
HÓNAPRÓL HÓNAPRA

SANCTISSIMA RELIGIO
Adamik Tamás tanulmányait és előadásait jelen-
tette meg ezzel a címmel a Szent István Társulat.
Az írások sora ciklusokba rendezve szerzőjük leg-
főbb kutatási területeit tárja elénk. Adamik Tamás
a sokáig válságos idejét élő klasszika-filológia te-
kintélye visszaállításának egyik legfontosabb
szereplője: könyvek, antológiák megjelentetésé-
vel bizonyítja, hogy az antik humanizmus és a ke-
resztényi életérzés napjainkban is időszerű, talán
időszerűbb is, mint fénykorában, amikor a tudo-
mányos kérdések körül folytak a viták, míg ma-
napság meg kell fogadnunk Ciceró példáját, bár
az életével fizetett érte:„Ha… egy filozófiai vagy
vallási irányzat, szokás vagy társadalmi gyakorlat
sérti az emberi méltóságot, az helyes nem lehet…
Az igaz, hogy Ciceró fejét ezért levágták, ám ez
a történelmi tény szintén üzenetet hordoz: az em-
beri méltóságért fölemelni szavunkat olykor ve-
szélyes, mégis meg kell tennünk, ha az emberek
között emberi módon akarunk élni, úgy, ahogyan
azt emberi méltóságunk megkívánja.”

Az emberiség történetén vörös fonálként hú-
zódik végig az emberi méltóság megélésének re-
ménye. Ennek a reménységnek legteljesebb meg-
nyilvánulása a religio, a megkötöttségeiből a
szeretet felé irányuló vallásosság, amely Krisztus
kereszthalálával lett a „legszentebb”. Ezt a folya-
matot ábrázolják a különböző ciklusokba rende-
zet írások. Az első, a Vallás a pogány irodalomban jó
néhány érdekes, fontos részismerettel gazdagítja
tudásunkat. Ebben a korban is életszabályozó volt
a vallás, de hiányzott belőle a remény elve, amely-
nek különféle irodalmi megnyilvánulásait a má-
sodik ciklus (Vallás az ókeresztény irodalomban) tár-
ja elénk. Ebben a részben voltaképp a „nagykorú
vallásosság” kifejlődését követik nyomon a ta-
nulmányok. Igen tanulságos például, amit Szent
Ambrusról, a szónokról olvashatunk. Szent Amb -
rus híres szónoklatait szívesen hallgatta a pogány,
császári rétorként tevékenykedő Augus tinus is, aki
nem talált bennük kivetnivalót, holott a művelt po-
gányok a Szentírással sem tudtak azonosulni,
hiányolták belőle a nyelvi megformáltságot, ked-
vük ellen volt egyszerűsége, érthetősége, a filozófiai
bölcselmek hiánya. Ezt az ellentétet szinte minden
korszakban megfigyelhetjük: az egyszerűség és a
világosság a tudományos bonyolultság megveté-
sének tárgya, egymás után születnek a bonyolult
nyelven fogalmazó, ezoterikus iskolák. Szerencsére
a Biblia marad, és nemzedékről nemzedékre hat,
míg az iskolák előbb-utóbb letűnnek. Ambrosius

fejtegetéseiből, ahogy a hatásos szónoklat elemeit
tárgyalja, hiányoznak a retorikai terminusok, a szó-
 nok feladatát is egyszerűen megvalósíthatónak mu-
tatja: tanítson, gyönyörködtessen és érintse meg
hallgatóságát. Ezeket az útmutatásokat saját szó-
noki gyakorlata vezérelvévé tette, s alighanem
ezekkel ösztönözte Augustinust, hogy elkészítse
„az első és legkiválóbb keresztény retorikai kézi-
könyvet”. A De doctrina Christiana megalkotásához
saját szónoki tapasztalatai is hozzásegítették
Augustinust, aki azzal is újdonságot hozott, hogy
természetesnek mondta a szentírási szövegek
szimbolikus értelmezését.

