
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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