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HÓNAPRÓL HÓNAPRA

Interjúk készítése divatos műfaj lett. Persze nem
mindegy, kit szólít meg a kérdező, s milyen kér
déseket tesz föl. Napról napra láthatunk, hallha
tunk unalmas eszmecseréket (e téren a televízióé
a pálma). Gyászos tapasztalataim nyomán némi
gyanakvással kezdtem olvasni Kaiser László El
fogult besze1getéseim (Hungarovox) cím ű, húsz rö
videbb-hosszabb beszélgetést tartalmazó köte
tét. A könyv eimében is megvallott elfogultságát
méltányolnunk kell, hiszen azok a párbeszédek,
amelyek egymásra rezonáló személyiségek gon
dolkodásába engednek bepillantást. Nyilván
való , hogya közöttük kialakult kapcsolat nem
alkalmi, s a kérdező bensőségesen ismeri a meg
k érdezettet. s közelítésében nyoma sincs az úgy
nevezett sztárriporterek gyakori és bosszantó fö
lényeskedésének.

Kaiser László, mielőtt megszólítaná a válasz
tott interjú-alanyt, legyen bár író, filmes, képző
művész, műeml ékes, alaposan tájékozódik annak
életművében,s mielőtt megkezdődnék kettejük
eszmecseréje, röviden tájékoztat az illető legfon
tosabb törekvéseiről és műveiről. Az izgalmas be
szélgetésekből azonban az elmúlt évtizedek zava
ros történelme, feldolgozatlan eseményei és
ellentétei is feltárulnak. Olykor arról is szó esik,
miképp találhatunk az egyenes útra, amelyről ma
napság ideológiák is igyekeznek letéríteni. Figye
lemre méltó igazságot fogalmazott meg Nemes
kürty István: rr ••• kereken kijelentem, hogy még
ma is, felfogásom szerint, a keresztény erkölcsi és
esztétikai érték nélkül az egész világ semmit sem
ér. Tehát, ha afelé haladunk, hogy megfosszuk
magunkat mindettől,abból előbb-utóbb baj szár
mazik. Nem lehet kiradírozni cinikus hazugsá
gokkai a hitet. .. Az a kérdés: ma mennyiben és
miben hiszek, s nem az, hogy mennyi pénzt tudok
összeharácsolni. Egy mai politikus, miként az em
berek nagy része, csak az eredményességben hisz.
Az emberek, a társadalom többsége elvesztette a
hitét. Félek, ez még csak rosszabb lesz."

A kötetben szereplő személyiségek legtöbb
jére a nemes idealizmus jellemző; ebből fakad,
hogy reménykednek a kiegyensúlyozott, békes
ségesebb jövőben. Ennek egyik előkészítője, oly
kor modellje a család bensőségesösszetartozása,
tagjainak egymás iránt érzett szeretete. Emelke
detten beszél erről Dallos Szilvia. A művésznő

vei itt egy rövid interjút készített Kaiser László ,
utóbb kötetnyi terjedelemben faggatta életéről,

gondolatairól. (Dallos Sziluia titkai, 2005.) A csa
ládról, mint erőt adó közösségrőlbeszél Bába
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István is. A vele készített interjú idején, 1994-ben
még élt a remény, hogy a rendszerváltás valóban
"váltás" lesz, sokáig elfojtott értékek nyomán
alakul majd a társadalom fejlődése. Akkor Bába
István arra a kérdésre, elégedett-e a sorsával, így
válaszolt: "Igen, egyértelműen. Rem élem. nem
hangzik nagyképűen, és nem értik félre: életem
sikertörténet.. . azért, mert Magyarországon azok
az értékek kezdenek elterjedni és meghatáro
zóvá válni, amelyekért k űzdőttern, küzdöttünk.
Ezeknek az értékeknek a súlya erősödik. Ezek az
értékek életemnek, munkámnak, hivatásomnak
alapjai. Ahogyan a demokráciának is!" Nem túl
zás állítani, hogy ezek a beszélgetések Magyaror
szág sorsáról is szólnak. Ezért olyan izgalmasak.