A középkori vallásosság irodalmi megnyilvá-
nulásai közül talán Theodulf Himnusz virágvasár -
napra című közismert, népszerű művének elem-
zése a legérdekesebb. A kalandos sorsú himnuszíró
magasról, a király tanácsadójának tisztjéből zuhant
a mélybe, 821-ben börtönben hunyt el. Himnu-
szának fontos vonása, hogy a klasszikus hagyo-
mányt szintetizálta a keresztényivel, melyet
Ambrosius fejtett ki, amikor Krisztus húsvétját a
lelkeknek a bűnből az erény állapotába történő át-
meneteként értelmezte. Ebben a részben hason-
lóképp izgalmas a Szent István király Intelmei pro-
lógusának forrásairól szóló — bízvást mondhatjuk:
bravúros — elemzés. A szerző azt a feltételezését
igazolja, hogy az Intelmekre nemcsak a Biblia és a
Karoling-kori királytükrök, hanem az ókeresztény
írók is hatottak. Azért csak a prológust vizsgálja,
mert „a művek prológusának az ókorban és a kö-
zépkorban fontos szerepet szántak az alkotók. Az
előhangnak vagy előszónak nemcsak az volt a sze-
repe, hogy érdeklődővé, tanulékonnyá és jóin-
dulatúvá tegye a hallgatót vagy olvasót, hanem
az is, hogy az egész mű eszmeiségét, hangne mét
és forrásvidékét tükrözze.” Egyébiránt ez a szem-
léleti törekvés nagyon jellemző Adamik Tamás írá-
saira: a rendkívül gondosan kidolgozott, meggyőző
filológiai apparátussal alátámasztott részletből
kibontani az egészet, amely kezdeményeiből is iga-
zolja magát.

A Vallás a magyar irodalomban tanulmányait ma-
gyartanároknak ugyancsak ajánljuk. A Himnusz-
ról írtak azért is fontosak, mert nemrég olyan ér-
telmezését olvashattuk nemzeti imádságunknak,
melynek szerzője azt bizonygatta, hogy nem val-
lásos vers. (Jelenits István egyértelműen cáfolta e
vélekedést.) Aprólékos elemzésében Adamik Ta-
más igazolja, hogy Kölcsey korában néhány szó,
kifejezés mást jelentett, mint napjainkban, s ezek
a régebbi szószerkezetek még egyértelműbbé te-
szik a mű vallásos fogantatását. Csak néhány ilyen
példa. A „jó kedvvel, bőséggel” kifejezés „jó kedv”
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jelzős szerkezete „kegyelem; szerető jóindulat” is
lehetett, a -val, -vel ragos főnév pedig módhatá-
rozói értelemben is szerepelhetett, az első két sor
tehát ezt jelenthette: „Isten, áldd meg a magyart,
/ kegyesen, bőségesen.”

Mészöly Gedeon Kölcsey Hymnusa és a Hymnus
Kölcseyje (1939) című tanulmányában felhívta a fi-
gyelmet, hogy az első három sor a református éne-
keskönyv újévre rendelt egyik énekével rokonít-
ható: „Ez Esztendőt áldással koronázd meg Úr
Isten! Hogy víg hálaadással Dítsérje neved min-
den… Nyújts hát kérünk bővséget kezeddel.”

A „Megbűnhődte már e nép / A múltat s jö-
vendőt!” kifejezést Illyés Gyula „kálvinista ízű ma-
gyar kifakadás”-ként értelmezte. Ám itt nem arról
van szó, hogy Isten kétszeresen büntette a ma-
gyarokat, hanem Izajás 40. fejezetének elejére utal
az író, a „vigasztalások könyve” bevezetőjére:
„Vigasztaljátok meg népemet, vigasztaljátok meg!
— ezt mondja Istenetek. Szóljatok Jeru zsá lem szí-
véhez és kiáltsátok oda neki: Véget ér szolgaság-
nak ideje, bocsánatot nyert gonoszsága, hiszen, két-
szeresen sújtotta az Úr keze minden bűnéért.”

Az első versszak mondanivalójáról tehát jo-
gosan írja Adamik Tamás: „…kiemelten jelenik
meg a himnusz alapmotívuma, a vallásosság: Is-
ten büntető hatalmának elfogadása, megbocsátó
kegyelmének kérése, és a kérés indoklása, mind-
ezt azzal a céllal is, hogy vigaszt nyújtson a sokat
szenvedett magyaroknak”. Ezek után, kivált a kö-
vetkezők ismeretében aligha szabad Kölcsey ver-
sét vallásos értelmének tagadásával elemezni.

Kölcsey-mű, a Parainesis a ciklus másik kie-
melkedő írása. Felépítését, forrását és üzenetét ve-
szi górcső alá elemzője. Meggyőzően mutatja ki
Adamik Tamás, hogy a művészt Isten jelenlété-
nek bizonyossága hatja át. „Kölcsey utalásaiból
nyilvánvaló, hogy ez az Isten a Biblia és a ke-
resztények Istenével azonos”, maga a mű pedig
felülmúlja előzményeit, „nemcsak a magyar iro-
dalomnak, hanem a világirodalomnak is kiemel -
ke dő alkotása, mind művészi kidolgozása, mind
gondolatgazdagsága miatt”.

