
ez az időszak gyökeresen átalakította a nemzeti-
ségek életét és annak vetületeit. A szerző azonban
a korábbi századokról is közöl itt-ott összegző
történeti leírásokat, így áttekinti a Kárpát-me-
dencei német irodalmat a kezdetektől napjain-
kig a tokaji borról mint motívumról szóló feje-
zetben, a bánsági németek történetét foglalja
össze a Richard Wagnernek szentelt tanulmány-
ban, és végül a magyarországi német írásbeli
kultúra kronológiai bemutatására kerül sor a tra-
díciók újraértelmezésének kapcsán. Hasonló, itt
megemlítendő áttekintést nyújt a Nagyszeben-
fejezet is, amely egy város történetén keresztül
enged bepillantást az erdélyi németség sorsába.
Ezen áttekintések időnként hirtelen szakítják
félbe az adott tanulmány fő gondolatmenetét,
mely gyakorlat helyenként az áttekinthetőség
rovására megy, ellenben önmagukban is meg-
állnának egy-egy jó összegzésként. Rendre ki-
rajzolódnak bennük a nemzetiségi irodalom fő
problémakörei a századok folyamán: a beillesz-
kedés és a nyelvi asszimiláció dilemmája, az
anyaországgal való kapcsolat mibenléte, a pro -
vincialitás és a nyitottság vitája, a modernség el-
várásai, és talán a legfontosabbként a többi nem-
zetiséghez való viszonyulás.

Ahogy a szerző erre utolsó tanulmányaiban
rámutat, ma alapvetően a túlélés a tét, amely
azonban nem teljességgel lehetetlen. Egyik út a
tudományos kutatásoké és eredményeké, másik
viszont a többségi társadalom szolidaritásában
rejlik. (Argumentum, Budapest, 2009)

HORNYÁK ZSÓFIA

GERHARD LOHFINK:
JÉZUS UTOLSÓ NAPJA
Ami a passió során valóban történt

A Kocsi György által szerkesztett biblikus soro-
zatban most megjelent — és Németországban
számos kiadást megért — mű nem teljesen is-
meretlen a magyar olvasóközönség előtt, hiszen
1992-ben az Egyházfórum már kiadta. Most
azonban a legújabb átdolgozott, kibővített és
mondhatni naprakész 2009-es változata került
lefordításra.

Az aránylag rövid, de annál tartalmasabb — és
főképpen közérthető — munka két nagy részre
oszlik: a tények ismertetésére, valamint az értel-
mezésre. Ebben a megközelítésben a szerző el-
sődleges célja utána járni a szenvedéstörténet
eseményeinek. Műve „arra kérdez rá, mi is tör-
tént valójában — s teszi ezt a kritikus evangéli-
umkutatás alapján, de ama radikális szkepszis
nélkül, amely a kritika gondosan áttanulmá-

nyozott és féltve őrzött legendáinak jobban hisz,
mint maguknak az evangéliumoknak” (9.).

Az első, 1981-es német kiadás valójában csak
az első részt, vagyis Jézus halála napjának a tör-
ténéseit tartalmazta (a Jézus és a farizeusok-
szadduceusok közötti konfliktus, a halálos ítélet,
a letartóztatás, az éjszakai főtanácsi ülés, a Mes-
siás-vallomás, a Pilátus, majd Heródes előtt való
megjelenés, a Pilátus által meghozott halálos íté-
let, a kivégzés és a temetés leírását), az utolsó va-
csora tárgyalása, illetve a passió teológiai ma-
gyarázatainak az ismertetése és taglalása nélkül.

