tartani az archaikus társadalmak, amikor beve-
zették különböző tabuikat; Girard értelmezésé-
ben ezen „kultúrák emberei összefüggést látnak 
az erőszak és a mimézis között” (23.). Mivel 
azonban történelmi emlékeikben ott él a mime-
tikus krízis, vagyis a társadalmat már-már meg-
semmisüléssel fenyegető konfliktusos mimézis 
tapasztalata is, bevezetik sajátos rituáléikat, ame-
lyek a mimézisből fakadó erőszak megoldását je-
lenítik meg, és előbb valakinek (pl. foglyoknak), 
későbbi korokban helyettesítő jelleggel valami-
nek (pl. állatoknak) a feláldozásával végződnek. 
Girard szerint az ilyen rituálék mögött valós ese-
mény áll; egy mimetikus krízisnek csak az vet-
hetett véget, hogy a közösségben felgyülemlett 
erőszak végül egy valaki ellen irányult, aki a szó 
legteljesebb értelmében bűnbakká, áldozattá vált 
(„bűnbakmechanizmus”).

Ezen a ponton kezdődik Girard gondolat-
menetének az a része, amely egy teológus szá-
mára a legizgalmasabbnak tűnhet. A biblikus 
kutatás már régóta tudatában van annak, hogy 
az Ószövetség számos helyén találkozunk mi-
tikus szövegekkel. Az ilyen szövegrészek értel-
mezése ugyanakkor nem állja ki a koherencia 
próbáját. A mimetikus elmélet rávilágít az ál-
dozat fogalmának biblikus esszenciájára: a zsi-
dó-keresztény kinyilatkoztatás bemutatja, hogy 
az áldozatot nem az istenség követeli meg, ha-
nem az a mimetikus versengés következménye. 
Jahve a próféták igehirdetésében egyre inkább 
úgy jelenik meg, mint akitől távol van minden 
erőszak, míg végül Jézus működésében definitív 
módon kinyilatkoztatást nyer az erőszakmentes 
Isten. Fontos hozzátennünk, hogy Girard sze-
rint maga Jézus sem mentes a mimézistől, azon-
ban míg az általános emberi magatartás leplezi 
a mimézist, addig Jézus tudatosan vállalja azt, 
és bennünket is erre hív. Ez a tudatos követés 
pedig (az „imitatio Christi”) nem konflik-
tust szül, hanem éppen megszabadít minket 
a konfliktusos mimézis következményeitől: az 

evangéliumok „nem követelik, hogy az embe-
rek szabaduljanak meg a vágyakozástól, hanem 
egyetlen modell követését ajánlják, aki sohasem 
hordozza annak veszélyét, hogy megszállottá 
tevő versenytárssá változzon” (427.).

Girard mimetikus elméletének aktualitását 
aligha kell bizonygatnunk. A reklámok világá-
tól kezdve a mindennapi emberi kapcsolatokon 
át a politikai kampányokig számtalan területen 
láthatjuk a kultúrantropológus igazát. Teoló-
gusként pedig különösen is segítségünkre lehet-
nek azon megfigyelései, amelyek a mimézis és 
az erőszak összefonódását elemzik, kiváltképp a 
kereszthalál áldozati értelmezését illetően.1 En-
nek helyes dekódolása pedig nemcsak teológiai 
„belügy”, hanem – tekintve az Isten nevében 
elkövetett erőszakot – világunk megbékélését is 
alapvetően szolgálja.

Tamás Roland

Sulpicius Severus: Szent Márton 
Élete – Levelek – Dialógusok
Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2016, ford. 
Borián Elréd, Börcsök Tamás, Dejcsics 
Konrád, Kovács Balázs, Reichardt Aba és 
Szita Bánk.

Szent Márton jubileumi évében jelentette meg 
a pannonhalmi Bencés Kiadó a pannóniai szü-
letésű tours-i püspök biográfusának e műveit 
magyar nyelven. A Sulpicius Severus által írt 
Életrajznak és három levélnek azonban nem 
ez az első magyar fordítása: már 1998-ban és 
2010-ben megjelentek ugyanennél a kiadónál. 
Az Ókeresztény Örökségünk c. sorozatban 1999-
ben szintén ugyanezek a művek jelentek meg, 

1 A teljesség kedvéért meg kell jegyeznünk, hogy 
a Zsidókhoz írt levéllel kapcsolatos kritikai állás-
pontját, melyek a könyvben olvashatók, Girard 
később revideálta a kitűnő innsbrucki teológus, 
Raymund Schwager hatására.
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mégpedig Vanyó László fordításában, a Jel Ki-
adó gondozásában. Sőt az életrajznak és az egyik 
levélnek van egy még korábbi, bár nem teljes 
fordítása, Szunyogh Xavér Ferencé, amely a Ke-
resztény Remekírók sorozat 7. kötetében jelent 
meg 1944-ben a Szent István Társulatnál. A leg-
újabb kiadás azonban nem csak azért indokolt, 
mert az előző fordítások nem könnyen hozzáfér-
hetőek mindenki számára, hanem azért is, mert 
a Dialógusokkal bővített gyűjtemény teljesebb és 
színesebb képet nyújt a neves galliai író életmű-
véről is. (Az utóbbi műről egyébként érdemes 
megjegyeznünk, hogy a magyar fordítás alapjául 
szolgáló bilingvis kritikai kiadás mindössze tíz 
évvel ezelőtt jelent meg a Sources chrétiennes c. 
neves patrisztikus sorozat 510. köteteként, te-
hát a magyar fordítás megjelenése nem marad el 
számottevően a legújabb franciáétól.) 

Ha csak ezeket a magyar kiadásokat nézzük, 
már akkor is feltűnhet számunkra, hogy Már-
ton alakja milyen különböző szempontokból 
vált aktuálissá a keresztény ókor iránt érdeklő-
dő magyar olvasó számára az elmúlt mintegy 
hetven év során. Szunyogh Xavér OSB fordí-
tását az Első remeték és szerzetesek világából c. 
szemelvénygyűjteményében, az első nyugati 
szerzeteseket bemutató részben Cassianus két 
művével együtt találjuk. A szerkesztő célja el-
sősorban az volt, hogy a nyugati szerzetesség 
legalapvetőbb dokumentumait tegye elérhetővé 
a magyar olvasó számára. 

A Vanyó László által összeállított gyűjtemény 
címe: A III–IV. század szentjei. Ebben a kötetben 
még öt másik életrajzi jellegű rövid mű találha-
tó Pontius diakónus, Szent Atanáz, Nazianzoszi 
Szent Gergely, Paulinus diakónus és Possidius 
tollából e korszak nagy szentjeiről. A kötet címe 
is jelzi, hogy a szerkesztő célja elsősorban e két 
évszázad történelmének bemutatása volt a kor-
dokumentumok segítségével. Ebben a gyűjte-
ményben már nemcsak egy általános bevezetést 
találunk a hat életrajzhoz, mint Szunyogh Xavér 
gyűjteményében Sulpicius Severus és Cassianus 
írásaihoz, hanem mind a hat szerző műveihez 

külön-külön írt rövid tanulmányt, továbbá egy 
részletes jegyzetanyagot is, amelynek célja első-
sorban a III. és IV. század történelmi és kulturá-
lis hátterének bemutatása. 