Kitűnő válogatás, nemcsak korok és gondo-
latok bemutatása, hanem egy erkölcsös gondol-
kodó belső világának hiteles képe is, egyben an-
nak bizonyítéka, hogy hit nélkül nem érdemes
gondolkodnunk és élnünk, mert sivár lesz létünk.
(Szent István Társulat, Budapest, 2012)

RÓNAY LÁSZLÓ

GEORG BRAULIK: 
ÓSZÖVETSÉG ÉS LITURGIA

2007-ben nagy vihart kavart XVI. Benedek Summo -
rum Pontificum kezdetű motu proprioja, melyben

megkönnyítette a régi rítus híveinek, hogy a
szentmisét a XXIII. János által kiadott misekönyv
szerint (hétköznapi megfogalmazásban: „triden-
ti” rítusban) ünnepeljék. Heteken át téma volt az
online katolikus portálok közösségeiben, hogy va-
jon mi lehet e gesztus mögött? Voltak, akik félel-
müknek adtak hangot, hogy ezzel a lépéssel a
Szent atya előkészíti a régi rítus visszatérését. Má-
sok látni vélték a motivációt, hogy a zsinat után el-
szakadt csoportot, az úgynevezett „lefebvristákat”
visszacsalogassuk az egyházba. Annyi bizonyos,
hogy hat évvel az engedély kiadása után egyik sem
történt meg. Arra azért rávilágított ez az esemény,
hogy a liturgia kérdése egyáltalán nem hagyja hi-
degen a hívek közösségét.

A II. Vatikáni zsinat után jelentősen megúju-
ló liturgia rengeteg kérdést, véleményt, vitát in-
dított el, amelyek máig hullámokat vetnek. Egy-
másnak feszülnek a táborok: gitáros mise vagy
Éneklő egyház, latin vagy magyar nyelv, tridenti
vagy vatikáni úzus. Eközben sokszor a hívők már
nem értik az egyes szertartáselemek jelentését.
Egymást érik a liturgikus változtatások (legutóbb
például a mindenkiért-sokakért kérdésére), amik
megint csak sokakban ellenérzést, másokban lel-
 kesedést szülnek. Nem haszontalan tehát egyet-
len könyv sem, amely segít jobban megértenünk
az egyház liturgiáját. Annál is inkább, mivel ta-
lán ez a téma méltatlanul alul van reprezentálva
a hazai tudományos közéletben. Ezt a hiányt hi-
vatott enyhíteni Georg Braulik Ószövetség és li-
turgia című könyve. A jelenlegi helyzetben talán
legfontosabb üzenete ennek a könyvnek, hogy
nincs törés a liturgia történetében, nem beszélünk
fejlődésről vagy recesszióról, hanem folyamato-
san változó, dinamikus valóságról van szó. A li-
turgia az ószövetségi időkben kezdődik, és ala-
kul a mai napig. Annál is inkább létfontosságú,
hogy jobban megismerjük, hiszen a liturgia a
„Szentírás első és legfontosabb értelmezési helye”,
ahogy maga Braulik fogalmaz.

Georg Braulik bencés szerzetes, a bécsi Skót
Bencés Apátság közösségének tagja. A római Pá-
pai Bibliai Intézetben folytatott biblikus tanul-
mányokat. Több évtizeden át tanított a bécsi egye-
tem katolikus teológiai karán, mint az ószövetségi
bibliatudományok professzora. Később levelező
tagja lett az Osztrák Tudományos Akadémiának.
Eddig nem jelentkezett önálló könyvvel nálunk,
a nevét mégis ismerhetik azok, akik a Pannon-
halmi Szemlét figyelemmel kísérik, hiszen 1993
óta rendszeresen jelennek meg írásai ebben a fo-
lyóiratban. Mindezek mellett a Szegedi Biblikus
Konferencián többször előadóként is szerepelt.
Georg Braulik a szerethető tudós mintaképe.
Tanulmányai széles közönség számára szólnak
egyszerű és személyes nyelvezetükkel, ugyan-
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akkor pontosan és tudományos igénnyel fogal-
maz. A most megjelent kötet ezekből szemléz né-
hányat. Részint olyan írások ezek, amelyek már
az elmúlt húsz évben napvilágot láttak nálunk,
de vannak közöttük olyanok is, amelyeket most
fordítottak először magyarra.

