
rús) történelemből ideemelt hétköznapi tárgy,
egy egyszerű pokróc megdicsőülésén(Katonata
kará - 1980) - a fölemelő, nemzeti színű sáv
val szemben a tragédiát egy döbbenetes év
szám: 1945 jelenti, a művész édesanyja ekkor
halt meg a körmendi bombázáskor -, egy sa
rokba odadobott Esernyő (1984) mint ottfelejtett
tárgy, mint Pilinszky űrmagányát s az ember
megvertségét jelképező használati eszköz kita
szítottságán-halálfélelmén (ehhez természete
sen a tőle távolodók .feledékenysége" is hozzá
járult). S Az élet kenyere és a Művészek kenyere
(1987) - jóllehet főképp az utóbbi textilplaszti
kában szarkasztikussá nőtt a humor - most is
megrendít.

Polgár Rózsa léleknyitogató "kulcslyukán"
(Tisztelet Magyarországnak - 2000), mert érzék
letesen jeleníti meg az elöl össze nem érő kabát?
imög? mögül fölsejlő {öld-testet, hazánkra-szűlő

földünkre látni. Ezzel az egészből kiszakított
textil-térkép részlettel ugyanazt mondja, mint
fönséges - ezúttal itt nem szereplő - Him
nuszával (1996). Viszont aki nagy hatású, az ol
tárt fókuszba állító gobelinjére, s azon a teret
négy részre osztó, stilizált, ám fájdalmasan föl
emelő keresztre emlékezik, annak a most elő

ször kiállított új oltárkép sem hat ismeretlenül.
A kék-barna-aranyban játszó, alul bordűrös

(madár-alakzatokból összeálló) tulipán-motívu
maival díszelgő gobelin két szárnyára Pál apos
toltól való idézetek kerültek CA szeretet türel
mes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szere
tet nem kérkedik." IKor 13). A középső táblán,
a valódi oltárképen pedig a Himnusz alakjaival
rokon alakok, egymáshoz forduló, egymástól
távolodó emberek találhatók. Ezt a képet is a
kereszt vágja ketté, mintegy utat mutatva - a
szeretetben való egymásra találást szorgalmaz
va - a "tévelygőknek". A hit mint életerő - az
egész Polgár Rózsa-életműesszenciája - ezt az
oltárképet is beragyogja.

SZAKOLCZAY LAJOS

JOSEPH RATZINGER: A LITURGIA
SZELLEME

Egyházunk liturgiája a megtestesült és feltá
madt Ige liturgiája. A liturgia ünneplésében, a
liturgikus eseményekben az üdvösségtörténet
folytatódik, Krisztus és az egyház misztériuma
válik jelenvalóvá. Egyszerűbben szólva, a litur
giában személyesen találkozunk Istennel és
egymással, Jézus Krisztusban. Mindezt Joseph
Ratzinger bíboros, a Hittani Kongregáció pre
fektusa fogalmazza meg A liturgia szelleme című

művében. Olvasmányosan megírt könyvével a
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hit mélyebb megértését, s a Il. Vatikáni zsinat
után megújuló liturgia külsőleg és belsó1eg he
lyes végzését kívánja segíteni. A liturgiát a szer
ző freskóhoz hasonlítja, s a fenséges freskó dús
részleteit árnyaltan világítja meg és kelti életre.
A liturgia lényegét az Oszövetségből kiindulva
tárja föl, és teológiailag is átgondolttá teszi a hí
vők által jól ismert liturgikus gyakorlatot, a ke
resztény kultusz kialakulásának tőrténetét. a li
turgikus események jelentőségét.

Megállapítása szerint a keresztény liturgia
sohasem csupán egy közösség eseménye, ha
nem a megnyílt ég kultusza, amihez hozzátar
tozik az egyetemesség. A Jelenések könyvében
az angyalok véget nem érő liturgiát végeznek
(19,6). A kozmosz a keresztről beszél. Platón a
Tímaioszban a kozmoszba rajzolt "khi"-ről ír,
ami X alakot mutat, tehát a kereszt jele, és ezt
már Szent Jusztin vértanú keresztény szellem
ben értelmezte. A földi liturgia a beteljesült ígé
ret és egyben a reménység liturgiája is. Uj, nem
emberkéz által emelt templom, amely még épí
tés alatt áll. A történelem és a kozmosz össze
tartoznak.

