
tottak és fogékonyak voltak saját ko ruk problé-
máira. Napjaink mesterséges sztárvilágában
ezek hiányzanak; szinte mondhatni minden
téren (talán mert a bolsevik kommunista ideoló-
gia elhitette, hogy a történelmet a tömegek ala-
kítják; s mert az uralkodó középszerű ség nem
bírja elviselni a személyiséget). Ugyan akkor a
mobilitást magasztaló mai információs korszak-
ban az élet a lehetőségek és a kapcsolati hálóza-
tok sokaságát kínálja. Ez egyben azt is jelenti,
hogy ma, a szinte észrevétlenül elfogyó egyház
elsőrendű ellenfele az érdektelenség és a kö-
zömbösség. Az eltávozók többsége ugyanis ezt
csendben, az oldalajtón kifordulva teszi. A mai
embert — különösen a fiatalt — az ostorozás és
a kritika kevésbé érinti, mert ő főképpen a prob-
lémáira keres elfogadható megoldást, illetve eg-
zisztenciális kérdéseire meggyőző választ. Eze-
ket azonban ma csak felkínálni lehet — vagyis
el kell hagyni a védekező hozzáállást és új ötle-
teket kell keresni (169.) —, egy telítettnek mond-
ható vallási piacon. Nem véletlen, hogy Martini
bíboros az érző odafigyelésben és a fiatalságban
látja a keresztény hit és a kereszténység jövőjét.

„Gyermekeidnek olyan világot adj át — mond -
ja befejezésképpen —, amelyet nem tettél tönkre!
Gondoskodj róla, hogy erős, megtartó gyökereik
legyenek a hagyományban, és mindenekfelett a
Bibliát ismerjék! Olvasd együtt velük! Legyen
mély a bizalmad a fiatalokban, ők azok, akik
megoldják majd a problémákat. Ne felejts el ha-
tárokat is szabni nekik. Úgy tanulják majd meg
átvészelni a nehézségeket és a sérüléseket, ha az
igazságosság minden más dolognál többet jelent
majd számukra” (188–189.).

Kérdés: meghallják-e az idős főpap féltő és
bátorságra felszólító szavait? (Kairosz Kiadó, Bu -
dapest, 2009)

JAKAB ATTILA

JOSEF ERNST: LUKÁCS
Egy teológus portréja

A Kairosz Kiadó 2010-ben új sorozatot indított,
melynek célja a kiadói előszó szerint a Szentírás jobb
megértése, megfelelés a Bibliáról való gondolkodás
állandó kihívásának. A Bibliai Tanulmányok első kö-
tete a kiváló német egyetemi professzor, Josef
Ernst 1985-ös értekezésének magyar nyelvű kiadá -
sa, mely először jelenik meg a hazai könyvpiacon.

A kötet 12 fejezetből áll, amelyek betekintést
nyújtanak a harmadik evangélium elbeszélőjének
írói és történészi szemléletébe, a fiatal egyházhoz
való viszonyába, politikai látásmódjába, szociális
érzékenységébe, Krisztus- és Isten-képébe, em-
berértelmezésébe és Mária-interpretációjába, míg

az utolsó fejezet az eredmények összefoglalása.
Josef Ernst rövid terjedelmű alfejezetekre osztotta
az egyes fejezeteket, melyek feltűnően nagy szá -
ma rendre megtöri az olvasás folyamatát. Több
fejezetre is jellemző, hogy az alfejezetek további
alfejezetekre oszlanak, és ez szintén gátolja a vi-
lágos és izgalmas tartalmi vonatkozások megér-
tését, illetve összefüggésbe állítását. Jellemző a
főszövegre a lábjegyzetek számossága és nagy
ter jedelme is, ugyanakkor az evangéliumi szö-
veghelyek pontos és alapos megjelölése. Az alfe-
jezeteket záró részösszefoglalások próbálják eny-
híteni a befogadás nehézségét. A kötet végén a
füg gelék a Lukács-evangélium olvasmányainak
helyét sorolja fel az egyházi évben, ám ennek
hasznossága megkérdőjelezhető, hiszen a könyv
célközönségét elsősorban tudományos körök
adják. A szerkezeti és műfaji sajátságok, a gazdag
hivatkozásrendszer a laikus olvasó dolgát igen-
csak megnehezíti. A tanulmánykötet végén lévő
bibliográfia rendkívül széles látókörű, de filoló-
giailag kifogásolható, hogy mindegyik tételből hi-
ányzik a kiadó nevének megjelölése.