A könyv három fő témakört vizsgál: a Máso-
dik Törvénykönyvet mint Isten népének teoló-
giáját, a zsoltárok világát és végül a liturgiát mint
a Szentírás elsődleges értelmezési közegét. A Má-
sodik Törvénykönyvről elmondja, hogy a Tóra az
ószövetségi lelkiség foglalata. Az Ószövetség
nem ismer a mai spiritualitásnak megfelelő fo-
galmat, ehelyett olyan formulákat használ, mint
a „Tóra hallása és megcselekvése”. Felvázolja azt
az ívet, ahogy Isten népe megszületik Ábrahám
hitével, növekszik az Egyiptomból való kivonu-
lással és a Tóra átadásával, hogy Krisztus halá-
lával és feltámadásával nyerje el végidei formá-
ját. A zsoltárokról írva meglepő fordulattal kezdi
a gondolatmenetét: „a korábbi vélekedéssel el-
lentétben a Zsoltárok könyve sohasem volt a je-
ruzsálemi Templom hivatalos énekeskönyve”.
Már a Deuteronómium is tud a Szentírás olva-
sásának különféle technikáiról, így a monasztikus
szerzetesek zsolozsmája például a Zsoltárok
könyvét mormoló meditációra épül, és bár van-
nak „nehéz zsoltárok”, ezek rögtön más megvi-
lágításba kerülnek, amint a teljes Szentírás ösz-
szefüggésében olvassuk őket. A liturgiáról szólva
szintén az Ószövetségből indul ki, hogy eljusson
egészen a liturgikus szövegek kiválasztásának
szempontjaiig. Az ünneplés jelentőségéről írva le-
szögezi, hogy „a liturgia a hívő közösség kelet-
kezésének elsődleges és legfontosabb helye”.

Braulik professzor stílusára jellemző a szinte
már a tudományos stílus határait feszegető sze-
mélyesség. A zsoltárok könyvéről így ír: „min-
dennapi bibliai kenyeremet jelenti”. Az olvasó
szinte hallja az idős professzor hangját, amint
hétköznapi, érthető nyelven vezeti be őt az ószö-
vetség ünnepeinek világába. Nem kell teológus -
nak lennem, nem kell latinul vagy héberül tud-
nom, csupán egyetlen dologra van szükségem: a
vágyra, hogy mélyebben megértsem, hogyan
ünnepli Isten népe Krisztus áldozatát, amely hi-
tünk szerint életünk csúcsa és forrása. (Ford.
Bánhegyi B. Miksa et al.; Bencés Kiadó, Pannon-
halma, 2012)

HODÁSZ ANDRÁS

ANDRÉ LÉONARD: 
MIÉRT HISZÜNK? A HIT ÉRVEI

Ha valaki azt hitte volna, hogy ma már nem le-
hetséges a szó eredeti értelmében vett apologe-
tikát művelni, azaz hogy a hit értelmességének,

belső koherenciájának bemutatása a szekulari-
zált nyugati világban lehetetlen feladat, vagy
egyenesen kiment a divatból, az mindennek re -
mek cáfolatát találhatja meg ebben a könyvben.
André Léonard ugyanis képes a keresztény hit
lényegi igazságainak érthetőségét, a józan em-
beri értelem előtti „védhetőségét” úgy bemutat -
ni, hogy közben elkerüli mind a naiv és leegy-
szerűsítő trium fa lizmus Szkülláját, mind pedig
az irracionális fideizmus Kharübdiszét: könyve
intelligens apologetika.

André-Joseph Léonard mechelen-brüsszeli ér -
sek korábban a louvaini (frankofón) katolikus
egyetemen tanított filozófiát (nem összekeve-
rendő a leuveni — magyarosan lőveni — katoli-
kus egyetemmel: a leuveni katolikus egyetem —
a nyelvek mentén — 1968-ban két részre szakadt,
a frankofón rész akkor Louvain-la-Neuve-be te-
lepült). 1991-től namuri püspök, 2010-től pedig
Godfried Danneels bíboros utódjaként mechelen-
brüsszeli érsek, Belgium prímása lett. Termékeny
szerző: egyetemi tanítási évei alatt, és azóta is,
számos könyvet írt, főként a filozófiai teológia,
alapvető erkölcstan és fundamentális teológia té-
maköreiből.

Miért hiszünk? A hit érvei című könyvét még
louvaini tanárként írta 1987-ben. Ez a mű egyik
vallástudományi kurzusának terméke, amelyet
a hit okainak szentelt, olyan egyetemisták szá-
mára, akik vagy eltávolodtak a hittől, vagy —
bár gyakorló keresztények — mégsem rendel-
keztek megfelelő ismeretekkel a katolikus hit
ésszerűségét illetően. A magyar fordítás a 2010-
es, második kiadás alapján készült.