Rádi6előadásbólposztumusz könyv Domokos
Mátyás A metafizikus költészetről szóló tanulmánya
(Nap Kiadó). A szerző a gondolkodó, célra vezérlő

irodalom elkö telezett híve és munkálója volt.
Megélte az Eötvös Collegium végnapjait, a Sz ép
irodalmi Könyvkiadónál kiváló írók munkamód
szerévei ismerkedett meg műveik gondozása köz
ben, s ugyanitt kisebb-nagyobb taktikázásokat,
megalkuvásokat is megfigyelhetett. Kitűnő esszé
író volt , emlékei a kor kultúrtőrt énet ének megér
tésében is segítenek. Óriási érdeme a Nap Kiadó
remek és gyönyörű kiállítású sorozatainak (In me
mariam; ... emlékezete)életre hívása . Jó néhány kö
tetnek összeállítása fűződik nevéhez. Ezekben az
írókban rokonlelkekre talált, akik hozzá hason
lóan az irodalomban az élet tanít ómester ét, az ön
kifejezés kivétel és lehetőségére találtak. Németh
László, Illyés Gyula, Szabó Lőrinc, illetve Weöres
Sándor, Nemes Nagy Agnes, Pilinszky János és
Mándy Iván jelzik, kikhez, milyen irányzatokhoz
vonzódott különösképpen. A metafizikus költé
szet lényegét így próbálta körülírni: " .. . lehet va
lóban az örökkévalóság felől, és a végtelen világ
mindenség felől nézni az életet." E nézőpont

megtalálására a szentek és az írók képesek. Nem
véletlenül idézi a Háború és béke talán legszebb je
lenet ét, amikor Andrej herceg sebesülése után a
harctéren fekszik, s az égre tekintve ezt érzékeli:
"Nincs már felette semmi, csak az ég, a magas
ég: nem derült, de mégis mérhetetlenül magas,
és szürke felhők úsznak rajta csendesen, nyu
godtan, ünnepélyesen, egészen másképp, mint
ahogyan én futottam.. ." Es következik az a kér
dése, amely Domokos Mátyás szerint a transz
cendens líra - és vele az emberi gondolkodás
- mozgatója: "Hogy' nem láttam meg én azelőtt

ezt a magas eget? De boldog vagyok, hogy végre
megismertem! Igen! Hazugság minden és csa
lás, csak ez a végtelen ég nem az! Nincs is, nincs



is kívüle semmi sem, csak csönd és nyugalom.
Hála Istennek!"

A gondolkodó ember, a bölcselő is beleütközik
a megismerés gátjaiba. Babits az Esti kérdés befe
jezésében örök érvénnyel fejezte ki ezt a bizony
talanságot, de számtalan egyéb művet is idézhe
tünk annak bizonyságául, hogy a létbe kivetett
ember le akarja rombolni korlátait, jóllehet tisztá
ban van végességével is, s megfogalmazásának
bizonytalanságaival is. Domokos Mátyás ennek
bizonyítékául Szabó ,Lőrinc Dzsuang Dszi álma
című versét idézi. Am vannak pillanatok 
mondja Domokos Mátyás a Háború és bélre emlí
tett jelenete kapcsán -, "amikor metafizikus ér
telemben zökken ki az idő és veszünk észre vala
mit, amiben szintén benne vagyunk, de soha nem
érzékeljük." Ez a felismerés, pontosabban ennek
vágya mozgatja a racionaIitást meghaladni vágyó
költőket,akik kivételesen szerenesés pillanataik
ban észrevetetik velünk is az égbolt szépségeit.

