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ból teszi újra aktuálissá a kérdést, hanem a 
biblikus interpre táció számára is új utat nyit; 
a Septu aginta és egyéb fordítások (recentio-
res,  Pesitta, Vulgata) „teológiai profiljának” 
( Michael Weitz mann) újraértelmezésétől a 
mátéi recep ción (Mt 1,22–25) és a keresz-
tény értelmezést ért filológiai és teológiai 
vádakon keresztül a harnacki elgondolásig, 
mely szerint a parthe nogeneszisz csupán az 
izajási vers posztulátumaként keletkezett. 
Christophe Rico és Paul Gentry ezen úttö-
rő könyve is fémjelzi, hogy mind az אֹות [’ot] 
(LXX: σηµεῖον), mind a  ָהַעְלָמה [ha’almah] 
(LXX: ἡ παρθένος) eltérő értelmezési lehe-
tőségeket és nehézségeket hozott magával, 
mely a fordításokon és a zsidó- keresztény 
disputákon keresztül mind a mai napig a 
kutatás központi tárgyává emeli az elemzett 
izajási verset.

Fenyves Krisztián

Gérecz Imre OSB:  
Tevékeny jelenlét
Pannonhalmi Főapátság Bencés Kiadó, 2020.

Koronkai Zoltán SJ: Eucharisztia 
– A barátság szentsége*
Jezsuita Kiadó, Budapest, 2020.

Amikor e két könyvet kezünkbe vesszük, te-
vékeny barátokkal találkozunk. A YouTube 
csatornán megtekinthetjük, ahogyan Zoltán 
megosztja gondolatait Imre könyve kapcsán, 
és megtalálhatjuk Imre méltatását, ahogyan 
a FaceBook-oldalán beszél Zoltán könyvéről. 

Ahogy készültem a két könyv együttes 
bemutatására, arra figyeltem, miként vissz-
hangoznak bennem ezek a könyvek. Mi az 
a szimfónia, összhangzat, ami e két könyv 

olvasásakor megszólal bennem. Ezért azt vá-
lasztottam, hogy elsősorban erre a friss és új 
dallamra figyelek, amit a „tevékeny barátok”, 
Zoltán és Imre írása megszólaltatott bennem.

Vajon megmondó ember-e a pap, a tanár, 
az író? A könyv megírása elengedhetetlenül 
tudásmegosztást jelent. Mi is azért olvasunk 
könyveket, hogy gyarapodjunk ismeretek-
ben. Egy pap, egy tanár, egy könyv szerzője 
így könnyen belekerülhet a „megmondó-
tanító” szerepébe.

Imre és Zoltán – miközben tudásuk leg-
javát kínálják fel merítve az egyház gazdag 
hagyományából – mégsem nyomnak agyon 
bennünket, olvasókat a szavaikkal, gondola-
taikkal, felhalmozott tudásukkal. Teret ad-
nak a Titoknak, megengedik, hogy szavaik 
nyomán az Eucharisztia titka valóságosan, 
tevékenyen, szunnyadó jelenléttel megmu-
tassa magát. 

Azt üzeni ez számomra, hogy a szerzők 
megsebzett szívű emberek, akiket megérin-
tett, szíven talált a Titok: nyílt szívvel, ku-
tató elmével rendelkeznek.  Ezért tudják az 
olvasót is megnyitni az Eucharisztia titkának 
szemlélésére és befogadására.

Miközben egészen egyetemes mindket-
tejük írása, Imre könyve a bencés, Zoltán 
írása a jezsuita lelkiség zamatát kínálja fel 
számunkra. Egészen katolikus és egészen 
bencés. Egészen jezsuita és egészen katolikus.
Zoltán könyvét olvasva úgy éreztem magam, 
mint a mezőkön, hegyeken, völgyeken járó 
vándor, akit végül a könyv olvasása zarán-
dokká tett. Az életünk útjain járva, a hétköz-
napok forgatagában újra és újra kérdésekkel 
találkoztat. Ha eszembe jut egy kérdés, ha 
nem, Zoltán helyettem is felteszi: „Miként 
találkozunk a jézusi agapé különböző aspek-
tusaival? (EBSZ 103.); Vajon mi a kapcsolat 
a Szentlélek és az Eucharisztia között? (EBSZ 
111.); Milyen kapcsolatban áll…? (EBSZ 
173.); Mindenek fényében felmerül a kér-
dés… (EBSZ 173). Kérdések, kérdések sora 

* A Sapientia Főiskolán 2020. szeptember 17-én 
tartott könyvbemutató szerkesztett szövege.
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tárul fel, amelyek megnyitják az olvasó szel-
lemét, lelkét.