Szentírási helyekkel igazolja, hogya kultusz
nem lehet tetszés szerinti, minden mozdulat
nak, zenének, ruházatnak, kéztartásnak meg
van az értelme és a hagyománya. Ezt az Ószö
vetség is világossá teszi, például az aranyborjú
történetében, ahol az aranyborjú körüli tánc Is
ten imádása helyett "önmagunk körüli kerin
géssé" , puszta szórakozássá válik.

Ratzinger bíboros a szent helyek, szent idők,

a képek, a zene, a mozdulatok és testtartások.
az emberi hang és a ruha teológiáját az atyák és
a szent hagyomány szellemében mutatja be. A
kereszténység ősi mozdulatát, a kitárt kezeket,
amellyel Istenhez fordulunk, minden vallás is
meri. A kitárt kéz a hatalomnélküliség kifejezé
se, a béke aktusa, és egyben a remény mozdula
ta is. A keresztények számára a kitárt karoknak
krisztológiai jelentése is van: a keresztre feszített
Krisztus kitárt karjaira emlékeztet. Amikor kitár
juk karunkat. a Megfeszítettel akarunk együtt
imádkozni. A nyitottság Isten felé egyben a fele
barát felé történő odafordulást is jelenti.

Az atyák a liturgikus ruházat teológiájával
kapcsolatban több szeritírási helyre is figyelem
mel voltak. A tékozló fiú történetébe az ember
bűnbeesésének történetét is belehallották. A té
kozló fiú atyja, miután megöleli hazatért fiát,
azt mondja: "Hozzátok hamar a legdrágább ru
hát" (Lk 15,22). A görög szövegben az els~ ruha
kifejezés szerepel, ami az atyák számára Adám
teremtéskor kapott ruhája, az a ruha, amit
Adám bűnbeesésével elveszített. Minden ruha,
amit azóta viselünk, csak szegényes pótlék. A



hazatért fiú hitével visszakapta első ruháját, és
ismét Isten szeretetének ruhájába öltözött. A ke
reszteléskor átnyújtott fehér ruha az örökkéva
lóság fehér ruhájára is utal, ami a Jelenések
könyvében a feltámadottak tisztaságának a ki
fejezése (19,8). "A teremtéstó1 és Adám bűn

beesésétől az örökkévalóság fehér ruhájáig ter
jedő nagy ívet a liturgikus ruha szimbolizmusa
tartalmazza, és mindezt a krisztológiai közép
pont hordozza: Vegyétek magatokra Krisztust."
(Ford.: Heller György; Szent István Társulat, Bu
dapest, 2002)

ZIMÁNYI ÁGNES

GIACOMO FILORAMO:
A GNOSZTICIZMUS TÖRTÉNETE

A kereszténység történetének kezdeti korszakát
a sokféleség jellemzi. Ez az önkeresés, a zsidó
sággal és a görög-római kulturális szemlélet
móddal szembeni önmeghatározás, valamint a
hit- és intézményrendszer fokozatos kialakulá
sának az időszaka. Ennek szerves része és eb
ben játszik fontos szerepet a gnoszticizmus,
amelynek a történetét és elsősorban az eszme
rendszerét próbálja meg a szerző elénk vará
zsolni. A könyv megírása óta (1983) eltelt közel
két évtized alatt azonban a kutatás sokat fejlő

dött (lásd például M. A. Williams: Rethinking
'Gnosticism', An Argument for Dismantling a
Dubious Category. Princeton, 1996). Ennek kö
vetkeztében a Filoramo könyvéből a magyar ol
vasó elé táruló gnoszticizmus képe a mai kuta
tásban már másként fest, több kijelentése ár
nyalható és/vagy vitatható. így az Elenchos
(vagy Refutatio omnium haeresium) című munka
ismeretlen szerzője minden bizonnyal nem azo
nos a római íróként elkönyvelt Hippolütosszal,
aki valójában Kis-Azsiában élt és alkotott, s aki
nek ránk maradt művei elsősorban exegétikai
jellegűek (lásd C. Moreschini - E. Norelli:
Histoire de la littérature chrétienne antiquegrecque
et latine. I: De Paul ti l'ére de Constantin. Genf,
2000, 279-295., amelynek román nyelvre lefor
dított változata pillanatnyilag az egyik legnap
rakészebb ókeresztény irodalomtörténet).