Könyvének — melyet tudatosan a keresztény
apologetika nagy hagyományába állít — az a
célkitűzése, hogy a hit tartalmát olyan módon
fejtse ki, amely számot vet a józan ész kívánal-
maival és mindazokkal az ellenvetésekkel, ame-
lyeket a szekularizált világban élő mai ember
szegezhet a kereszténységnek. Nem könyv-
szagú ellenérvek unalmas cáfolatáról van azon-
ban szó, hanem valódi szellemi kalandra hív a
szerző, ráadásul olyan lebilincselő stílusban,
amely mellőzi a teológiai szakzsargont, mégsem
igénytelen. André-Joseph Léonard ugyanis vér-
beli pedagógus, aki felhasználja a modern fun-
damentális teológia eredményeit, ugyanakkor
világosan és pontosan magyaráz meg komplex
teológiai problémákat (például kegyelem és ter-
mészet viszonya, a hit Krisztusa és a történelem
Jézusa közötti kapcsolat), és valóban érthetővé
akarja tenni a titkot: hogy az Isten megtestesült,
meghalt és feltámadt Fia az, aki az ember leg-
mélyebb vágyait azokat felülmúlva teljesíti be.

A könyv tehát a hagyományos apologetika
három fő traktátusát veszi sorra: demonstratio
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religiosa, demonstratio Christiana, demonstratio
Catholica. E három téma (Isten létének igazolása,
Krisztus igazolása, a római katolikus egyház iga-
zolása) azonban egyetlen szerves egészet alkot:
Isten léte Jézus Krisztusban, az emberré lett Igé-
ben nyeri el végső értelmét, és a megtestesülés
titkából érthetjük meg azt is, hogy képviselheti
hitelesen egy korlátok közé szorított, gyarló em-
berekből álló valóság, az egyház Jézus Krisztust.

A mű azonban nem Isten létének ésszerűségét
tárgyalja először, hanem mindenekelőtt bizonyí -
tani akarja: a keresztény hit lényegéből fakad,
hogy annak értelmi igazolása lehetséges és egy-
ben szükséges, mivel a hit egyszerre értelmes és
értelemfeletti. „A józan ésszel szemben tanúsí-
tott bizalom, amely bölcs óvatossággal párosul,
szorosan kötődik a katolikus gondolkodás belső
logikájához, ugyanakkor az isteni kegyelem és
az emberi természet közötti viszonyról alkotott
pozitív felfogás is jellemzi.”

A könyv második része az emberi értelem Is-
tenhez vezető két kitüntetett útját vizsgálja, a
metafizikait (amely a világ célra irányultságából,
belső rendezettségéből indul ki) és a meta noéti -
kait (amely az emberi szellem természetét vizs-
gálja: az emberi szellem nem lehet önmaga for-
rása). Szükséges ez az első lépés, hiszen a Jézus
Krisztusba mint Isten emberré lett Fiába vetett
hit értelmetlen Isten létezése nélkül. Az Isten léte
mel lett szóló érveket megvizsgálja a legsúlyo-
sabb ellenérv, a rossz misztériumának fényében:
végelemzésben csak a Jézus Krisztusban való hit
teszi lehetővé, hogy a rossz teljes elismerésével
egyidejűleg elfogadjuk Isten létezését.

A könyv harmadik része Jézus személyének
igazolása, amely alakjának összehasonlíthatat-
lanul egyedülálló voltán és feltámadásának té-
nyén alapszik. És ha igaz, hogy Jézus valóban
Isten Fia, aki emberré lett, meghalt és megdi-
csőült, akkor az ő halálában az üdvösség valódi
reménye tárult fel minden embernek. Hogy
mindez nem pusztán illúzió, azt Jézus életének
történelmi beágyazottsága, tényszerűsége tá-
masztja alá. Ha pedig igaz mindaz, amit Jézusról
hiszünk, akkor az egyház léte és a szentségek
sem jelentenek problémát — ez a könyv utolsó
részének témája.

A mű egészéből a meggyőződés derűs maga-
biztossága és egyúttal az emberi értelem lehető-
ségeibe vetett bizalom sugárzik — mindkettőre
nagy szüksége lehet annak a hívőnek, aki ma
„számot akar adni reményének alapjáról”.
(Ford. Né meth Helga; Szent István Társulat, Bu -
da pest, 2012)

DEÁK VIKTÓRIA HEDVIG

TIMOTHY RADCLIFFE: 
MIÉRT VAGYOK KERESZTÉNY?

