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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)
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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-