Mikor Imre könyvét olvasom, azt élem 
meg, hogy békés, biztonságos tér vesz kö-
rül – talán egy bencés kolostor falai között 
járok –, az író pedig újra és újra ablakot nyit 
számomra a végtelenre. Vágyok kitekinteni, 
nem félek a végtelentől. Imre a mindenna-
pok kozmikus összefüggésébe helyezi az ol-
vasót; teszi ezt olyan természetességgel, hogy 
a kitágult tér és idő egészen otthonossá válik 
számomra. Megnyitja a kapukat a végtelen-
re. Ezt nevezzük a teológia nyelvén eszkato-
logikus dimenziónak. Úgy vélem, Jézussal 
együtt Imre is „A kozmikus egység mágneses 
erőterébe szeretne vonzani bennünket” (TJ 
68.). Ő békésen szelíden vezeti az olvasót az 
„eucharisztikus körmenten, a végső találko-
zás felé, amelyre egész életünk irányul” (vö. 
TJ 104.).

Zoltán a hétköznapokban kérdező, Imre a 
végtelenre vágyakozó énemet szólítja, ébresz-
ti fel, ez által nyit meg és készít fel engem, 
olvasót az Eucharisztia titkának szemlélésére 
és befogadására. Mindketten bátrak, elköte-
lezettek és következetesek azon az úton, ami-
re meghívnak bennünket.

Akár zarándokként, akár a végtelenre 
nyitott ablak előtt megállva, „ebben a több 
dimenziós koordináta rendszerben – melyet 
elénk tárnak, mindkettejüknél – Jézus az ori-
gó – a közvetítő” (vö. TJ 58.).

Zoltán újra és újra a Forráshoz vezet, és 
megtudjuk, hogy nincs keresztény élet, kö-
zösségi élet és misszió forrás nélkül. Az éle-
tet nem a módszerekből – mégoly nagyszerű 
módszerekből – nyerünk, az életet a forrás 
táplálja. Imrétől megtudjuk, hogy az A For-
rás jelen van számunkra: valóságosan, tevéke-
nyen, szunnyadóan és megelőlegezetten. 

Mindkét mű maga is forrásnak tekinthe-
tő, és az egyéni olvasás mellett rendkívül jól 
alkalmazhatóak közösségi feldolgozásra. Gé-
recz Imre Tevékeny jelenlét című könyve mellé 

készült egy internetről letölthető munkafüzet 
is, mely elősegíti a könyvben tárgyalt témák 
csoportos feldolgozását. Koronkai Zoltán 
Eucharisztia a barátság szentsége könyve végén 
tárgymutatót találunk, mely lehetővé teszi a 
tematikus keresést a viszonylag hosszú (344 
oldalas) könyvben. Emellett arra is lehetősé-
get biztosít a tárgymutató, hogy a könyvben 
szereplő témákat szélesebb kontextusban is el 
tudja helyezni az olvasó.

Zoltán az Eucharisztia és a karácsony 
össze függésében a következő módon fejti 
ki a közösségi dimenzió jelentőségét: „Isten 
számára […] a legfontosabb érték, amit meg 
akart adni emberré lett Fiának: a szeretet és a 
hit közösségét, olyan emberek között, akik-
ben Isten szava él” (EBSZ 200.).

Írásaik arról tanúskodnak, hogy Zoltánban 
és Imrében Isten szava él. Örvendezhetünk 
annak, hogy a bennük élő Szó által megaján-
dékoztak bennünket, így (eucharisztikus) 
közösségre léphetünk velük, egymással köny-
veitek által.

Élet forrás című könyvem utolsó lapján 
egy megfontolást ajánlok: az alkotás mesterei 
időről időre feltehetik maguknak a kérdést: 
„vajon amivel foglalkozom, mennyiben szól 
rólam, az önkifejezésemről? […]  Tevékenysé-
gem mennyiben fejezi ki a létezés misztériu-
mát?” (ÉF 34.).

A fent bemutatott könyvek egészen az 
íróikról szólnak. A szerzők a hangszerek: 
személyiségükön, istenkapcsolatukon, tudá-
sukon keresztül szólalhat meg a mai ember 
számára íródott eucharisztikus szimfónia. 
A szerzők tudnak alázattal hangszerek marad-
ni, és így visznek közelebb bennünket ahhoz, 
miként van beleoltva az emberi létezésünk az 
eucharisztia titkába, és miként termékenyítő 
forrás számunkra az Eucharisztia.

Versegi Beáta Mária CB