„Miért vagyok keresztény?” Ez az a kérdés, ame-
lyet egyetlen, a hitét komolyan vevő keresztény
sem tud megkerülni, és amelyet előbb vagy
utóbb feltesznek nekünk azok, akik érteni sze-
retnék, hogy miért hiszünk. Timothy Radcliffe,
akit közel ötven éve a hit igazsága vonzott a do-
monkos rendbe, nemcsak a maga válaszát adja
meg ebben a kötetben, hanem általános érvényű,
objektív választ fogalmaz meg, mely számunkra
is segítség lehet abban, hogy jobban átlássuk és
megértsük a hit fontosságát, ajándék mivoltát
és egész életünkre való kihatását.

Az első válasz, amit a kérdésre kapunk, így
hangzik: azért érdemes kereszténynek lenni,
mert a kereszténység igaz. Hogy milyen érte-
lemben igaz, egyedül abból az alaptételből néz -
ve közelíthető meg, amely akár a második válasz
is lehetne a kérdésre: „a kereszténység ér telme,
hogy Istenre, életünk értelmére mutat”. Ez az
egyszerű mondat válik az egész könyv vezérfo-
nalává, miközben a fejezetek koncentrikus kö-
rökben tárgyalják a kereszténység sajátos rálátá-
sát a világra, társadalomra, kapcsolatainkra,
szabadságra, gyökereinkre, a keresztény remény -
re és hitre, amely egy nagyon személyes és fel-
tétel nélkül szerető, emberré vált Istenre mutat,
s így újra rádöbbent életünk egyetlen és igazi kö-
zéppontjára.

Néha nyugtalanítóan őszinte az, ahogyan a
könyv szembenéz egy-egy felmerülő kérdéssel
vagy nehézséggel: miért nehéz elfogadni a mai
társadalomnak az egyház tanítását bizonyos kér-
désekben; mi az, ami az egyház egységét veszé-
lyezteti; az emberi tapasztalatok mely bonyo-
lultságával kell őszintén szembenéznünk, és
hogyan segíthetünk az embereknek, hogy bátran
gondolják végig, mi a helyes. A szerző bátorsága
mögött az a meggyőződés áll, amit többször is
megfogalmazva találunk a könyv lapjain: ha az
egyház tanítása igaz, akkor hirdetnünk kell, sza-
vainkkal és életünkkel egyaránt. Ki kell állni
azért, amit hiszünk. Az igazsághoz való hűség a
kereszténység virulásának a feltétele. Ehhez
pedig ismernünk kell az egyház tanítását, és él-
nünk is kell azt, amit igazságként felismertünk,
így válik hitelessé a hitünk. „Istenről való állítá-
saink csak az Istenre irányuló életek összefüggé-
sében érthetőek. Önmagán túlmutató életünk
nélkül szavaink Istenről nem sokat jelentenek.”

Timothy Radcliffe közvetlen, frissnek ható és
magával ragadó stílusa egy pillanatra sem hagy
olvasás közben unatkozni, hiszen képes egy-
szerre több oldalról közelíteni meg egy kérdést
anélkül, hogy közben utat tévesztene. 1992 és
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2001 között a Domonkos Rend általános elöljá-
rója volt, aki a rend közösségeit látogatva, majd
az utóbbi években keresett és népszerű előadó-
ként többszörösen beutazta a világot. Rendkívüli
műveltsége és ezen évek alatt szerzett tapaszta-
latai átjárják és gazdagítják ezt a kötetet is, és
mintegy felvillantják szemünk előtt a világegy-
ház valóságát és egységes mivoltát.

A Miért vagyok keresztény? címet viselő kötet
2007-ben elnyerte a legjobb teológiai írásnak járó
anglikán Michael Ramsey díjat, friss hangneme
és a keresztény hit igazságának teológiai, ugyan-
akkor mégis emberi felmutatása miatt. Sokat-
mondó protestáns méltatás ez egy katolikus szerző
munkájáról, aki a katolikus hitet a maga egyete-
mes mivoltában tudja közel hozni a hétköznapi
emberekhez — akik mind Isten egyetemes Ki-
rályságába kaptak meghívást. Ahogyan a szerző
e kötet zárszavában mondja: „A kereszténység
tanítása nem csupán tények száraz ismertetése.
Hitünk túlmutat a hittételeken, és Isten szavak-
kal kifejezhetetlen misztériumába vezet. Sza-
vaink a szavakon túlra vezetnek”, az otthonhoz,
amelyet Isten nekünk, embereknek készített.
„Arra vagyunk hivatottak, hogy saját testünkben
is és a Királyságban is otthon legyünk, bár oly kü-
lönböző módokon, hogy elképzelni is nehéz. Kö-
zépütt pedig ott áll az egyház, és segít, hogy
mindkettőben otthonra leljünk, oázist kínálva az
emberiség számára a gyökerek elvesztésétől szen-
vedő világunkban.”