A közelmúltban megjelent bencés kiadvány 
igazi csapatmunka: hatan fordították ezt a 
kötetet, amely – a Krónikákban Mártonról ol-
vasható rész kivételével – Sulpicius Severusnak 
Szent Mártonról írt valamennyi művét magá-
ban foglalja. Jegyzetanyaga – amelyet a kötet 
végén találhatunk – arányaiban nem terjedel-
mesebb ugyan, mint a Vanyó-féle gyűjteményé, 
de más szempontok alapján állították össze, és 
nagymértékben megkönnyíti, hogy az olvasó 
eligazodjon a késő antikvitás időnként különös 
világában, és nyomon tudja követni az oda-visz-
sza történő utalásokat Sulpicius egyes művei 
között. 

Elég egy pillantást vetnünk az első mű, a 
Vita Martini fejezetcímeire, hogy nyomon 
követhessük a szent életének legjellegzetesebb 
eseményeit: megosztja katonaköpenyét a fa-
gyoskodó koldussal; felmentését kéri a katonai 
szolgálat alól; találkozik Hilarius püspökkel; re-
meteségbe vonul; halottakat támaszt fel és bete-
geket gyógyít; püspökké választják; megalapítja 
Marmoutier kolostorát; szembeszáll a pogány 
szokásokkal; harcra kél a sokféleképpen táma-
dó sátánnal. Severus ábrázolásában úgy jelenik 
meg előttünk Márton, mint aki megtérése után 
is katona maradt, de most már Krisztus katoná-
ja, sőt hadvezére: imperator dei. 

A három levél három különböző címzett-
hez szól. Az Eusebiushoz írt védelmére kel 
Mártonnak, és egy újabb csodáját írja le. Au-
relius diakónusnak a szerző beszámol Márton 
haláláról, amelynek szintén csodásak a körül-
ményei, és gyászénekkel dicsőíti az elhunytat. 
Anyósának, Bassulának írt levelében Márton 
utolsó utazásáról ír, továbbá halálának és teme-
tésének részleteiről. 

A Dialógusok I. könyvének központi alakja 
egy bizonyos Postumianus, aki Keletről visz-
szatérve Sulpiciusnak és Gallusnak számol be 
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úti élményeiről, többek között az észak-afrikai 
sivatagban, Alexandriában, Betlehemben lá-
tottakról és hallottakról. A szent életű sivatagi 
atyák számtalan csodatettét is elmeséli, akik kö-
rül megszelídülnek még a vadállatok is, vagyis 
helyreáll a teremtés rendjének eredeti békessé-
ge. A messziről jött zarándok arról is hírt hoz, 
hogy már Keleten is ismerik Sulpicius művét, 
Szent Márton életrajzát, és ennek nyomán ma-
gasztalják a galliai püspök csodáit. A II. és III. 
könyv főszereplője ismét Márton, akinek újabb, 
az Életrajzban még nem szereplő csodáiról, to-
vábbá a démonokkal és bűnös emberekkel, töb-
bek között a világi hatalom képviselőivel, po-
gányokkal, sőt világias életet élő püspökökkel 
való küzdelmeiről is értesülünk. A különböző 
beszámolók Márton csodatetteiről és kemény 
kiállásáról mind-mind azt hivatottak illuszt-
rálni, hogy a galliai püspök szentsége és termé-
szetfölötti hatalma még a keleti anachorétákét 
is felülmúlja.

A kötet bevezető tanulmányának szerzője 
Dejcsics Konrád bencés atya, aki a legfrissebb 
szakirodalmat is felhasználva vezet be minket 
Sulpicius Severus műhelytitkaiba. Világossá vá-
lik előttünk, hogy a klasszikus irodalom számos 
műfajában járatos a szerző: alkalmazni tudja 
nemcsak a vita és a dialogus mesterfogásait, ha-
nem a panegyrikos, a  threnos, a  consolatio és az 
epistula eszköztárának számos elemét is. Felis-
merjük, hogy szerző célja sok esetben nemcsak 
az építő célzatú ismeretközlés, erkölcsi tanítás 
(aedificatio), hanem az olvasó gyönyörködtetése 
(delectatio) is. A klasszikus irodalomban jártas, 
arisztokrata származású, de immár a világtól el-
zárt aszkétaközösség tagjai jól értették az inter-
textualitásban, a metapoétikus utalások bonyo-
lult rendszerében rejlő üzenetet is. A tanulmány 
szerzője végül betekintést ad számunkra a szer-
ző legfőbb céljaiba, továbbá műveinek európai 
és magyarországi recepciójába is. 

Úgy vélem, hogy Szent Márton születése 
1700. évfordulójának méltó megünnepléséhez 
értékes hozzájárulást jelent ez a kötet. A sza-

kavatott kezekből kikerülő magyar fordítást jó 
szívvel ajánlom a szerzetesség korai irodalma 
iránt érdeklődő olvasóközönség számára. 

Perendy László

Palladiosz: A sivatagi atyák 
történetei Lauszoszhoz  
(Historia Lausiaca) 
Jel Kiadó, Budapest, 2015, ford. Csizmár 
Oszkár.

A korai egyiptomi szerzetesek, az úgynevezett 
„sivatagi atyák” világa a közelmúltban sok érde-
kességgel szolgált mind a kutatók, mind a lelki 
táplálékra vágyó hívek számára. Az elmúlt évti-
zedekben számtalan tanulmány árnyalta a korai 
keresztény szerzetességről alkotott képünket, vi-
lágított rá pontosabban a sivatag és a városok, a 
szerzetesek és a laikusok, illetve a klérus közötti 
kapcsolatra, az aszkézis jellegére és mozgató ru-
góira, az emberfeletti lemondások mögött rejlő 
spiritualitásra. Ezzel párhuzamosan egyre több 
nyelven látnak napvilágot azok a szövegek, me-
lyek a szerzetesatyák szigorú, de mégis nagyon 
emberi, evangéliumi frissességgel teli világát 
örökítik meg: elérhetővé válnak azok az alap-
szövegek, melyek a „kezdetekről” tudósítva újra 
meg újra inspirálták a későbbi korok szerzete-
seit, s amelyek a ma egyházában utat kereső hí-
veknek is segítségére lehetnek. A Jel Kiadó gon-
dozásában egy ilyen szöveg vált most közkinccsé 
magyar nyelven Csizmár Oszkár fordításában.

Az írás szerzője, Palladiosz olyan szerzetes 
volt, akinek kalandos életútja lehetővé tette, 
hogy a korai szerzetesség virágkorában bejárja 
és megismerje a legfontosabb szerzetesi köz-
pontokat. A görög nyelvű és kultúrájú Galáci-
ából származó író Palesztinában lett szerzetessé, 
majd beutazta Egyiptom szerzetesközösségeit. 
A kor egyházpolitikai eseményeinek – az ori-
genista vita és a Tölgyes Zsinat – sűrűjébe kerül-
ve megfordult Konstantinápolyban és Rómá-
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ban is. Palladiosz sokoldalú, művelt egyéniség, 
Alexandriai (városi) Makariosz majd Evagriosz 
Pontikosz kedves tanítványa, Aranyszájú Szent 
János barátja és védelmezője, jó tollú író és 
szent életű püspök.

A 420 táján keletkezett írás címéhez az aszke-
tikus életre vágyó császári tisztviselő, Lauszosz 
nevét kölcsönözte, Palladiosz neki dedikálta a 
leginkább Historia Lausiaca néven emlegetett 
írást. A könyv gondolatban bejárja a korai szer-
zetesség központjait, s az olvasó számára szer-
zetesi portrékat, tanulságos rövid történeteket 
kínál. A legtöbb fejezet az egyiptomi szent asz-
kéták, híres szerzetesatyák életével foglalkozik, 
de néhány elbeszélés erejéig megjelennek Pa-
lesztina, Szíria és Róma korabeli hírességei is. 
A leírások részletessége, frissessége az apofteg-
mák stílusával rokonítja a mű fejezeteit.