Izgalmas nyomozás, melynek során a magyar
és a világirodalom nagy verseivel szembesülve
döbbenünk rá, hogy az égben minden este bál
van. Csak figyelni kell alázatosan, s megsejthet
jük mi is, hol él, honnan figyel "az ég glóriása" .

RÓNAY LAsZLÓ

RUPERT BERGER: LELKIPÁSZTORI
LITURGIKUS LEXIKON

A lexikon: görög eredetűkifejezés, eredeti jelen
tése szótár; ma inkább ismerettárnak neveznénk.
A könyvkiadók szívesen jelentetnek meg lexi
konokat, mert napjainkban is van igény olyan
jellegűkézikönyvekre, amelyek tartalmazzák az
alapvető ismereteket az adott témakörrel kap
csolatban. Ugy tűnik, nincs igaza azoknak, akik
azt állitják, hogy a lexikonok jelentősége csök
kenni fog, mert az interneten minden megtalál
ható lesz, amire kíváncsiak vagyunk.

Az elmúlt évtizedekben az egyházi könyvki
adóknál is jó néhány olyan lexikon jelent meg, ami
segíti a hívő és nem hívő embereket a tájékozó
dásban (Katolikus Lexikon, Szent István Társulat; A
Katolikus Dogmatika lexikona, Vigilia, 2004;Egyfuiz
történelmi Lexikon, Jel Kiadó, 2005 stb.). Eppen
ezért örömmel vesszük kezünkbe a Vigilia kiadá
sában megjelent új liturgikus lexikont. amely egy
népszerű, sok kiadást megért német lexikon ma
gyar fordítása, kiegészítve magyar vonatkozású
címszavakkal. Alapvető jelentőségű kézikönyv, a
szó szoros értelmében vett "standardwerk".

Magyar nyelven eddig két liturgikus lexikon
jelent meg. Az első 1933-ban, amely Kühár Flóris
és Radó Polikárp bencés atyáknak köszönhető.
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Ebből a kislexikonból röviden megismerhetjük
a legfontosabb liturgikus alapfogalmakat, a II.
Vatikáni zsinat előtti szemléletmódban. A zsinat
után 1988-ban megjelent a hiánypótló új liturgi
kus lexikon, Verbényi István és Arató Miklós szer
kesztésében (Ecclesia Kiadó), melyet 1989-ben
újra kiadtak átdolgozott és bővített formában.

A harmadik, a legújabb liturgikus lexikonra is
szükségünk van. Nem teszi fölöslegessé az első

kettőt, hanem jól kiegészíti azokat. Több és gaz
dagabb a tartalma, hiszen közel 850 címszót tar
talmaz. Nagyon sok olyan fogalommal, illetve té
mával találkozunk benne, melyek nem találhatók
meg az előző magyar liturgikus lexikonokban
(például: adaptáci6, apol6gia, Asperges, naptárreform,
reformáci6). A szócikkek terjedelme változó, 3-4
mondattól 4-5 nyomtatott oldalig terjed. Megta
lá1hatóbenne az egyes fogalmak, kifejezések szak
szerű, részletes liturgikus teológiai magyarázata.

A lexikon ismeretanyagának két fő területe 
ahogyan azt a könyv címe is jelzi - a liturgia és
a pasztorális teológia. Az eredeti mű szerzőjeRu
pert Berger plébános, ismert és elismert német li
turgikus szakember, aki úgy magyarázza a litur
gikus alapfogalmakat, hogy figyelembe veszi a
konkrét egyházi gyakorlatot. Látszik, hogy a
szerző nemcsak a liturgika tudományának jeles
képviselője, hanem nagy tapasztalattal rendel
kező lelkipásztor. Főként a liturgiát végzó1<nek, a
papoknak, diakónusoknak és lelkipásztori kise
gítőknek ad ösztönzést a liturgia megújult szel
lemben való végzéséhez. Ezt a célt a lexikon el
nevezése is vállalja: Lelkipásztori liturgikus lexikon.
Nyilvánvaló, hogy nemcsak a lelkipásztorok szá
mára nélkülözhetetlen ez a könyv, hanem mind
azok számára, akik értő módon akarnak részt
venni a katolikus egyház liturgiáján. Az ökume
nizmus korszakában figyelemmel van a keleti
hagyományra és a protestáns gyakorlatra is.

