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KENDEFFY GÁBOR: MIRE JÓ
A ROSSZ? Lactantius teológiája

A 250-ben Észak-Afrikában sz ületett, és fel
nőttként megtért Lactantius keresztény írói
munkássága gyakorlatilag arra a meghatározó
történelmi időszakra esik (Diocletianus és Cons
tantinus uralkodása, 3. század vége - 4. század
eleje), amikor a kereszténység a megtűrt, de
helytől és időtől függően üldözött vallásból
hivatalosan is elismert, sőt a császári hatalom
által támogatott vallás lett. Ebből kifolyólag
életműve a latin Nyugaton mintegy lezárja az
apologetikus (hitvédelmi) korszakot, jóllehet
azt szinte teljes egészében Keleten, Nikom édi
ában, mégpedig a legtöbb áldozatot követelő

keresztényüldözés idején alkotta meg (304 és
314-315 között) .

Kendeffy Gábor monográfiája - a rossz kér
désére, vagyis annak az isteni tervben elfoglalt
helyére és értelmére - összpontosítva, ezt az
életművet veszi górcső alá . Annak érdekében,
hogy az olvasó mind időben, mind pedig kul
túrtörténeti szempontból elhelyezhesse Lactan
tiust, munkája első fejezetében vázolja a ke
resztény szerző életét, és röviden ism erteti a
műveit. Ezt követően tér ki a dualizmusnak az
ókori gondolkodásban játszott szerepére és tör
ténetére. Ezen kitérés feltételezhető célja feltárni
Lactantius dualista (és millennarista) gondolko
dásának pogány (Platón, a sztoicizmus), illetve
keresztény (Irenaeus, Órigenész, Pszeudo-kle
mentinák) gyökereit. Ebben a kérdésben talán
érdemes lett volna sokkal nagyobb figyelmet
fordítani a Didakhéra és a Barnab ás-leoélre.

A monográfia k öz épponti ában Lactantius 
megítélésem szerint magyarul tévesen elneve
zett - Rendszeres teológiájának (Divinae Instituti
ones) az elemzése áll. Ebben a művében ugyanis
a keresztény szerző nem annyira a keresztény
tanítást fejti ki, mint inkább szintézisbe foglalja
a pogányságot és a kereszténységet - a téve
désből mintegy az igazságra próbálja vezetni az
olvasót - egy új, most már keresztény kultúra
megalapozása céljából, amely Krisztus ezeréves
birodalmában fog majd kiteljesedni; az emberi
történelem végén. Lactantius alapvető célja a
keresztény vallás értékének a bizonyítása, vála
szul a pogány értelmiség által megfogalmazott
vádakra. Ezért Istenre összpontosít, és egy
olyan istenképet jelenít meg, amely a római jog
ban jártas olvasóit a pater familias-ra emlékeztet
te: atya és úr, eltartó és ítélőbíró.
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Mindezek fényében szinte természetes, hogy
Kendeffy Gábor figyeimét a lactantiusi lsten
természete, a Gonosz Lélek teremtése (a két lé
lekről szóló tanítás), valamint a kozmológiai (az
anyag és lsten különbözősége) és az antropoló
giai (lélek és test viszon ya az emberben) dualiz
mus köti le. Ezt követően tárgyalja a szenvedé
lyek , a "két út" (a sátáni és a mennyei), illetve
az erények (például igazságosság) kérdését;
majd műve utolsó fejezetében a keresztény
szerző célközönségét igyekszik meghatározni.