Tudományos szempontból a Historia Lausi-
aca rendkívül fontos forrás a korai szerzetesség 
tanulmányozásához. A műben található példá-
ul a Jordán folyó mentén megjelenő paleszti-
nai szerzetesség első írásos említése, belőle is-
merjük Evagriosz Pontikosz életútját, s bőséges 
információt szolgáltat az idősebb Melániáról és 
műveltségéről. A római Paula és Jeromos kap-
csolatáról, egyáltalán a Jeromosról szóló negatív 
hangvételű részletek az origenista vita sűrűjébe 
engednek bepillantást. A szövegvariánsok, a 
kopt és szír nyelven fennmaradt fordítások és 
töredékek nemcsak arról tanúskodnak, hogy 
a mű rendkívüli népszerűségnek örvendett 
az ókorban, hanem a hasonló műfajú szöve-
gek keletkezésével, a szóbeli elbeszélésektől az 
írásos gyűjtemények felé vezető folyamat mű-
helytitkaival kapcsolatban is fontos kérdésekre 
kínálnak választ vagy legalábbis elméleteket. 
Arészletekben gazdag elbeszélések értékes infor-
mációkat hordoznak az egyiptomi szerzetesek 
mindennapjaival, használati eszközeikkel, be-
tegségeivel, társadalmi hátterével kapcsolatban.

Palladiosz szeme előtt azonban nem a törté-
netírói hitelesség lebegett a könyv összeállítá-
sakor. A szó ókori értelmében a historia olyan 

műfaj, mely történetek segítségével akarja elve-
zetni az olvasót a helyes életre, s valójában ma 
is ezzel a lelkülettel érdemes olvasni a könyvben 
bemutatott aszkéták életét. Az elbeszélt esemé-
nyek, élettörténetek, a megrajzolt portrék mö-
gött felfedezhető az a lelki út, melyet Palladiosz 
az általa szentként tisztelt szerzetesatyáktól ta-
nult, s amely az aszkézis kemény lemondásától, 
a szenvedélyekkel, gonosz gondolatokkal való 
küzdelemtől a lélekben felragyogó, mindent 
megvilágosító fényig, a Szentháromsággal való 
belsőséges imakapcsolatig vezet. Leginkább 
emiatt érdemes kézbe venni a Historia Lausia-
ca-t: hogy a sivatagi szerzetesek lemondásaiból, 
küzdelmeiből erőt merítsünk, hogy kudarcaik-
ból tanuljunk, hogy vágyakozzunk arra az is-
tentapasztalatra, amelyben szoros Krisztus-kö-
vetésük révén a kegyelem által részesültek.

Baán Izsák OSB

Franco Piotti: Qohelet.  
La ricerca del senso della vita
Morcelliana, Brescia, 2012.

Franco Piotti a milánói katolikus egyetem 
munkatársa. A biblikus filológia és a Qohelet 
könyvének témájában jelentek meg tanulmá-
nyai. Mostani kötete, amely szintén a Prédikátor 
könyvével foglalkozik, az Antico e  Nuovo Testa-
mento sorozat 18. tagja. Az immár neves soro-
zat olyan szerzőket vonultat fel, mint Gabriele 
Boccaccini, Paolo Sacchi, Mauro Pesce, hogy 
csak néhány nevet említsek a kiváló olasz ku-
tatógárdából. A szerző a bevezetésben elárulja, 
hogy 2002–2010 között publikált hét cikkének 
átdolgozása biztosítja jelen munkájának alapját. 
Az összegyűjtött tanulmányokat záró biblio-
gráfia, valamint a kutatók és az idézett helyek 
indexe felhasználóbaráttá teszi Piotti könyvét.

Az első fejezet (11–24.) címe a Préd 12,11 
versét veszi alapul, és a Qohelet alakjának, 
könyvének egyes szempontjait vizsgálja.  Piotti 
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az öt ünnepi tekercs közé tartozó Sátoros ünnep 
alkalmából felolvasott Prédikátor könyvét elő-
ször elhelyezi a zsidó és a keresztény kánonban, 
majd a könyv teológiai üzenetének legáltaláno-
sabb értelmezéseivel ismerteti meg az olvasót: 
1) Qohelet, a pesszimista; 2) Qohelet az arany-
középút képviselője; 3) Qohelet, az életöröm 
énekese. Az exegéták első csoportja úgy tekint 
a bibliai könyvre, mint amely az abszurditás 
témáját karolja fel (vö. 1,2 és 12,8): ez az ál-
talános alaphang aztán tetten érhető a könyv 
pesszimista, szkeptikus és determinista gon-
dolataiban is. Ez a negatív interpretáció több 
exegéta véleménye (E. Podechard, A. Maillot, 
A.M. Dubarle, E. Glasser, A. Barucq, G. Rava-
si, G. von Rad, A. Lauha, B. Lang, A. Schoors). 
R.B.Y. Scott álláspontja jól tükrözi ezt, amikor 
azt állítja, hogy a Prédikátor könyvének szerzője 
kizárja mindenféle lehetőségét annak, hogy Is-
ten beavatkozzék a természet rendjébe és az em-
ber ügyeibe, hiszen „nincs semmi új a nap alatt” 
(Préd 1,9). A szentírás-magyarázók másik, ki-
sebb csoportja viszont úgy látja (E.  Horton, L. 
Schwienhorst-Schönberger, M. Hengel), hogy 
a Préd 7,16–18-ban visszhangzik az arisztote-
lészi aranyközépút, és a kulturális környezet 
filozófiájának és irodalmának pontos párhuza-
mával állunk szemben. Az exegéták harmadik 
csoportja a Sátoros ünnep örömteli alkalmából 
felolvasott könyv értelmezését veszi alapul (D. 
Buzy, R.  Gordis, E. Glasser, R.N. Whybray, N. 
Lohfink, A.  Bonora, M. Maussion, L.G. Per-
due), és kiemeli azokat a részeket, amelyek az 
élet apró örömeinek, a saját munka gyümölcsé-
nek élvezetére hívogatnak. Szerintük a könyv 
alapvető hangvétele az életöröm, és Qoheletet 
egyenesen az „öröm prédikátorának” vagy a 
carpe diem elv képviselőjének nevezik.

A második fejezet (25–50.) címe a Préd 7,25 
versét veszi alapul („Aztán azon fáradoztam, 
hogy megismerjem, kifürkésszem és felkutas-
sam a bölcsességet és a jutalmat, hogy felismer-
jem, mekkora balgaság a gonoszság és mekkora 
őrültség a balgaság.”), és az örökölt hagyomány 

egyes pontjai felé kritikus szemléletű Qohe-
let keresésének, empirikus vizsgálódásának a 
módszerét feszegeti.

A harmadik fejezet (51–75.) a járását ismétlő 
szél (vö. Préd 1,6) képével indítja a kozmosz, 
a természet és a történelem témáinak vizsgá-
latát. Az olasz szerző szinte versenként (Préd 
1,4.5.6.7) olvassa a könyv elején található köl-
teményt, hogy a bibliai szerző világ-, történe-
lem- és emberképéhez közelebb jusson. Qohe-
let komoly kérdésekre keresi a választ: a világ 
tényleg csak jelenségek monoton ismétlődése? 
Valóban isteni rend uralja a világot? Van az em-
bernek igazi befolyása a valóságra? Piotti elem-
zésében helyet kapnak kitioni Zénon görög 
filozófus gondolatai is.