Két évtizeddel később — és minden bizonnyal
a véres ’valósághűségre’ törekvő Mel Gibson Pas-
siója által kiváltott mesterséges nemzetközi mé-
diahisztériának is köszönhetően (például F. Bo -
von, harvardi professzor szintén újra kiadta
hasonló című munkáját: Les derniers jours de Jésus.
Textes et événements. [Essais bibliques, 34.] Labor et
Fides, Genève, 2004; magyarul: Jézus utolsó napjai.
Református Teológiai Akadémia Bibliai és Juda -
isztikai Kutatócsoport, Budapest, 1993) — G.
Lohfink jónak látta a művet egy második, a ’té-
nyeket’ (faktumokat) széleskörű kitekintésben ér-
telmező résszel is kiegészíteni. Megítélése szerint
ugyanis a történet egészét, s főképpen annak
mélységeit „csak a hit fényénél adott értelemföl-
táró magyarázat képes megmutatni”. Ezt szem
előtt tartva olyan kérdésekre keresi a választ,
mint: „Vajon a történész abban a helyzetben
van-e, hogy kikutathat bármilyen tényt anélkül,
hogy kezdettől fogva ne értelmezné? A mi úgy-
nevezett ’tényeink’ nem mindig értelmezések-e
egyben — már egyedül az emberi nyelv révén is,
melynek segítségével azt közvetítjük? Az összes
nyelv nem viszi-e bele minden esetben maga is
az ő előértelmezését és megértési horizontját?”
(9.). Mindezeket előre bocsátva hívja fel olvasói
figyelmét arra, hogy „Jézus szenvedésének min-
den sorában és szavában jelen van az ’értelme-
zés’, és erre [az evangéliumok szerzői] egy olyan
szövegfajtát hasz nálnak, amelyik nagyon is meg-
felel az ilyen értelmezésnek” (10.). Hiszen, amint
írja, „Jézust csak a hitből lehet teljesen megma-
gyarázni, éspedig az egyház hitéből. Az evangé-
liumok minden mondata az egyház [mint „értel-
mező közösség”] hitét fejezi ki. Csak aki az
egyházban él, az tudja megérteni, és csak aki az
egészet elfogadja, az értheti meg Jézust” (100.).

Alapjában véve a mű megjelentetése nemcsak
azért fontos és örvendetes, mert Jézus szenve-
dése és halála kérdésében a legidőszerűbb teo-
lógiai tudást kínálja a magyar olvasónak, hanem
azért is, mert — ahogy Kocsi György azt az elő-
szóban megfogalmazza — a neves német újszö-
vetségi szentírástudós írásai (magyarul lásd
még: Milyennek akarta Jézus a közösséget? A keresz -
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tény hit társadalmi dimenziója. Egyházfórum, Lu -
zern, 1990; Álmok az egyházról: beszédek a szokvá-
nyos gondolkodás ellen. Agapé, Szeged, 2004)
„nemcsak az értelmünkhöz, hanem a szívünk-
höz is szólnak. Stílusa lebilincselően szép és ma-
gával ragadó. Nála a tudomány és a lelkiség
érett egységet alkot”, mintegy bizonyítva, hogy
hit és megalapozott tudás nem feltétlenül zárják
ki egymást (5.). Lényegében erről az egységről
szól az egész ókeresztény irodalom, amelynek
jobb és elmélyültebb ismerete, illetve hasznosí-
tása rendkívül alkalmas lehetne a kereszténység
modern megújulásának megalapozására. (Ford.
Kocsi György; Kairosz Bibliai Tanulmányok, 2.
Kairosz Kiadó, Budapest, 2010)

JAKAB ATTILA

PÁKOZDI ISTVÁN: A BÁRÁNY
MENYEGZŐJE. A KATOLIKUS
LITURGIA ÉS A SZIMBÓLUMOK

Jézus Krisztus egyházának három lényeges fel-
adata van: az ige hirdetése, a szentségek kiszol-
gáltatása és a tevékeny, szolgáló felebaráti szeretet.
Görög szakkifejezéssel röviden megfogalmazva:
a martyria, a leiturgia és a diakónia által valósítja
meg az egyház önmagát és Krisztustól kapott
küldetését. Nyilvánvaló, mindhárom élettevé-
kenység fontos és hozzátartozik az életünkhöz.
A Bárány menyegzője címmel könyv formátum-
ban is megjelent Pákozdi István, főiskolai tanár
liturgikája, amely a liturgia ismeretére és szere-
tetére akarja megtanítani az olvasókat.

A szerző több évtizede tanítja a liturgikát, elő-
ször az Esztergomi Érseki Papnevelő Intézetben,
jelenleg a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fő-
iskolán. Ez a liturgika tulajdonképpen nem más,
mint az utóbbi két évtizedben tartott előadások
és teológiai jegyzetek összefoglalása. A könyvet a
Tihanyi Apátsági Kiadó jelentette meg. A színes
borítójú, fekete-fehér képekkel illusztrált könyv
nemcsak tankönyvnek ajánlható, hanem hasznos
olvasmány azoknak is, akik csak érdeklődnek a
liturgia és a liturgikus szimbólumok iránt.

