
ügyeink elintézését is rábízni, meg kell hallanunk,
amíg nem kezd „zengeni” a magány. Keserűen je-
gyezte föl: „Ameriká ban nem ’zeng’ a magány. Itt
mindenki süketen magányos. Csak ott ’zeng’ a ma-
gány, ahol hallják a zengést.” Szent Ferenc hallot-
ta, mert figyelt és figyelni tudott rá. Nem a hatalom
közelségébe, hanem Istenébe akart férkőzni…
Ezért lett költő, és megírta a Naphimnuszt.

Márai naplóit olvasva mindig csodálattal adó-
zom félelmetes műveltségének, elképesztő olva-
sottsága lenyűgöz. Aztán rádöbbenek: ő is ember,
vaskos tévedésekkel, amelyek egy részét a hazá-
jától való távolsága magyarázza. Ilyen távolságban
vagyunk mi is az ideális világrend teremtőjétől, de
áttörhetjük az imával. Idő kell még? Erő? Nem is
egyszer kérdezte az író, miközben tervez getett.
Szívszorító arra gondolni, hogy még több mint 30
éve adatott, s élete végén teljesen magára maradt.
Már ő sem hallotta a „zengést”.

Amíg látott, minden reggel Arany Jánost ol-
vasta, és a Bibliát. Hű maradt nyelvéhez, és kereste
a titkot, amely felé dadogva, esendően, botladozva
indulunk napról napra.

RÓNAY LÁSZLÓ

JEREMY DRISCOLL:
EZ TÖRTÉNIK A MISÉN

A szentmise misztériumának rövid és közérthető
összefoglalása jelentős vállalkozás, jelentősebb,
mint azt az ember elsőre gondolná. A szentmisé-
ről minden vallásgyakorló katolikusnak van egy-
részt hittanórán tanult iskolás fogalma, másrészt a
„szokás” és folyamatosság révén önkéntelenül is
megélt képe, aki pedig a vallásgyakorlat körén kí-
vül van, egyszerűen csak el kell mennie a litur giára,
hogy lássa, mi történik benne. A tapasztalat azon-
ban nyilván nem elég. A szentmise liturgiája nem
értelmezi önmagát, ezért hasznos kézikönyvekre
mindig szükség van, hogy általuk a hí vő személy
és a kereső ember egyaránt felfedezze a szimbó-
lumok változatosságát, a mögöttük rejlő univerzális
tartalmat, a precíz rituális szerkesztést, és semmi-
képp sem utolsósorban a szentmise liturgiájának
az egyház hitében betöltött mély és megkérdője-
lezhetetlen jelentőségét. A miséről írni, főként egy
papnak, aki nap mint nap ünnepli azt, nem is olyan
nehéz; de jól írni róla már sokkal nehezebb, úgy,
hogy egyszerre ismerjék fel benne saját lelki és hit-
beli élményüket azok, akik rendszeresen járnak mi-
sére, mindazonáltal felkeltse azoknak az érdeklő-
dését is, akik bár hívőnek vallják magukat, mégsem
érzik szükségét az eucharisztikus eseményen való
értő és aktív részvételnek. A szentmiséről való el-
mélke dés túl könnyen lehet szubjektív, ha a szerző
sa ját benyomásait írja le, teológiai szakkifejezések-
kel támasztva alá érzéseit, azzal pedig túlságosan

(pontosabban lehetetlenül) magasra teheti a mér-
cét, ha az objektivitásra való törekvéssel, egyol-
dalúan szentírási és tanítóhivatali utalásokkal írná
körül a mise jelentését az egyház életében.

A kortárs liturgikus teológiában (talán épp
ezért is) egyre nagyobb jelentőségre tesz szert az
interszubjektivitás fogalma, amely egyszerre akar-
ja megtartani és érzékeltetni a liturgikus cselek-
mények szubjektív befogadásának feltételeit, meg-
haladva ezzel egyetlen szubjektum vagyis sze mély
liturgiához való viszonyát — egy könyv esetében
például magáét a szerzőét (amelybe természetesen
közrejátszik az illető hivatástudata, a hivatás ki-
bontakozásának története, a liturgikus élményei
életének különböző szakaszai ból, az átélt misék
kulturális környezete vagy épp azok esetleges vál-
tozásai stb.), másfelől viszont tudatában van an-
nak is, hogy nem lehet a számos szubjektív be-
fogadást egyetlen objektív liturgia-értelmezés
alá sorolni, amelyben elvész a résztvevő ember
(külvilágban megélt) személyessége. Az interszub -
jektivitás tisztában van azzal, hogy a szentségi tör-
ténés szubjektív megközelítését nem szabad kizárni,
elvégre Isten cselekvését az ember csak emberként
tudja értelmezni, ugyanakkor a szubjektív meg-
közelítés nem lehet kizárólagos és sokrétűségében
megosztott sem. Meg kell találni a szubjektumok
számára jelentést hordozó közös hitbeli jelentést,
amely azonban mégsem egyértelműen objektív,
mintegy isteni kinyilatkoztatás az ember feje (és szí-
ve) fölött, vagy kötelező egyházi deklaráció.