A negyedik fejezet (77–102.) a „van más 
baj is, amelyet a nap alatt észleltem” (Préd 
6,1) címet viseli, és a „bajra” konkrét szöveg-
helyen keresztül reflektál. Megküzd azzal, 
hogy képtelenség megérteni Isten munkáját, 
ha szétnézünk magunk körül, és csak rendet-
lenséget, zűrzavart, az igazságosság legkülön-
bözőbb sérüléseit látjuk társadalmi és politikai 
téren egyaránt (elnyomás, erőszak, ártatlanok 
könnyei, törvénytiprás, a gazdagsággal való 
visszaélés stb.), a halál fenyegető terhéről nem 
is szólva. A fejezetben nemcsak a Prédikátor 
könyvéből vett szakaszok és válogatott kifeje-
zések kerülnek vizsgálatra (ʽāwat; „Isten mun-
kája”; tāqan, ʽôlām), hanem helyet kapnak 
Ámosz, a Zsoltárok, Jób könyveinek és a Siral-
mak könyvének gondolatai is.

A hatodik fejezet (103–131.) a világban ta-
pasztalható rendetlenség legfőbb aspektusát, a 
halált tárgyalja: „Minden egy helyre vándorol, 
valamennyien porból lettek és a porba térnek 
vissza.” (Préd 3,20). A Qohelet szerint a halál 
megszüntet minden különbséget a bölcsek és 
a balgák (2,12–17), az emberek és az állatok 
(3,16–21), de az egyes személyek erkölcsi mi-
nősége között is, a halál minden munkának az 
értékét semmivé teszi (2,18–23; 5,15–16). Hát 
akkor: halál vagy élet? Piotti nemcsak a Prédi-
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kátor könyvének válogatott szakaszait elemzi, 
hanem rápillant a hagyományos bölcsességi ta-
nításra is. Mindazzal a rosszal szembesülve, amit 
a Qohelet tapasztalt a társadalomban, mégsem 
lázad, mint Jób, nem hívja segítségül Istene ne-
vét, mint a Zsoltáros, nem álmodik új égről és 
új földről, mint Trito-Izajás, hanem megállapít-
ja a látottakat, elfogadja, és keresi, hogy Isten mi 
jót kínál fel ezekben neki. Ebben az Istenben a 
Qohelet továbbra is hisz, Teremtőként és a világ 
elrendezőjeként tekint rá, bár hitét a „nap alatt” 
látott dolgok ugyancsak kihívás elé állítják.

A hatodik fejezet (133–150.) összegyűjti Qo-
helet válaszait, ami az Isten munkájának érthe-
tetlenségére és felfoghatatlanságára vonatkozó 
kérdés vetett fel. Elsőként az Isten félelmének 
(yārē’ ) fogalmát vizsgálja Piotti, majd megszó-
laltatja a tapasztalatairól számot adó Qoheletet, 
aki megismerte, hogy mindaz, amit Isten tesz, 
örökre úgy marad: nem lehet ahhoz hozzáad-
ni, sem abból elvenni (vö. Préd 3,14). Más, a 
Prédikátor könyvéből vett szakasz áttekintése és 
elemzése után (5,6; 7,15–18; 8,12–13; 12,13) 
végül hangsúlyosan az élet örömeit állítja az ol-
vasók elé (2,24–25; 3,12–13; 3,22; 5,17–19; 
8,14d–15; 9,7–9; 11,7–10). A hétszeresen 
visszatérő örömre és Isten ajándékainak hálaa-
dással való elfogadására történő felszólítás Qo-
heletet az Istenben való öröm énekesévé avatja.

A záró, hetedik fejezet (151–161.) a  Qohelet 
sajátos hitvallását állítja középpontba: „Te azon-
ban féld az Istent!” (Préd 12,13). Először a Pré-
dikátor vallásos, bölcselkedő, vizsgálódó maga-
tartását veszi szemügyre, amely hagyományosan 
a bibliai bölcsességi hagyomány oszlopain nyug-
szik (hit a teremtő, világot elrendező, életadó 
és ítélő Istenben), és meggyőződését összeveti 
egyéb bibliai tanúságokkal. A bölcs Qoheletet 
az élet értelmének a keresésében találjuk, aki 
minden abszurditás ellenére hisz: Credo quam-
vis absurdum (Hiszek, bármennyire is abszurd). 
Nem huny szemet a világban, a társadalomban 
és az emberi viselkedésben fellelhető torz dolgok 
és igazságtalanság felett, hanem istenfélelemben 

rendezi be az hétköznapjait, és tud örülni a 
szépségben, teljességben megnyilvánuló életnek. 
A fejezet végén  Piotti hangot ad annak a megy-
győződésének is, hogy a katolikus igeliturgiában 
többször kellene olvasnunk a Prédikátor köny-
vét, amely sajnálatos módon csak egyetlenegy-
szer kerül elő a vasárnapi szentmise olvasmányai 
között („C” év, évközi 18. vasárnap).

A Qohelet gazdag élettapasztalatot vonul-
tat fel művében, és gazdagító olvasmány lehet 
mindazok számára, akik hasonló gondolatok-
kal és tapasztalatokkal küszködve, szembesülve 
mégiscsak az istenfélelmet választják, és szeret-
nék nemcsak értelemmel, hanem szívvel is ke-
resni a dolgok értelmét a „nap alatt”. Ajánlom 
a könyv olvasását, nem hiányozhat a bibliai 
bölcsességi irodalommal foglalkozók polcáról!

Szabó Xavér OFM

Jérôme Lagouanère: Intériorité et 
réflexivité dans la pensée de Saint 
Augustin. Formes et genèse d’une 
conceptualisation
Collection des Études Augustiniennes 
Série Antiquité 194. Institut d’Études 
Augustiniennes, Paris, 2012.

Jean-Luc Marion: In the Self ’s 
Place. The Approach of Saint 
Augustine
Stanford University Press, Stanford, 2012, 
trans. Jeffrey L. Kosky.

Szent Ágoston gondolatvilágának napjainkig 
ható termékenyítő erejét példázza e két kötet, 
amelyek mindegyike – más-más szempont-
ból ugyan – célul tűzi ki, hogy a mai (poszt)
modern kor perspektívájával számot vetve te-
kintsen friss szemmel Ágoston életművére és a 
korra, amelyben alkotott. Jérôme Lagouanère 
vaskos monográfiája (melynek alapja minden 
bizonnyal a szerző doktori disszertációja volt) 
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két ágostoni kulcsfogalom, a magyarul nehe-
zen visszaadható „interioritás” és „reflexivitás” 
születését és sajátosan ágostoni vonásait vizs-
gálja tágas szellemtörténeti perspektívában és 
az apró, filológiai részletekre is kiterjedő szak-
értelemmel. A könyv gazdag anyaga sok fontos 
meglátással és értékes adalékkal szolgál nem 
csupán a modern filozófia szubjektivitás fogal-
mának gyökerei iránt érdeklődőknek, hanem 
elsősorban azok számára, akik Szent Ágoston 
„pszichológiai” szentháromságtanának, kép-
más-teológián nyugvó teológiai antropológiájá-
nak, rejtett misztikájának építőköveire és belső 
összefüggéseire kíváncsiak.