Josef Ernst — és a magyar fordítás — nyelv-
használata minden tekintetben megfelel a tudo-
mányosság követelményeinek, a szerző szán-
déka világosan követhető: szeretne egy olyan
Lukács-képet festeni, amelynek színeit a harma-
dik evangélium elbeszélőjének több szempontú
elemzése adja. Jóllehet az allegorikus stílus nem
tartozik szervesen a tanulmány műfaji követel-
ményeihez, mégis megbocsátható, hiszen egyfe-
lől a köteten tudatosan végigvezetett költői kép,
másrészt nem idegen a Lukács-értelmezés ha-
gyományaitól. Ebben a tekintetben nagyon fon-
tos az alcím szerepe, mely jól tükrözi Josef Ernst
vállalásának komolyságát: Hogyan lehet egy
olyan empirikus személy jellemzőiről beszélni,
akiről semmi bizonyos életrajzi körülményt sem
ismerünk? Nyilvánvaló, hogy egy irodalmi mű
alapján lehetetlen szerzői monográfiát írni, és
ezt a problémát kitűnően érzékelteti az alcím. Az
Egy teológus portréja birtokos szerkezet műalko-
tást ígér, és egyrészt utal a harmadik evangélium
szerzőjének valószínűsíthető egyházi szerepvál-
lalására, másrészt kifejezi Josef Ernst értelmezé-
sének eredetiségét és egyediségét is, hiszen a
német professzor szintén teológus, de egyben
lelkipásztor is: megállapításait többször a mai
korra vonatkoztatja, a képek segítségével tör-
ténő példamutatás nem idegen tőle. Azonban
meg kell jegyeznünk, hogy az allegória alapját
adó kérdésfelvetés az irodalomtudomány szá-
mára már meghaladott probléma. A szerző nem
azonos műve elbeszélőjével, az empirikus alko-
tóról készített életrajz és az irodalmi fikció kö-
zött nagyon minimálisak a kapcsolódási pontok.

561

SZEMLE:Layout 1  2010.06.17.  12:56  Oldal 561    (Fekete/Black lemez)



Összességében elmondható, hogy a tanul-
mány  kötet szerkezeti felépítése és nyelvhaszná-
lata egyértelműen tudományos jellegű, de az al-
legorikusság némi szépirodalmi karaktert is
köl csönöz Josef Ernst művének. Mivel az előbbi
tulajdonságok uralkodó szerepűek, a kötet egy-
általán nem könnyű olvasmány, de a kutatói
munka során nélkülözhetetlen — egy rendkívül
felkészült Újszövetség-értelmező eredményei-
nek kisenciklopédiája, amely felkeltheti vagy el-
mélyítheti az érdeklődést, és alapot nyújthat a
további vizsgálódáshoz. (Ford. Freisz Enikő,
Hor váth Cecília, Kocsi György; Kairosz Kiadó,
Bu da pest, 2010)

RÉTFALVI ÁRPÁD

ORPHEUS BÚCSÚZIK
Tanulmányok Sarkady János emlékére

A Sarkady János előtt tisztelgő kötet a 2006-ban
elhunyt ókortörténész halálának első évforduló-
jára jelent meg a Károli Gáspár Református Egye-
 tem Bölcsészettudományi Kar Ókortörténeti Tan-
 székének gondozásában. Az emlékkönyvbe több
mint harminc szerző, több nemzedék írt tanul-
mányt: egykori barátok, iskolatársak, kollégák
és tanítványok. A magyar és idegen nyelvű ta-
nulmányok az ókortörténet, filológia, középkori
történelem, régészet és néprajz tárgyköréből ke-
rülnek ki, jelezve Sarkady Jánosnak és tisztelői-
nek széleskörű érdeklődését.