Szemléletmódja új, illetve összhangban van a
II. Vatikáni zsinat utáni szentségtannal és litur
gikus teológiával. Például amikor a presbitérium
fogalmát magyarázza, kiemeli, hogy ez a görög
eredetű szó a felszentelt papok szentelésbőlkö
vetkező testvéri egységét jelenti. Csak ezután
említi a szó második (a papság és segédkezők

számára fenntartott hely a szentélyben) és har
madik jelentését (a református egyházakban a
presbiterek közössége),

A szóanyag elrendezése a szokásos ABC sor
rendben történt. Megkönnyíti a lexikon használa
tát a címszavaknak a könyv elején megtalálható
felsorolása (XII-XX.). A szócikkek minden esetben
azonos tagolásban épülnek fel (fogalom magya
rázat - történeti fejlődés - a mai liturgikus forma
- esetleges lelkipásztori javaslatok), és ez egyes fo
galmak kifejtésében is látszik, hogy a szerző meg-



győződése az, hogy a szépen végzett liturgia a ha
tékony lelkipásztorkodás egyik legjobb eszköze.
Tudományos igényességét jelzi, hogy a fóbb alap
fogalmak esetében részletesen kifejti a történelmi
fejlődés alakulását. Nagy értéke a lexikonnak az
egyes szócikkek végén található bibliográfia,
amely komoly segítséget jelent azoknak, akik még
tovább szeretnék bővíteni ismereteiket.

A fordítás a Sapientia Szerzetesi Hittudományi
FőiskolaGyakorlati Teológia Tanszékének kere
tében készült. Köszönet érte Pákozdi István tan
székvezetőnek,aki kezdeményezte és megszer
vezte a fordítást, és vállalta a magyar kiadás
szerkesztőimunkálatait. A lexikon magyar fordí
tásában mellőzia speciálisan a német nyelvterü
let liturgikus kiadványaira vonatkozó utalásokat,
viszont hozza azok magyar változatát. A magyar
vonatkozású szócikkeket (például Rad6Polikárp,
Hozsanna énekeskönyv) Füzes Adám, Káposztás
sy Béla, Varga László és Verbényi István készí
tették. A keleti jellegű cikkeket Ivancsó István,
az evangélikus utalásokat [oób Máté gondozta.

Remélhetó1eg nemcsak a liturgikus műveltség
gyarapodását fogja elősegíteni ez a lexikon, ha
nem a liturgia értő szeretetére is ráneveli mind
azokat, akinek az életében a liturgia valóban
"csúcs és forrás", a II. Vatikáni zsinat szellemé
ben. <Vigilia, Budapest, 2008)

DOLHAI LAJOS

BOLYK} JÁNOS: , ,
A TANUVALLOMAS FOLYTATODIK
Kommentár János leveleihez

A szerző, a Károli Gáspár Református Egyetem
Hittudományi Karának emeritus professzora, je
len pillanatban a jánosi újszövetségi iratok leg
szakavatottabb hazai kutatója (lásd eddig megje
lent műveit: "Igaz tanúvallomás". Kommentár János
evange1iuma1wz, Budapest, 2001; János evange1iuma
a görög tragédiák tükrében, Budapest, 2002). Ter
mészetes tehát, hogy a magyar olvasó az ő tollából
olvashatja a jánosi levelek legújabb fordítását és
mérvadó magyarázatát. Pedig lIakommentárírás
- ahogy azt a sorozatszerkesztő Zsengellér József
megfogalmazza - különösen nehéz feladat elé ál
lítja az arra vállalkozót, mivel nem egyszeruen
magyaráznia kell a kiválasztott bibliai könyvet, de
figyelnie kell az elérhető összes kézirat fontosabb
variánsaira, a szöveg keletkezéséről,formájáról,
műfajáról megfogalmazott valamennyi korábbi
megállapításra,,, tézisre, az eddig megjelent ma
gyarázatokra. Osszetett munka, mely sok időt,