A könyv első nagy egysége, azaz első két fe-
jezete az ágostoni interioritás – az ember benső 
világának – kulcsfogalmait és felépítését (mint-
egy a statikáját), majd pedig a lélek Istenhez 
való felemelkedésének útvonalát (dinamikáját) 
veszi szemügyre. Az első fejezetben megismer-
kedhetünk a lelket jelölő két fogalom (animus, 
anima) jellemzőivel és különbségeivel, a gon-
dolkodás helyét és működését leíró fogalmak 
mibenlétével (mens, ratio, intellectus, intelligen-
tia) és szubjektivitás központjaként értett lélek 
két alapvető megnyilvánulásával (memoria, 
voluntas). E fogalmak archeológiáját Lagouanè-
re kö vet kezetesen a filozófiai előzmények és a 
szentírási alapok tükrében végzi. A második 
fejezet az ily módon nagy alapossággal felvá-
zolt emberi lélek benső dinamikáját vizsgálja: a 
misztikus Istenhez emelkedés útjának ágostoni 
leírását, fejlődését, előzményeit.

A második nagy egység szintén két fejezetben 
Ágoston teológiai antropológiájának rendező 
elvét, istenképmásiság teológiáját vázolja fel 
előttünk, amely egyben – amint arra Lagouanè-
re rámutat – az interioritás elképzelésének is a 
kulcsát adja. E részben válik az elemzés igazán 
érdekessé, amikor az eddig lefektetett alapok 
nyomán kibontakozik Ágoston sajátos képmá-
sértelmezése, amely legfőképpen a De Trinitate 
című központi művében lesz nyilvánvaló. Az 
imago és a similitudo, retorika és misztika kü-

lönbségét és Ágoston analogikus gondolkodá-
sát mutatja be a harmadik fejezet, amelynek 
figyelemre méltó része a memoria Dei, verbum 
intimum és a cor fogalmainak elemzése és egy-
másra vonatkoztatása. Lagouanère meggyőző 
hipotézise, hogy a memoria (Dei) Ágostonnál 
szinonimája az emberi szívnek (cor), és az em-
ber benső világának középpontját jelenti, amely 
egyben Isten nyoma, azaz képmása is az ember-
ben és a transzcendens közege.

A negyedik, utolsó fejezet kibontja interio-
ritás és reflexivitás kapcsolatát az ókorban köz-
kedvelt tükörhasonlat filozófiai, szentírásbeli és 
ágostoni alkalmazásának vizsgálatán keresztül. 
Az emberi lélek benső élete (interioritás) az ön-
magára visszahajlás, önmaga megismerése (refle-
xivitás) színtere, ám nem csupán az. Lagouanère 
bemutatja, hogy Ágoston mennyire komolyan 
veszi a hagyományos tanítást, amely szerint az 
értelemmel rendelkező emberben jelen van Is-
ten képmása. Ágostonnál ugyanis az elme az 
önmegismerés során nem csupán saját magát 
látja és tükrözi (a platonikus elképzelés szerint), 
hanem magának Isten benső életének is a tükre 
és szemlélője.  Lagouanère megfogalmazása sze-
rint Ágoston számára az „önismeret elsősorban 
Isten ismerete önmagában”. (571.) Ily módon a 
reflexivitás csak akkor valósul meg teljesen, ha a 
lélek Isten felé fordul, s mindez elvezet minket 
ahhoz a paradoxonhoz, hogy „az önmagunkról 
való gondolkodás mélyén/szívében jelen van 
a Másik”. (582.) E ponton Lagouanère nem 
csupán Ágoston gondolkodásának múltbeli 
gyökereit igyekszik feltárni, hanem felvillant 
(hacsak vázlatosan is) modern kapcsolódási 
pontokat Gadamer, Husserl, Heidegger és Mer-
leau-Ponty filozófiájában. 

Lagouanère könyve különösen is érdekes azon 
olvasók számára, akik a De Trinitate témáinak, 
szellemtörténeti hátterének mélyebb megértését 
keresik. A sok más ágostoni írás mellett a Szent-
háromságról írott mű az, amelynek szövegét a 
szerző a legrészletesebben elemzi, hosszan idézi, 
és összefüggéseire rámutat. A lábjegyzetekben 
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feltünteti az idézetek szövegének latin eredetijét 
is. A majdnem hétszáz oldalas könyv végén bő-
séges és részletes irodalomjegyzék található, és 
emellett sok hasznos mutatóval is el van látva 
(szentírási helyek, ágostoni szöveghelyek mu-
tatója, ókori és középkori, modern és kortárs 
szerzők jegyzéke, részletes tárgy- és névmutató). 

Habár terjedelméből következően helyen-
ként lassabb és iskolás ismétlődésektől sem 
mentes a gondolatmenet, összességében meg-
éri a fáradságot, hogy Lagouanère vezetésével 
körüljárjuk az emberi lélek benső világának és 
önmagára való visszahajlásának ágostoni meg-
közelítését, amely a nyugati szentháromság-teo-
lógiának máig meghatározó alapja is egyben. S 
ha valakit elriasztana a könyv terjedelme, olvas-
hatja akár témákra lebontva, részletekben is, 
mivel a benne megtalálható szinte enciklopédi-
kus tudásanyag így is sok kincset rejteget.

Míg Lagouanère könyve szellemtörténeti 
forrásként használható, Jean-Luc Marion filo-
zófiai megközelítése rendhagyó (bár a huszadik 
század számos filozófusát tekintve korántsem 
egyedi vállalkozás), amennyiben a Vallomások 
szövegének olyan fenomenológiai olvasatát 
adja, amelyet saját eddigi életműve ihletett. Ma-
rion, aki az utóbbi években magyarul is megje-
lent kötetei révén (Az erotikus fenomén, 2012; 
A látható kereszteződése, 2013) mind ismertebbé 
válik a szélesebb magyar olvasóközönség előtt 
is, e könyvében különös vállalkozásba fog. 
Törekvése során, hogy Ágoston szövegét minél 
figyelmesebben megértse (ezért is idézi minden 
esetben az eredeti latin szöveget és utána annak 
maga készítette fordítását), értelmezési keretét 
saját fenomenológiája adja annak minden jel-
legzetes elemével együtt, mint például a me-
tafizikai gondolkodásmód kritikája, az adódás/
ajándékozás fenomenológiája (la phénoménolo-
gie de la donation), a szeretet fogalmának univok 
értelmezése vagy a „telített jelenség” fogalma (le 
phénomène saturé). Az eredmény Szent Ágoston 
és Marion gondolatvilágának különleges talál-
kozása, egy évszázadokon átívelő közös szellemi 

tér létrejötte: a posztmodern fenomenológia 
szemüvegén keresztül olvasva a Vallomások szö-
vegének új dimenziói tárulnak fel, míg Marion 
életműve mintegy hazatalál a már régóta benne 
rejlő ágostoni ihlettel való nyílt és „személyes” 
találkozásban.

A könyv eredeti címe (Au lieu de soi: L’ap-
proche de Saint Augustine, 2008) is jól jelöli a 
többirányúságot. Szent Ágoston megközelíté-
séről van itt szó a kifejezés mindkét (genitivus 
obiectivus/subiectivus) értelmében: Ágoston sa-
ját beszámolójáról és egyben a mi Ágoston-ér-
telmezésünkről is.