A számos idézetet és gazdag szakirodalmat
felvonultató monográfia jól érzékelteti azt a ko
rabeli, Lactantius álta l felvállalt intellektuális
kihívást, amelyet a pogány értelmiség szellemi
tám ad ása jelentett az üldözött kereszténység
számára. A kötet értékét növeli a Rendszeres teo
lógia későbbi kivonatának - tu lajdo nképpeni
rövidebb újrafogalmazásának - Kendeffy Gá
bor által készített magyar fordítása. Ezt az írá
sát Lactantius a következő, ma is elgondolko
dásra késztető szavakkal zárja: "Ki-ki nevelje
lelkét igazságosságosságra, oktassa mértéktar
t ásra, szoktassa küzdelemre, eddze vitézségre,
hogy ha majd egyszer az ellenség hadat üzen, a
helyestől és a jótól semmilyen erőszak, semmi
lyen megfélemlítés vagy kínzás ne tántorithassa
el. Senki se boruljon le érzéketlen szobrok előtt,

hanem mindenki ismerje el egyenes derékkal az
egyetlen igaz Istent, szakítson az élvezetekkel,
melyek csábítása a földre taszítja a magasba
törő lelket, maradjon hű az ártatlansághoz,
használjon minél többeknek, gyűjtsön magának
jó cselekedetekkel romolhatatlan kincset, hogy
erénye jutalmaként elnyerhesse Isten ítélőszéke

előtt mind a hit koszorúját, mind a halhatatlan
ság díját. " (300.) (Kairosz , Budapest, 2006)

JAKAB AITILA

JEAN -PIERRE TORRELL: AQUINÓI
SZENT TAMÁS ÉLETE ÉS MŰVE

A skolasztika fejedelme, a középkor legna
gyobb filozófusa és teológusa, és persze a Sum
ma theologiae - elsőre ilyesmik jutnak esz ünkbe
Aquinói Szent Tamással kapcsolatban. Es ha ez
a red ukció túlsúlyos is, jól megadja azokat az
alapvető hangsúlyokat, amelyek szerint a tamá
si életműről gondolkodunk. A jelentős Tamás
kutató, Jean-Pierre Torrell (a fribourgi katolikus
egyetem tanára) nem vitatja ezeket a súlyponto
kat , ám szeretné elmélyíteni és kiszélesíteni lá-



tásmódunkat. Tágítani igyekszik mind Tamás
életéről, személyéről, mind műveiről alkotott
képünket. Célja, hogy az angyali doktor szemé
lyiségét, a teljes embert ragadja meg, és kiemel
je, hogy az elvont filozófus a lelki élet mestere is
volt egyben, teológiája a lelki életbe torkollik.
Torrell szerint sok magyarázó nagyobb gondot
fordít a logikára, mint maga Tamás és "nagy
kár (. .. ), hogy általában csak legelvontabb filo
zófiai és teológiai írásait ismerjük". A Chenu ál
tal elkezdett utat folytatja: a tudós teológust az
életkörülményeit figyelembe véve kívánja meg
érteni: a művek csak a teljes élet kontextusában
érthetők. Ugyanakkor Torrell szerint "nem ért
hetnénk meg életét anélkül, hogy ne ismernénk
műveit". Aquinói Szent Tamás élete és művei

tehát kölcsönösen értelmezik egymást, elvá
laszthatatlanok egymástól.

Tamás elvét - "nem illik az igazság hirdető

jéhez, hogy ellenőrizhetetlen mesékre veszte
gesse idejét" - Torrell is maximálisan követi:
forrásait megválogatja és értelmezi, a legenda
képző folyamatokat felismerve gyakran mí
tosztalanítja a szent alakját, ugyanakkor azzal is
tisztában van, hogy minden anekdota, legenda
mélyén ott lapul valamilyen történelmi igazság
is, a sokszor jámbornak, érzelgősnek tűnő be
számolókból és leírásokból kihámozhatók való
di tények. Nagyon gazdag és színes kép tárul
elénk a skolasztika fejedelmének személyéről:

az egyetemi tanár, a nagy teológus, a vad polé
mis ta, a néppel törődő prédikátor, a megszállott
író, a lelkes szerzetes, az ízig-vérig domonkos, a
türelmetlen, feszült, temperamentumos, ugyan
akkor önmagán uralkodni tudó és fejlődő em
ber és a szemlélődésbe merült szent. Mikor
Torrell a lelki élet mesterét állítja elénk Tamás
ban, akkor sem barokkos szentképet mutat fel,
hanem a történeti igazságok iránti hűséggel a
hús-vér ember hiteles portréját szemlélteti, aki
nek - Weisheipl szavaival - "egész életműve