Timothy Radcliffe nem érvel, de nem is kerüli
meg az igazságot; nem meggyőzni akar, hanem
útjelzőket adni az otthon felé. Ezért ez a könyv
mindenkinek szól: kereszténynek és nem keresz-
ténynek, meggyőződésből hívőnek és keresőnek
egyaránt. A Hit évében különösen is aktuális ez a
kötet, nemcsak a saját hitünkre való rátekintés-
nek és az életünk hozzá igazításának, hanem az új
evangelizációnak és remény-hozásnak az eszkö-
zeként is. Mert nem csak a keresztényeknek van
szükségük a hitre és a megalapozott reményre.
Timothy Radcliffe mindkettőt testközelbe hozza.
(Ford. Lukács József; Vigilia, Budapest 2012)

PETRES E. LÚCIA

JUHÁSZ ANIKÓ: 
KÉK REPKÉNYEK, BUKOTT
ANGYALOK

Ha valaki arra kérne, hogy egy szóval jellemez-
zem Juhász Anikó legújabb verseskötetét, min-
den bizonnyal azt válaszolnám, hogy lélekringató.
A szavak hihetetlen áradása és sodrása csodála-
tos lelki tájra vezet, ahol a hegedűszó minden-
napos ajándék, sőt kegyelem, s a születés és a

halál valahogy békére lel egymással. A halál nem
végérvényes lezárás, hanem a földi élet szerves
része, egy jobb élet kezdete: „Élő — halott: kart
karba fonva üldögél. / Isten két összetartozó magzata”
— olvassuk a szerző Lepkebáb című versében. De
nem hazugságba, szép mesevilágba ringatja az
olvasót, a művészet (jelen esetben a költészet)
nem fedi el előlünk az élet súlyos realitását,
hanem ezt a valóságot mélységes, gyakran küz-
delmes istenhittel vizsgálja. A kötet ugyan négy
ciklusra tagolódik (Korallzátonyok; Moz góképek,
állomások; Holdak és macskák az életügetőn; Jelenetek
a könyvek életéből), a verseket mégsem választják
el egymástól sem tematikusan, sem hangulatuk-
ban a tipográfiailag elkülönülő fejezetek.

Ahogy az élet megfogan és világra jön, bi-
zony búcsút is int egyszer a földi létnek: a bölcső
már ott ring a sír fölött. Már a kötet elején szem-
besülünk a kisgyermek elvesztésének tragédiá-
jával: egy édesapát látunk, aki halott gyermeke
fényképét szorongatja egy kávéház teraszán. Az
Egy férfiember. Sír után csak a könyv végén talál-
kozunk a gyermek elvesztésének fájdalmával: a
Gyermek a csónakban címe is jelzi, hogy az alig
négyéves kisember földi útlevele csak rövid időre
szól: „S mégsem futhat ő, / egész nap zápor nélkül
fekszik, / a tengert csupán anyja és apja szemében
látja…” Azonban a versből nem az a fajta lemon -
dás körvonalazódik, amit A pestis című regény
Rieux doktorától hallunk: „…soha az életben nem
leszek hajlandó szeretni azt a világot, ahol gyermeke-
ket vonnak kínpadra”, hanem Jób Isten akaratába
belenyugvó hangját véljük felfedezni: „az Úr
adta s az Úr elvette, amint az Úrnak tetszett, úgy lett,
legyen áldott az Úr neve!” (Jób 1,21).

A gyermek érthetetlen szenvedése és halála
mellett az élet eliramlása egy idős ember esetében
másképp értelmeződik: az emlékek élénkebbé
válnak az elszámolás órájában, s az evilághoz
kötő gyökerek már nem kapaszkodnak olyan
szorosan a földbe, végül „az öregember, szemét le-
hunyva, már csak azt / tapintja, hogy benne a gyökér
/ már nem kapaszkodik sehova”. De akármennyire
próbálunk a „jó halál” és a mennyei élet gondo-
latával vigasztalódni, mégis mindig ott bujkál
bennünk a kérdés: „Te mindig itt voltál, hát ott most
hogy lehetnél?” Juhász Anikó verseiben rámutat
erre a paradoxonra, és arra késztet, hogy a nyug-
talanságot ne altassuk el magunkban aljas eufe-
mizmusokkal, hanem gyávaságunkat leküzdve,
bátran küzdjünk meg a kínzó gondolatokkal.