És hogy miről is szól Ágoston írása Marion 
szerint? Az ego, a modern „én” kereséséről, 
amelyet találóan mutat a cím első felének (más 
nyelven szinte visszaadhatatlan) hármas értel-
me: az „én” helyén, az „én” helyett, az „én” he-
lyére. Az első fejezet („Confessio és redukció”) 
a confessio beszédhelyzetét vizsgálja, felfedezvén 
benne az erotikus redukció lényegét: a vallo-
más kivezet önmagunkból Isten szeretetének 
erőterébe. A második fejezet („Az ego, avagy a 
megajándékozott”) hasonlóképpen megmutat-
ja, hogy az ágostoni ego az Istentől ajándékozott 
énből forrásozik, és az ebben az értelemben vett 
én nem egyenlő az ego öntudatával. A harmadik 
fejezetben („Igazság, avagy a telített jelenség”) 
az örök boldogság és az igazság keresésének és 
szeretetének mint az én megvalósulási dinami-
kájának kérdései kerülnek elő, míg a negyedik 
fejezet („Az akarat gyengesége és a szeretet ere-
je”) az énben rejlő törésvonalak mechanizmusát 
és a szeretet kegyelmi átformáló, önmagából 
kilendítő erejét szemlélteti. Az ötödik fejezet 
(„Idő, avagy az advent/eljövetel”) az én idő-
beliségét veszi szemügyre: az ágostoni distentio 
animi szétszóródásból, eltérülésből extensio-vá, 
az Isten utáni vágy szüntelen, eszkatologikus 
előrefutásává válik. Az én időiségének kulcsa a 
folytonos előrelendülés, amely kiragad a múló 
idő folyamából. A hatodik fejezet („Az én meg-
teremtése”) az eddig kidolgozott tézisek alapján 
építi fel az én ágostoni-marioni portréját, míg 
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a hetedik, egyben utolsó fejezet („Kiegészítés: 
Idipsum, avagy Isten neve”) Isten „én”-jének 
metafizikán túli értelmezését keresi. Végül a 
konklúzióban világos megfogalmazást nyer 
Marion hat tézise az ágostoni ego mibenlétéről.

A könyv megértéséhez szükség van nem csu-
pán Szent Ágoston elemzett szövegének és teo-
lógiai rendszerének, hanem Jean-Luc  Marion 
korábbi könyveinek, pályája során kidolgozott 
kulcsfogalmainak, filozófiai törekvésének és hei-
deggeri kötődésének ismeretére is, és e tekin-
tetben e könyv nem könnyű olvasmány. Ezen 
felül más szempontból is próbára teszi olvasóit: 
a munkásságában eddig csak rejtetten meghúzó-
dó, Marion által mindvégig tagadott, és többek 
által kritizált „teológiai program” itt nyíltan 
vállalttá válik. E könyvet nem érthetjük meg a 
teremtés vagy a kegyelem teológiájának háttér-
ismerete nélkül. A szöveg kommentár jellege, 
továbbá az ágostoni és marioni gondolatok elkü-
lönítésének nehézsége sem könnyíti meg az ol-
vasó dolgát. Mindazonáltal e könyvben (Marion 
több korábbi művével ellentétben) részletes uta-
lást találhatunk a felhasznált forrásokra és szer-
zőkre, így világosan követhető, hogy kik Marion 
fő beszélgetőpartnerei (többek között Descartes, 
Heidegger, Lévinas, Ricoeur, Girard, Derrida). 
Összességében azt mondhatjuk, hogy Szent 
Ágoston modern kori recepciójának és Marion 
munkássága kiteljesedésének egyaránt megke-
rülhetetlen tanúja e kötet, s az én helyének fel-
térképezésében Lagouanère fentebb vázolt analí-
zisével is gondolatébresztően összecseng.

Tóth Beáta

Hoványi Márton:  
Prophetic Counterparts in  
The Brothers Karamazov
Blessed Hope Publishing, Saarbrücken, 2015. 

Hoványi Márton érdeklődése mind az 
irodalomra, mind pedig a teológiára kiterjed, 

s e két tudományág határterületei különös 
fi gyelmet kaptak a fiatal kutató eddigi 
munkásságában. A Karamazov testvérekről írt 
angol nyelvű monográfia a szerző első kötete, 
melynek keretei között arra vállalkozik, hogy 
az ószövetségi prófétai hagyomány irodalmi 
szövegben való beépítettségét, a biblikus nyelv 
eszköztárának jelenlétét térképezze fel. 

Hoványi egyaránt alkalmazza elemzése során 
a diszkurzív poétika, a tipológiai szimbolizmus 
és a lingvopoétikai motívumkutatás módszerta-
nát, tanulságait. Ez az összetettség pedig több-
szörös közvetítéssel társul, hiszen egy orosz nyel-
ven írt szövegről ír angol nyelven monográfiát 
egy magyar kutató: E kétszeres nyelvi közvetett-
séggel nem könnyű megbirkózni, kikerülhetet-
len a korlátokba ütközés ebben a vonatkozásban 
is, azonban a kutató orosz szakirodalomban 
való jártassága és angol nyelven is lendületes 
fogalmazása meggyőzően hat, nem beszélve 
a bibliai vonatkozások kapcsán specifikusabb 
nyelvismeretéről, a latin, a héber és az ógörög 
nyelvben való jártasságáról is. Míg maga a szer-
ző rendkívül jártas és képzett a bibliai hagyomá-
nyokban és a teológiai tézisekben, és könnyen, 
természetesen és előszeretettel használja és ér-
vényesíti őket, addig ez a háttértudás az iroda-
lommal foglalkozó tudományos közeg számára 
egyáltalán nem evidens. Dosztojevszkij életrajza 
és munkássága felől nézve azonban a bibliai 
hagyomány direkt és indirekt jeleinek felmu-
tatása és a teológiának mint társtudománynak 
a választása evidens és erősen indokolt egy  
Dosztojevszkij-szöveg elemzésekor. 

Monográfiájában elsőként körbejárja a pró-
fétaság biblikus teológiai fogalmát, a prófétaság 
hatását és beépülését az irodalomba, kitér a keleti 
szerzetesség sajátosságaira, majd a magmotívum 
(Jézus magvetőről szóló példabeszéde nyomán) 
és a prófétaság kapcsolatára is, és csak ezt követő-
en tárgyalja a regény különböző jelentős szerep-
lőinek a prófétai hagyományhoz való viszonyát.

A monográfia elsősorban Zoszima sztarec, 
valamint Aljosa és Mitya Karamazov kapcsán 
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igyekszik felfedni a prófétai hagyományokat s 
azok összetettségét. A próféta fő funkciója, hogy 
tanúságával, beszédével előmozdítsa a változást, 
bűnbánatra és a bűnbánat tettekre váltására 
ösztönözzön. Zoszima sztarecnek e hatása a re-
gény folyamán több karakter történetén keresz-
tül is megmutatkozik, s ezzel egyetemben pró-
fétikus mivoltának összetettsége is nyilvánvalóvá 
lesz. Amint Hoványi elemzése során rámutat, Il-
lés hagyományán túl Nátán próféta alakja és tör-
ténete is kapcsolatba hozható Zoszima sztareccel.

A szerző mindvégig érzékenyen reagál arra 
is, hogy a keleti hagyományt, a bibliai eleme-
ket és gondolkodásmódot miként, milyen mó-
dosítással vette át, hogy alakította, építette be a 
művébe a regény szerzője. Az értelmezési kísér-
letek során párhuzamosan van jelen az irodalmi 
szöveg felől megközelített bibliai jelentés és a 
biblikus szöveg felől megközelített irodalmi je-
lentés taglalása. Mindennek fényében egyaránt 
módunk nyílik rálátni a biblikus hagyományra, 
az irodalmi szövegen keresztül a Biblia szépírói 
újraértelmezésére, s arra a szerzői értelmezési 
kísérletre is, mely a jóval közvetettebb bibliai 
hagyományokat próbálja a bibliai gondolkodás 
segítségével felmutatni egy irodalmi szövegben.