- beleértve az Arisztotelész-magyarázatokat is
- természeténél fogva apostoli jellegű, és ez így
van, bármibe fogjon is". Torrell műve azt is ki
hangsúlyozza, hogya Summa theologiae bár két
ségtelenül Aquinói Szent Tamás legfontosabb, de
korántsem az egyetlen műve, sőt igazán csak a
többi írás ismeretében érthető meg. A szerző

ezért nagy figyelmet szentel az egyes művek be
mutatásának, melyeket általában párhuzamba is
állít, illetve összevet a Summa tanításával. Ezen
kívül az életrajz után Tamás műveinek rövid ka
talógusával is megörvendeztet minket: keletke
zési körülményeikkel, rövid összefoglalással, il
Ietve a kiadások és fordítások jegyzékével vo
nultatja fel az egyes írásokat.
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Torrell történetírása precíz és kristálytiszta,
és ahogya könyv hátlapján olvashatjuk, tökéle
tesen megalapozott: a mű "az Aquinói Szent
Tamás életével és munkáságával foglalkozó
tanulmányok és kutatások referenciakötete" .
Nemcsak életrajzot ír, hanem kutatástörténetet
is felvázol. Nagy figyelmet fordít az évszámok,
helyszínek pontos feltérképezésére, bemutatja a
tudományos polémiákat, a különböző kutatók
álláspontjait, a problémára vonatkozó tanulmá
nyok megadásával, bemutatja a művek keletke
zéstörténetének filológiai kutatástörténetét a
legújabb eredményekig. Legfontosabb hivatko
zási pontjai: Gauthier, Weisheipl, Dondaine és
Mandonnet. Tamás szerint a bölcsesség kutatá
sa, szemlélése (studium) két szempontból is ha
sonlít a játékhoz: egyrészt mert "élvezetet okoz",
másrészt pedig mert "önmagában találja meg
célját". Torrell történeti kutatása is "játékos" ko
moly játékába pedig olvasóit is bevonja; bemu
tatja, hogyan alakul a tudományos kutatás, tiszta
következtetéseiből megláthatjuk, miként kőzelít

hetünk egyre inkább az objektív igazságokhoz.
Olykor viszont félreteszi kutatóit és évszámait, s
nagyobb teret enged saját - lendületes és magá
val ragadó - hangjának. A fénypont azonban
mindig az, mikor a konferanszié félreáll, a kép
zeletbeli függönyök elgördülnek és megszólal az
angyali doktor ebben az angyali könyvben.
(Ford. Kovács Zsolt; Osiris, Budapest, 2007)

BORBÁS PÉTER

PUSKELY MÁRIA: ÁRPÁD-HÁZI
SZENT ERZSÉBET

Minket, magyarokat, világszerte három Árpád
nembeli szentről, Szent Istvánról, Szent Lászlóról,
valamint II. András és meráni Gertrudis kereken
800 éve született leányáról, Árpád-házi Nagy
Szent Erzsébetről szoktak azonosítani. A mind
össze 24 évet élt Erzsébet a sugárzó hitvesi, anyai
és szolgáló szeretet ragyogó példájaként ismert
nemcsak a Kárpát-medencében, hanem Itáliától
Eszak- és Dél-Amerikáig, Esztországtól az afrikai
Togóig, Hispániától Indiáig és Ausztráliáig.

A magyar és nemzetközi jubileumi év alk~\l

mából jelentette meg a Kairosz Kiadó az Ar
pád-házi Szent Erzsébet című pompás kiállítású
könyvet. A szerző, mellőzve a később megjele
nő legendás elemeket, 13. századi, 1232 és 1236
között keletkezett hiteles dokumentumok alap
ján rajzol történeti portrét Erzsébetről, népes
családjáról és leszármazottjairól. A tiszteletét
őrző magyar hagyományt néhány közép- és
kora újkori irodalmi szöveg idézi fel, illetve
részletes történeti kronológia, valamint össze-