Ettől függetlenül Filoramo könyvének ma
gyar fordítása kétségtelenül örvendetesnek is
minősülhetne - hiszen komoly hiánypótlónak
számíthatna -, amennyiben a hiányosság, a
rendszertelenség és a gondatlanság nem nehe
zítené az olvasást, és nem kérdőjeleznémeg tu
dományos használhatóságát. Alapjában véve,
azt hiszem, alig van hibátlan oldal. Ebből kifo
lyólag szinte lehetetlen a helyesírási- és nyom
dahibák tömkelegét felsorolni. Például Quspielt
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(Quis pel, 7), Burdieu (Bourdieu, 21), Cerfaus
(Cerfaux, 23/46), könynyen (28) Aversus haeresis
(Adversus haereses, 31), Protentikosz (Protreptikosz,
35), porté (portré, 103), quamrami & quamrani
(qumrani, 112), valentinus (valentiniánus, 165),
Sopha (Sophia, 166), Nag-Hmmadi (Nag-Ham
madi, 193), antropogónia (antropológia, 202,
205, 222). Néhány alapvető gondatlanságra
azért azonban fontos rámutatni: ilyen a köny
vek és folyóiratok címeinél a dőlt betű rend
szertelen használata, a bibliográfiai utalások tő

redékessége (például 179/423, 281/708), a fran
cia idézetek és kifejezések fordításának elha
nyagolása (9/8; 68/132; 146; 184: "mitosz-bri
colage"; 185: "pedant"?; 305), a tudományos fo
lyóiratok évfolyamainak számként történő fel
tüntetése.

A magyar fordítás több esetben homályos
(például "belemerül változás világába", 106;
"áthidalt ezt a különbséget", 114; "így vetít a
gnosztikus a mitologikus képzelet vásznára
olyan isteni cselekedeteket, fordulatokat, szám
űzetéseket", 131; "azért jött, hogy elhozza Pé
ternek a gnózis, akit erre kiválasztott, és más ta
nítványoknak", 272), néha pedig kifejezetten hi
bás, ami annál is inkább zavaró, mivel a köny
vet teológiailag lektorálták: "az a működési za
var, amely a hivatalos vallási intézmények tevé
kenységében akkor a kereszténység, ma a po
gányság kapcsán jelentkezik" (20). A fordító
szemmelláthatóan felcseréli a "pogányság" és a
"kereszténység" fogalmakat.

Meglepő az idegen kifejezések használatá
nak a gyakorisága (például "feminin dimen
zió", 150, 153; "minden emanálódtott", 156;
"repríz", 176; "olyan tiszta potencialitás állapo
tában lévő totalitás", 187; "vallási enthuziaz
mus", 328; "negligálta", 371), ami arra enged
következtetni, hogy a fordító járatlan a magyar
teológiai nyelvezetben és minden bizonnyal
magában a teológiában is. Ezt a feltételezést tá
masztja alá az a tény, hogya fordító a va
lentiniánus Ptolemaiosz gnosztikus szerző ne
vét az olasz Tolemeo alapján Tolomeus-nak
(32) vagy Tolomeosz-nak (151, 159, 160, 168,
188, 260, 292, 351) fordítja. Nem beszélve az
Ireneosz idézetekről, amelyek csak nagyon hoz
závetőlegesen egyeznek az eredeti szöveggel;
valamint az "emberistenek" (323-tól) kifejezés
ről, amikor a vallástörténet elsősorban "isteni
emberek"-et ismer.

Mindent összegezve a könyv szakszerűújra
fordítása lenne a legcélszerűbb. (Ford.: Dobolán
Katalin; Paulus Hungarus - Kairosz Kiadó, Buda
pest, 2000)
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