A bibliai párhuzamok közül talán a legrep-
rezentatívabb részlet a Dosztojevszkij-műben 
a kánai menyegzőhöz (Jn 2,1–12) kapcsolódó 
jelenet, melyet Hoványi Aljosa „heuréziseként” 
értelmez, s benne véli megtalálni a monográfia 
egyik fő tételének legerősebb bizonyítékát, neve-
zetesen, hogy Zoszima sztarec és Aljosa Karama-
zov kettősében felfedezhető az ószövetségi Illés és 
Elizeus próféta, azaz a mester és tanítvány párosa. 

A prófétai hagyományok felfedésének per-
spektívájából a kánai menyegző jelenetét is te-
kinthetjük a regény csúcspontjának, amikor a 
tanítványból véglegesen Mester lesz, amikor a 
felsőbb hatalom áldásával véglegessé és teljessé 
válik a prófétai örökség befogadása. Aljosában 
ott a folytatás, a lehetőség a külső és belső meg-
újulásra, átalakulásra való ösztönzésre, hiszen 
nemcsak azért kell elhagynia az intézményt, 

hogy a világban szavaival változást hozzon az 
emberek életébe, hanem mert ezen intézmény-
hez képest is meg kell újulniuk az Isten szavát 
hirdetőknek: ez pedig mind az Illés és Elizeus 
féle mozgalomra, mint pedig a Jézus általi fel-
lépésre igaz. Hoványi helytállóan jegyzi meg a 
heurézis helyszínének jelentőségét, mely egyfaj-
ta átmeneti térben zajlik: már nem a kolostor-
ban, de még nem a külvilágban. Az pedig külön 
érdekes, hogy a templom és a kolostor mellett 
az átmeneti térnek is van a vallásos gondolkodás 
felől egyfajta szent jellege.

Hoványi Márton kötete szakmai közegnek 
szól, de nem egy olyan szűk, speciális szakmai 
közegnek, amelyet egy irányzat, módszertan 
vagy tudományág által lehetne meghatározni. 
Hoványi monográfiája minden olyan bölcsészet-
tudomány vagy a teológia területén tevékenyke-
dő kutatónak érdekes lehet, aki nem marad saját 
berkein belül, és érdeklődik, kísérletezik a tudo-
mányköziség, az interdiszciplináris megközelítés 
irányába. A kötet remek mintapélda lehet arra 
nézve is, miképpen lehet ezt a szemléletmód a 
gyakorlatban megfelelően kivitelezni.

Végezetül, hogy e kritika kapcsán a könyv 
bibliai párhuzamaival a kritika tárgya felől is 
autentikusak legyünk, élni kívánunk egy újszö-
vetségi mottóval, amelyet Szent Pál korinthu-
siakhoz írt leveléből kölcsönzünk, és amelyet a 
monográfia olvasása előtti és utáni állapot kö-
zötti különbségtételre vonatkoztatunk: „mert 
most tükör által, homályosan látunk, akkor pe-
dig színről színre.” 

Steinmacher Kornélia

Roger testvér: Isten csak  
szeretni tud
Vigilia Kiadó, Budapest, 2016, ford. Tüske-
Hegedüs Andrea.

Immár a lelki élet mesterei közé soroljuk 
Roger testvért, a Taizéi Közösség alapítóját, 
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akit kilencvenéves korában imádság közben 
gyilkolt meg egy elmezavarodott nő 2005-ben. 
Gondolatai, levelei, üzenetei átjárták a XX. szá-
zad világát, tanúsítva, hogy nemcsak az öldök-
lés, a háború határozza meg korunkat, hanem 
Isten végtelen szeretete.

Roger Schutz vallásos protestáns családba 
született kilencedik gyermekként. Teológiát ta-
nult Lausanne-ban és Strasbourgban. 1940-ben 
telepedett le az akkor német megszállás alatt 
lévő Franciaországban azzal az elhatározással, 
hogy közösséget alapít, ami az emberek közötti 
kiengesztelődést szolgálja. Taizében árva gyer-
mekeket gondozott és német hadifoglyokat lá-
togatott. 1949-ben heten fogadalmat tettek, ez-
zel létrejött a szerzetesközösség, aminek Roger 
lett a vezetője. 1952-től van szabályzata. Ettől 
kezdve haláláig vezette a közösséget egyre több 
fiatalt vonzva, sőt a közösség egyre több helyen 
szervezett ifjúsági találkozókat a városkán kívül 
is. A közösség szervezésében minden év utolsó 
napjaiban fiatalok tízezreinek részvételével Eu-
rópa egy-egy városában tartják találkozójukat A 
bizalom zarándokútja a Földön névvel. Roger 
testvér az ifjúsági találkozókra, illetve később 
negyedévi rendszerességgel tette közzé a taizéi 
leveleket és más kiadványokat. Szent XXIII. 
János pápa meghívására egy társával ott volt 
a II. Vatikáni Zsinaton. Szent II. János Pál 
pápa többször is fogadta, és értékelte tevékeny-
ségét. Szoros kapcsolatokat ápolt más keresz-
tény felekezetekkel és nem keresztény vallások 
képviselőivel is. 1974-ben Templeton-díjat ka-
pott, majd még számos kitüntetést.

E könyvében a vele történt személyes élmé-
nyek, találkozások által megformált hitét, bizal-
mát, reményét osztja meg az olvasóval. Parányi 
kis elmélkedések ezek mind egy-egy konkrét 
élethelyzettel szoros kapcsolatban. A fejezeteket 
tekintve a szépségtől a szereteten és a bizalmon 
át a gyógyulásig, a közösségig és a végső alázat 
odaadásáig. Így ez a könyvecske bibliográfiai 
tudományosság nélkül is tükörképe szerzője 
életútjának.

Igazi erénye a taizéi perjelnek a meghallgatás: 
„nem lelki vezetővé akarunk válni, hanem arra 
törekszünk, hogy meghallgassuk a fiatalokat”. 
(11.). Több tízezer fiatal zarándokolt el Taizébe 
az évtizedek során, akiket a testvérek szeretettel 
hallgattak meg, vontak bele sajátos imádságstí-
lusukba. A taizéi „jelenség” azóta már nemcsak 
a francia városkában él, hanem minden helyi 
taizéi imaórán, amit bárhol a világon kápolnák-
ban, templomokban tartanak.

A kis füzet lelki megerősítést nyújt, elfér a 
zsebszentírásunk mellett, olvasható metrón, 
buszon, bárhol. Ajánlható a lelki életben elő-
rehaladottaknak és a kezdőknek egyaránt, hogy 
mindannyian tudjuk, el ne felejtsük: „Isten 
csak szeretni tud!”

Pákozdi István

Mustó Péter SJ: Remény és kétség 
között Bogotá utcáin
Jezsuita Kiadó, Budapest, 2015.

A jezsuita szerzetes, Mustó Péter Bogotában 
töltött tizenkét évéről szóló könyve rendhagyó 
műfajú visszaemlékezés és vallomás. Az olvasót 
– bármilyen előzetes elvárással közelít is hozzá – 
feltétlenül meglepi majd, mivel széttöri azokat 
a hagyományos gondolati kereteket, melyeken 
belül a szegénység, a szolidaritás és a segítség-
nyújtás lehetőségeiről gondolkodni szoktunk – 
s épp e törésvonalak mentén mutat új utakat s 
kezdeményez eleven párbeszédet.