Jeremy Driscoll bencés szerzetesnek, a római
Szent Anzelm Egyetem amerikai tanárának a
szentmise misztériumába bevezető könyve ebből
a szempontból jelent különös értéket. Bár első ol-
vasatra nem tartalmaz semmi újdonságot a mise jel-
képeinek, rituális formáinak és részeinek bemu-
tatásában, egyértelműen nem is ez a célja. Nem akar
olyat mondani a miséről, amit még nem tudunk,
amire nem gondolt még senki, ezáltal új megvilá-
gításba helyezhetné a szentmise elemeiről alkotott
elképzeléseket (vagyis nem akar teológiai forrás-
munka lenni), de nem szeretné a teológiai hagyo-
mány összefoglalását sem nyújtani az általa (böl-
csen) meghatározott terjedelmi korlátok között.
Szentírási utalásokat is csak annyiban alkalmaz,
amennyiben az események, jelek és gesztusok
mögött láttatni kívánja a Bibliával való kétségbe-
vonhatatlan összefüggéseket. Munkája olvasmá-
nyosan vezeti vé gig az olvasót a szentmise részein
pontról pont ra, részletes magyarázattal szolgálva
az egyes „betétek” formáit illetően, ugyanakkor
igyekszik gondosan minden forma mögé is tekin-
teni, egyszerre mutatva rá arra, miért azt a konk-
rét formát választotta ki Isten, a mise valódi cse-
lekvője, és miért éppen az lehet a legkifejezőbb a
befogadó ember számára. Driscoll több alkalom -
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mal is megjegyzi, hogy a szentmise liturgiája ket-
 tős irányultsággal rendelkezik. Jelen van ben ne Is-
ten műve és általa a mennyei liturgia eszköztára,
a dicsőség szelleme, amely hatása alá akarja von-
ni az ünneplő egyházi közösséget, más felől viszont
helyet kap benne az emberi érdeklődés, fogé-
kony ság, keresés és az Istennel való találkozásból
adódó természetes hálaadás (Eu charisztia) is a rí-
tus formai elemeiben, szóban, énekben és gesz-
tusban kifejezve. A misét az egyház, és az egyház
minden egyes tagja inter szub jektív ünnepének
tekinti, sőt, még Istent is ebbe az interszubjekti vi -
tásba kapcsolja bele, aki az emberrel vállalt közösség
jegyében személyesen és intim módon lépett be az
emberi történelembe Krisztus által, s ennek mint-
egy következményeként „testközelben” éli meg az
emberrel együtt az Eucharisztiát. S mindezt a
szenthárom ságos értelmezés keretében, az egyes is-
teni személyek liturgikus szerepének bemutatá-
sával, a miséhez kapcsolódó jelentősebb teológiai
fogalmak (misztérium, szakramentum, áldozat)
egyszerű és világos áttekintésével vázolja fel, tel-
jes és hiteles képet közölve így az egyház Eucha-
risztiára vonatkozó tanításáról is.

Driscoll tanulmánya tehát egyfajta interszub -
jektív vallomás, amelyben nem titkoltan jelen van
a szerző személyes élményvilága könyvének tár-
gyát illetően, mégis arra törekszik, hogy ezt a vi-
lágot minden egyes olvasója magáénak érezhesse.
Ezáltal a könyv meghívás is a közös tapasztalat
megszerzése felé a mise során, melynek szervezője,
illetve a liturgia forgatókönyvének pontos össze-
állítója nem más, mint Isten. Ha néha akad is stí-
lusbeli egyenetlenség a szövegben, hiszen a szer-
ző teológus és monasztikus szerzetes egyszerre, s
hol az egyikre, hol a másik ra jellemző megközelí-
tés vagy nyelv tűnik do minánsnak, a végeredmény
mégis egységes rátekintés a mise liturgiájára, egy
könnyen követ hető, minden lényeges pontot átfogó,
minden kinek címzett, impozánsan gondozott el-
mélkedés során. (Ford. Szopkó Márk és Fehérváry
Já kó; Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2010)