A 11 fejezetből álló könyv három fő részre
osztható. Az első rész a római katolikus liturgika
klasszikus témaköreit tárgyalja: a liturgia fo-
galma, a liturgia helyszínei, az egyház év, a szent  -
mise és a szentségek liturgiája, a zsolozsma és a
szen tel mények. Sajnálatos módon a szerző nem
tárgyalja a nyugati liturgia történetét, még váz-
latos formában sem. Napjainkban, amikor sokan
kétségbe vonják a II. Vatikáni zsinat liturgikus
reformját, nélkülözhetetlenül szükségesnek lát-
szik liturgiánk történelmi fejlődésének bemuta-

tása. Második résznek tekinthetjük a 10. fejeze-
tet, melyben Iván csó István, görög katolikus te-
ológiai tanár a keleti liturgia sajátosságait mu-
tatja be. Nyilvánvaló, hogy nem egy görög
katolikus liturgikát találunk ebben a könyvben,
hanem csak a római liturgiához viszonyítva fog-
lalja össze a keleti liturgia értékeit a neves litur-
gia szakértő. A keresztény szimbólumokról szó -
ló harmadik rész, ami önálló jegyzetként szolgált
az ELTE BTK történelmi segédtudományok sza-
kon, röviden és közérthetően bemutatja azokat a
szimbólumokat, amelyekkel nemcsak a liturgi-
ában, hanem a keresztény kultúra számos alko-
tásában is találkozhatunk.

Több liturgikával is találkozhatunk a magyar
nyelvű szakirodalomban (Várnagy A., M. Kunzler,
Maróti G.). A szerző érdeme az, hogy a legfon-
tosabb ismereteket a teológiai alapképzésben
résztvevők számára röviden, érthetően és tudo-
mányos igényességgel összefoglalta. Nagy értéke
a műnek a 425 lábjegyzet, amely komoly segítsé-
get jelent azoknak, akik még tovább szeretnék bő-
víteni ismereteiket.

Látszik, hogy a szerző nemcsak a liturgika tu-
dományának jeles képviselője, hanem nagy ta-
pasztalattal rendelkező lelkipásztor. A mű nem-
csak egy tankönyv, hanem szándékoltan „egy több
évtizede lelkipásztorkodó pap legfontosabb szol-
gálatának, a szent liturgia végzése tapasztalatá-
nak” összefoglalása (163.). Az egyes fogalmak ki-
fejtésében is látszik, hogy a szerző meggyőződése
az, hogy a szépen végzett liturgia a hatékony lel-
kipásztorkodás egyik legjobb eszköze.

A könyv nyelvezete tömör, szabatos, világos,
s így alkalmas a tanításra és tanulásra. A szerző
gyakran használja az alapvető latin liturgikus
szakkifejezéseket is, legtöbbször magyarázattal.
Hasznos lett volna a könyv végére elhelyezni egy
latin–magyar liturgikus kislexikont, ami a szak-
kifejezések elsajátítását megkönnyítette volna.

Tanulságos és sokatmondó számunkra már a
könyv főcíme is, ami a liturgia mélységeire irányítja
figyelmünket. A II. Vatikáni zsinat előtt a liturgikák
szinte csak a szertartások végzéseinek szabályai-
val foglalkoztak. Éppen ezért sokan úgy gondol-
ták, hogy az egyház liturgiája tulajdonképpen nem
más, mint ilyen-olyan szertartásoknak, ceremó-
niáknak meghatározott rendben való elvégzése.
A legújabb magyar liturgika világosan hangsú-
lyozza a liturgia misztérium jellegét. A szerző már
bevezetőjében hangsúlyozza, hogy a földi és
mennyei liturgia kapcsolatban vannak egymással:
az egyház liturgiája a mennyei liturgia előképe, ami
által már a földön a Bárány menyegzőjének részesei
leszünk. (Tihanyi Apátsági Kiadó, 2010)

DOLHAI LAJOS
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