A kezünkben tartott írás elsődleges célja nem 
az ismeretterjesztés s nem is a szociális kérdések 
társadalmi szintű megvitatása – műfaja nem 
útinapló, nem is dokumentumregény vagy 
kiáltvány a szegények ügyében, habár ekként 
is olvasható, s ilyen feladatokat is betölthet. 
Sokkal inkább azt a belső folyamatot doku-
mentálja, hogy hogyan találkozott a szerző a 
kolumbiai Bogotá utcagyerekeinek világával, 
milyen kérdéseket, felismeréseket s milyen át-
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alakulást hoztak számára ezek a találkozások. 
„Az elszakadás fájdalma megtisztulást hozott 
– írja a szerző. – Szabaddá tett, képes lettél be-
fogadni, megszeretni az újat, a másfélét, keresni 
az ismeretlent. Nyílttá váltál a meglepetésre. 
S most hálás vagy minden új emberi sorsért, 
amellyel találkozol.” (139–140.) A könyv for-
rásaként Mustó Péter Németországba írt levelei 
szolgáltak – innen ered a hangvétel közvetlen 
személyessége –, ezeket alakította később cím-
mel ellátott elbeszélésekké. A történetek nar-
rátora vagy egyes szám első személyben szólal 
meg, vagy az önmegszólítás formáival él, időn-
ként pedig az utcán élők nézőpontjából mutatja 
az ottani világot, vagy őket magukat mesélteti. 
A nézőpont folyamatos elmozdítása a bogotái 
gyerekek tekintetét idézi meg.

A könyv lapjain feltáruló belső történet a 
másik emberhez, a szegényhez és elveszetthez 
való viszonyulásról szól, és – nem mint ma-
gyarázat, hanem mint vallomás – az olvasót is 
erre a viszonyulásra tanítja. Mottója lehetne a 
könyvnek Jézus mondata: „Az Emberfia azért 
jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elve-
szett.” (Lk 19,10). A Kolumbiába érkező szer-
zetes nem a jó, az igaz vagy a jó útra vezethető 
embert keresi, hanem egyszerűen az embert: 
„Bogotában, az utcagyerekek világában ekkor 
már elfogulatlanul, megítélés, undor nélkül 
tudtam találkozni kosszal, nyomorral, bűnnel, 
lopással, árulással, gyávasággal. Mintha már 
nem taszított volna semmi csúnya vagy rossz. 
Az embert kerestem.” (140.) Mustó Péter írása 
elsődlegesen lelki olvasmány a szó legnemesebb 
értelmében, mivel belső utazásra hívja az ol-
vasót. Ennek során mi magunk is keressük az 
embert (a másikban és önmagunkban): felejt-
hetetlen arcokat látunk, s valóságos találkozá-
sokat élünk át. Kolumbia tájain kicsinyek vi-
szontagságos és töredezett útjait kísérjük végig 
az otthon, az utca, a segítő intézmény, gyakran 
újra az utca s olykor újra az otthon felé, egészen 
a felnőtté válásig. Mindezek hátterében pedig 
találkozunk annak a szerzetesnek az ugyancsak 

felejthetetlen emberi portréjával, akinek a te-
kintetén át ezeket a gyerekeket látjuk.

A könyv egyszerre kétségbeejtő és vigasztaló 
olvasmány, ahogy ezt már a címébe foglalt két 
szó is jelzi. Kétségként a segítő kapcsolat összes 
dilemmái megjelennek. Akarja-e a másik, hogy 
segítsek rajta, lehetséges-e a segítségnyújtás egy 
elnyomó és korrupt társadalomban, s van-e esé-
lye a változásnak? Hogyan viszonyuljak a segítő 
intézményekhez, s mi lesz azokkal, akik kívül 
rekedtek az intézmény kapuin? Mik a segíteni 
vágyásom valódi motivációi? S ami talán az ösz-
szes kérdés közül a legnehezebb: mihez kezd-
hetek azzal a tapasztalattal, hogy nem tudok 
segíteni? 

A kérdések s a kérdésekben való türelmes el-
időzés itt fontosabb, mint az adható válaszok 
– mégis, az a „válasz”, amit a könyv szemlélete 
és végkicsengése sugall, maradéktalanul pozitív 
és életigenlő: volt és van értelme a segítésnek, 
s ha lassan, de megindultak s jelenleg is zajla-
nak a változások társadalmi szinten is. S ahogy 
a szerző a kolumbiai táj és életmód miliőjéről 
beszél, abból nemcsak a nyomort és az erősza-
kot érzékeljük, hanem az életörömöt is. Érez-
zük a cukornádlé, a kávé, az érett mangó ízét, 
a nagyvárosi szökőkutak vizének illatát, ahol az 
utcagyerekek hajnalban mosakodnak, s mind-
ezen keresztül az ottani élet édességét, amely 
bármilyen veszélyeztetett, ezzel együtt szép és 
szeretnivaló. 

Csakhogy a bogotái utcagyerekek világa az 
„egészen más” dimenziója: a nyugati gondolko-
dás teljesítményelvűsége itt hasznavehetetlen, 
ugyanígy teljesen értelmetlen bűn-erény ala-
pú dualisztikus szemlélettel közelíteni ezekhez 
az emberi sorsokhoz. Ehelyett azt tanulhatjuk 
meg ebből a könyvből, hogy hogyan épüljünk a 
kudarcainkból, hogyan lépjen az ítélet és eluta-
sítás helyére a megértés és az elfogadás, hogyan 
legyünk hálásak minden életért, hogyan sze-
ressük az életet elvárások nélkül, úgy, ahogyan 
az van, s hogyan szeressük a másikat feltételek 
nélkül, úgy, amiként ő a jelen pillanatban 
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létezni tud. A sajnálat helyett megtanuljuk 
nemcsak az együttérzést, hanem ennél sokkal 
többet: az egyszerű együttlétet a másikkal. S a 
történetekből világos lesz, hogy a gyerekek 
számára éppen ez a valóságot elfogadó, egyszerű 
együttlét válhat felszabadító és gyógyító közeg-
gé. „Ne sajnáld meg ezeket a gyerekeket, kedves 
olvasó! – szólít meg minket a szerző – Bírd ki, 
hogy talán semmit sem tehetsz értük. Ülj le kö-
zéjük a járdára! Húzd le a sarut a lábadról, vess 
ki magadból minden keménységet, előítéletet! 
Szent hely ez. Isten képmását keresd a taszító 
külső mögött! Tiszteletteljes távolsággal, mint 
Mózes az égő csipkebokor előtt.” (185–186.) 

S végül tanulhatunk maguktól a gyerekektől, 
akiknek „védtelen, kicsi, vesztésre indult” lé-
nyét és törékeny életét a szerző példaként állítja 
saját maga elé és az olvasó elé: „Kik érthetik meg 
igazán a megtestesülés titkát? »Boldogok a sze-
gények, mert övék a mennyek országa.« »Bol-
dogok, akik éheznek, fáznak, akiknek az életére 
törnek«, s nem csak a kolumbiai rendőrök. Ők, 
akiknek hiányzik a család és a szeretet, akiket 
megítélnek, elítélnek, és akiket súlyos bűn 
tudata terhel, csak ők tudhatják igazán, mit 
jelent a megváltásban reménykedni.” (186.)

Hernádi Mária
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