A gazdag tartalmú kötet elején a volt tanít-
vány és kolléga, Nemes Zoltán, illetve a volt cso-
port- és oktatótárs, Ritoók Zsigmond által írt,
sze mélyes hangú visszaemlékezés olvasható.
Ne mes Zoltán a „tudatosan vállalt szubjektív” meg-
 emlékezésében Sarkadyt mint pedagógust és
mint embert mutatja be, mert nála tanár és em -
ber szoros egységben létezett. Ahogy írja: „Pe -
dagógusként is ember, jó ember maradt. Emberként is
folyamatosan nevelt és irányított.” Egy apró, de jel-
lemző adalék a tudós alakjához. Az 56-os ese-
mények utáni hányattatások, megfigyelések őt
is óvatossá tették, talán ez is adhatta ötletét egy
saját titkosírás megalkotásának. Bronzkori írás-
jelekből, a lineáris B-ből, valamint maga által ki-
talált betűkből alakította ki és használta minden-
nap. Olyannyira mindennap, hogy ily formán
kerültek papírra a hétköznapok apró teendői is,
mint például: „Cukrot venni a Dócziban”, vagy
„Könyvtári tartozás, visszavinni Davies-t”.

Ritoók Zsigmond írásában Sarkady János egész
pályafutását áttekinti, tudományos tevékenysé-
gét és kutatási eredményeit hangsúlyoz va. Meg-
emlékezik a karcagi gimnáziumi évekről, ahol
széleskörű — történelmi, irodalmi, filozófiai,

szo ciológiai, lélektani — ismereteit megalapoz -
ta. Beszámol a közös egyetemi és Eötvös József
kollégiumi éveikről, ahol szintén a későbbi tu -
dós minden iránti eleven, mohó érdeklődését
emeli ki. Egyetemi hallgató korában már külö-
nösen foglalkoztatta egy téma: Aiszóposz és az
állatmese, amelyből előbb szakdolgozat, utóbb
nyomtatásban is megjelent munka lett. Később
kutatási területévé a korai és klasszikus görög
történelem és kultúra vált. Kandidátusi érteke-
zését Az athéni állam kialakulásának kezdetei cím-
mel írta meg. Ahogy másokat is, őt is eltávolí-
tották 1956-ban az egyetemről, s középiskolába
helyezték el „népgazdasági érdekből”. Borzsák
István hívta 1964-ben vissza az egyetemre, ahol
azután docens, egyetemi tanár, professzor, s
1988–1995 között tanszékvezető is lett. Közben
az újonnan alakult Károli Gáspár Református
Egyetemen szintén ő szervezte meg az ókori tör-
ténet oktatását, s ott tanított haláláig.

Az ismertetés terjedelmi korlátai nem teszik
lehetővé, hogy az összes tisztelgő közlemény
bemutatásra kerüljön. Az alábbiakban az egy
(vallási) tematikába sorolható írások ismerte-
tése következik a szerzők nevének betűrendes
sorrendjében.

Adamik Tamás Tertullianus a lélek részeiről (De
anima 16, 1–2) című tanulmányában a filozófu-
sok, az eretnekségek ősatyjai ellen írt, az első ke-
resztény lélektani mű egy fejezetével foglalko-
zik. A vizsgált részben Tertullianus, Platónból
kiindulva a lélek két racionális és irracionális ré-
szét vizsgálja, de a két részt egészen másképpen
értelmezi, s teszi kereszténnyé a gondolatot. Sze-
rinte csak a racionális rész természetes, Istentől
származó, az irracionális rész a bűnbeesés révén
került a lélekbe. A három lélekrész egységét is
megvédi a gnosztikusok hármasságával (szel-
lemi, lelki, testi) szemben, elfogadva Platón hár-
masságát (ésszerű, indulatos, kívánó), e hármas -
ságot Krisztusban is felfedezve.

Bolyki János József és Aszeneth: minta (tüposz)
a pátriárkák történetének novellisztikus feldolgozá-
sára című tanulmányának témája a Ter 41,45–50
verseire épülő görög nyelvű novella. A JosAs re-
gény kutatása még nem lezárt: szerzője szemé-
lyét, célját, címzettjeit, keletkezési idejét és he-
lyét a kutatók éppúgy eltérően magyarázzák,
mint ahogy többféle a mű irodalmi megközelí-
tése is. Bolyki a Genezisben található József-tör-
ténetek, illetve a JosAs, néhány pszeudoepigráf
könyv, valamint két József-története kézirat pár-
huzamos szövegelemzésével igazolja a JosAs re-
gény minta jellegét a pátriárkák történetének no-
vellisztikus feldolgozásában.

Fabiny Tibor a patrisztika talán legkevésbé tár-
gyalt alakjával, a 4. században élt észak-afrikai la-

562

SZEMLE:Layout 1  2010.06.17.  12:56  Oldal 562    (Fekete/Black lemez)