Ilyen nehézséget jelent a tudomány és az em-
beri lét egyensúlyának megtalálása is. A halandó
ember megkapta a Teremtőtől a névadás jogát,
de vajon miként tud ezzel az adománnyal gaz-
dálkodni? Nem élünk vissza folyton a megne-
vezés lehetőségével? „Mondd, természetre rendel-
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tettünk-e, avagy a könyvre? S átfoghatja-e a másik-
nak gyilkolása nélkül mindkettő életünk legbensőbb
húrjait?” — teszi fel olvasójának a kérdést a
Prozológia című vers. Az emberben megfogal-
mazódik (talán önkéntelenül is), hogy fejlettnek
mondott civilizációnk milyen barbárságokat kö-
vetett el, és csak kevesek lettek a szó szoros ér-
telmében humanisták a könyvekbe zárt kulturá-
lis örökségtől. Akik azonban átélik az írás
iszonyú örömét, azok képesek a teremtett világ-
ban új színeket találni, s a hangulatok megraga-
dásával gazdagítani a sokak által sivárként lá-
tott jelent: „egybehangolva ülni minden idővel,
kellemes érintésűvé tenni az estét”.

Az elmúlás fájdalmával párhuzamosan a ta-
vasz zsongása, az élet rügyfakadása és a vágy
felébredése is helyet követel magának Juhász
Anikó lírájában. A Tavaszodnék és A reggel zso-
lozsmájában a dallamok, a színek, a formák és az
illatok együtt olyan szinesztéziát alkotnak, amely
által mi magunk is részeseivé válunk a dolgok
reggeli lélekvándorlásának. A cipőkön valahogy min-
dig ott szárad egy nyom kezdetű költeményben a
fiú cipőtalpán, noha még ott találjuk első léptei-
nek jelét, ezzel egyidejűleg már „szerelmes aka-
rással lépked” a lány felé, akinek álmában feltű-
nik „a hozzá elfutó gyermekcipő”. A Szerelemben
nemcsak a Nap, hanem egy betonrepedésben ki-
nőtt virág is dicséri a járdaszegélyen ülő fiatalo-
kat: „ha a Nap csónakját ők megtalálnák, / tán feszülő

vitorláját és két / evezőjét is nekik adná az a / virág,
ki bár zátonyra / futott, tudja, a vágy csak / ritkán ap -
ró termetű”.

A kötetben különös fontosságot nyer az édes-
anya iránt érzett szeretet, ennek egyik legszebb
példája Az állomás és a fehér ruhát is látó Budapest
című vers, amelyben jelen és múlt egymást szo-
rosan átölelve létezik: nehéz csomagokkal a vo-
natról leszálló idős hölgy képe a jelenben és a
Duna felett, a hídon átszaladó, könnyű, fehér
ruhát viselő nő, aki szíve alatt hordja gyermekét
a múltban. Ez a két jelenet ragyogó egységgé
formálódik az immár felnőtt lányban: „mert te
nekem cipelted az életet, nekem a / fehér ruha legtöb-
bet ígérő / terhét, és hajadból bontottad / ki, ha kellett,
a pesti éjszakát”.

A Kék repkények, bukott angyalok olvasását kö-
vetően egy kicsit másképp szemlélhetjük a min-
ket körülvevő világot: érzékenyebben figyeljük
a madarak repülését, a macska vadászatát, meg-
próbáljuk az esti ködbe burkolózott kéményeket
tömzsi ördögökként látni, édesanyánktól átvenni
az aggódás nehéz kosarát. S valahogy könnyebb
szívvel mondjuk a földi életből való távozáskor
az Esőben című dalocska szövegét: „Majd ha lé -
pek, égig érek, / mégis tovább mendegélek, / megke-
rülöm ott a holdat, / s felkeresek minden holtat.”
(Cédrus Művészeti Alapítvány — Napkút Kiadó,
Budapest, 2012)

IKKER ESZTER
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JOHANNES B. BRANTSCHEN
Miért van szenvedés?
A nagy kérdés Istenhez

Miért van ez a sok szenvedés – ha meggyőződésünk szerint
Isten hatalmas és jóságos? A kérdés ősrégi, mégis minden
nemzedékben újra felbukkan, és minden hívő embernek ne-
kiszegeződik. Bár számtalanul sok remek válasz született a
múltban és adódik ma is, egy ponton végül mindegyik adós
marad a végső magyarázattal. 

Amikor Johannes B. Brantschen beszélni mer a szenve-
désről, akkor nem próbálja meg agyonmagyarázni a szen-
vedést vagy akár olcsó vigaszt nyújtani a szenvedőknek.
Pusztán arra vállalkozik, hogy velük együtt érezve, de
megszólítva az egészségeseket és a „boldogokat” is, utá-
nagondoljon a szenvedés titkának. 

A könyv nyílt és őszinte tájékozódása segíthet eligazod-
nunk, hogy keresztény hittel hogyan lehet szembenézni a
szenvedés tapasztalatával. 
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