energiát és nagy hozzáértést igényel." (lS.)
Bolyki János teljes mértékben megfelel a kö

vetelményeknek, és teljesíti az itt megfogalmazott
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elvárásokat. A vonatkozó szakirodalom megjelö
lése mellett az első János levél kapcsán tárgyalja
mindazokat a lényeges bevezetéstani kérdéseket,
amelyek egy szentírási könyv esetében felmerül
nek. Gondolok itt elsősorban a történeti (szöveg
hagyományozás és kanonizálás, szerzőségkér
dése, a levél keletkezésének körülményei), az
irodalmi (a levél egysége és szerkezete, a műfaj

és a stíluseszközök kérdésköre), illetve a teológiai
(theo-logia vagy Isten-definiciók, krisztológia,
eszkatológia, ekkléziológia) megközelítés külön
böző kérdéseire, amelyek a jelen műben mind
mind vizsgálat és elemzés tárgyát képezik.

Ezt követi a tulajdonképpeni értelemben vett
kommentár (magyarázat és értelmezés egyben),
ahol az elkülönített egységek ugyanazt a struk
túrát jelenítik meg: szakirodalom, bevezetőmeg
jegyzések, fordítás, szövegmagyarázat. Egy-egy
sajátságos kérdés külön, nyomdatechnikailag is
jól elkülönített exkurzusban kerül kifejtésre (pél
dául prezentikus vagy futurisztikus eszkato
lógia; a hit fogalma a bibliai hagyományban; ér
tekezés a szeretetről).

János második és harmadik levelének esetében
a szerző a bevezetőben fó1<éppen a kánonba való
felvételük kérdését, illetve a levelek egymással, az
Ijn-sal és János evangéliumával való kapcsolatu
kat taglalja. Szerinte "a két rövid levelet a Presbi
ter írta, akinek a gyülekezetében (gyülekezetei
ben?) János [a Tanú] evangéliumát és első levelét
használtak". (271.) A kommentárt itt is exkurzus
tarkítja (történetesen avendégbarátságról).

A kötetet a felhasznált irodalom felsorolása,
valamint a szerzők és szerkesztők mutatója zárja.
Mindez megkönnyíti használatát, és egyben le
hetőséget teremt arra, hogy az olvasó ellenőriz

hesse vagy továbbgondolhassa a szerző kitételeit.
A mű, amely figyelmet fordít mind a kutatás

történetre, mind a hatástörténetre (például a "ke
net" gyakorlatának utóélete; a Kain motívum elő

és utóélete; a halálos és nem halálos bűnök) - s
ezáltal (is) kiváló oktatási segédanyagnak tekint
hető - a nemzetközi szakirodalom igényes po
rondján is megállja a helyét, és példát kínál abban,
miként lehet és kell a tudományos és egyben öku
menikus Szentírás-magyarázatot művelni.

Az evangélium és a levelek kommentálása
után tehát joggal merül fel az igény arra, hogy a
szerző valamikor az Apokalipszis kommentárjá
val is megörvendeztesse a hazai olvasóközönsé
get. Ezáltal ugyanis teljessé válna az újszövetségi
jánosi iratok magyarul feldolgozott ismertetése,
és nyomon követhetnénk ennek az ókeresztény
"iskolá"-nak (vagy irányzatnak) a belső és külső

konfliktusokkal terhelt teológiatörténeti fejlődé
sét. (Osiris, Budapest, 2008)

JAKAB ATTILA
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