LISZKAI TAMÁS

ROBERT A. MARKUS:
AZ ÓKORI KERESZTÉNYSÉG VÉGE

A közelmúltban (2010. december 8-án) elhunyt ma-
gyar származású neves szakembernek a ha zai ol-
vasóközönség számára most hozzáférhetővé vált
— és lényegében a Nyugat (pontosabban szólva a
latin kereszténység) 4–6. századi történetét felöle-
lő — műve tulajdonképpen bevezetőt ké pez a ko-
rábban már megjelent Nagy Szent Ger gely és kora
(Kairosz, Budapest, 2004) című monográfiájához.
A jelentősnek számító római püspök tevékenysé-

ge (590–604) alapjában véve egy korszakváltás ha-
tármezsgyéjén helyezkedik el. Ro bert A. Markus je-
len történeti munkájában az eh hez vezető változási
folyamatot igyekszik feltárni és bemutatni. Ez a kor-
szak elsősorban azért fontos, mert ebben az idő-
szakban alakultak ki és telítődtek tartalommal a ké-
sőbbi keresztény világ formái.

Három évszázadnyi belső konfliktusokkal meg-
terhelt és időközönkénti, helyileg és időben többé-
kevésbé jól körülhatárolható üldözésekkel tele-
tűzdelt időszak után Konstantinnal (313-ban)
teljesen új korszak kezdődött a kereszténység tör-
ténetében: megtűrtből elismert, majd a 4. század
vége előtt hivatalos birodalmi vallás lett. Ennek előz-
ményeként, a Gallienus császár hatalomra kerü-
lésével (260-ban) beköszöntő béke és nyugalom idő-
szaka alatt a Krisztus-hit széles körben elterjedt,
mind a Római Birodalom területén, mind pe dig a
társadalom különböző rétegeiben. Az egyházi in-
tézményrendszer megszilárdult, a püspökök ha-
talma megerősödött, s a klérus láthatóan elkülönült
a hívektől. Ennek tulajdonítható, hogy a Diocle tia -
nus által 303-ban kirobbantott keresztényüldözés
csupán megtépázta, de nem rombolta szét az egy-
házat. A Konstantintól újonnan elnyert szabadság
légkörében és a szélesre tárulkozó társadalmi le-
hetőségek közepette azonban óhatatlanul szem-
besülni kellett egy égető kérdéssel: mit jelent ke-
reszténynek lenni? Nagy Szent Gergelyig ez volt
tulajdonképpen a nyugati kereszténység alap-
problémája. Akkorra sikerült ugyanis a „szent”-nek
teljesen magába olvasztania a „világi”-t; vagyis
deszekularizálnia a kultúrát és a társadalmat,
aminek következtében maga a kérdés is elveszítette
jelentőségét. Ez a folyamat elsősorban azért kö-
vetkezett be, mert a világi közigazgatás, oktatás és
kultúra eltűnésével párhuzamosan a társadalom-
szervezési és irányítási feladatokat átvette az egy-
ház, miközben megerősödött a bibliai alapú kultúra.
Robert A. Mar kus szerint az általa tárgyalt idő-
szakban nem csupán „a világ változott meg”, ha-
nem maga „a gondolkodás kerete is” (35.); magá-
ról a kereszténységről nem is beszélve.

A három részből álló mű tulajdonképpen ezeket
a változásokat taglalja. A szerző elsőnek a keresz-
tény identitás válságát veszi górcső alá. A meg vál-
tozott helyzetben ugyanis a közösségnek viszo-
nyulnia kellett a saját múltjához, folyamatosan
szemmel tartva egy teljesen újszerű jelen körül-
ményeit. A helyes életforma kérdésében lényegében
a tökéletességet megcélzó elitizmus (Pelagius) és a
tömegek számára is hozzáférhetőbb „keresztény kö-
zépút” (Ágoston) került szembe egymással. Ez a di-
namizmus-gerjesztő feszültség azóta is a nyugati ke-
reszténység egyik markáns jellemvonása.

A következő két részben egyrészt az időnek,
másrészt pedig a térnek és a társadalomnak a ke-
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