
Jézus szenvedéstörténete kép és vers hatásá-
ban több mint megrázó — fölemelő. Hogy a szö-
vegeket válogató Kovács Klára milyen jól ráérzett
eme komplexitásra, azt Rónay György költemé-
nyének megrendítő négy sora is — benne a vi-
lágmindenség és tisztaságra törekvő akaratunk
— mindennél szebben mutatja. „Szállj le, éjszaka,
szállj, / fájdalom éjszakája, / árulás éjszakája, /
megváltás éjszakája.”

A könyv a Magyar Művészeti Akadémia támo -
gatásával jelent meg. (Budapest, 2015)

SZAKOLCZAY LAJOS

SZENT BONAVENTURA: 
SZENT FERENC ÉLETE —
LEGENDA MAIOR

A ferences lelkiség és lelkiségi irodalom iránt ér-
deklődők legnagyobb örömére a Szent István
Társulat a „Középkori keresztény írók” soroza-
tának 7. kötetében az idén kiadta Szent Bona -
ven tura Legenda maiorját, Szent Ferenc nagyob-
bik életrajzát Berhidai Piusz OFM fordításában,
az ugyancsak általa írott kísérő tanulmánnyal és
jegyzetekkel együtt.

A Legenda maior, mely évszázadokig meghatá -
rozta a Szent Ferencről alkotott képet, gazdag
történelmi előzmények után, magyar nyelven
utoljára 1942-ben jelent meg Burka Kelemen OFM
fordításában (Szent a Szentről — Assisi Szent Fe-
renc életrajza Szent Bonaventurától. Szentföldi fe-
rencrendi Zárda, Budapest, 1942). Az 1990-es
években kiadott „Ferences Források” sorozatban
azonban ez a fordítás már nem jelent meg újra,
hiányát viszont azóta is éreztük. A „Ferences
Források” szerkesztői a korábbi kiadásnak nem-
csak nyelvezetét tartották elavultnak, hanem
látva a fordításelmélet, valamint a Bonaventura-
és a Szent Ferenc-kutatás hatalmas fejlődését,
úgy gondolták, csak olyan kiadásnak van ér-
telme, amely az utóbbi évtizedek kutatási ered-
ményeivel segíti az olvasót a megértésben, tehát
új fordításra van szükség.

Olvasva a bevezető tanulmányt, a jegyzete-
ket, és magát a legenda szövegét, elmondhatjuk,
hogy a fenti szempontoknak a lehető legmesz-
szebbmenőkig megfelel Berhidai Piusz fordítása,
aki nemcsak magyar–latin szakos tanárként, a
középkori magyar ferences prédikációs iroda-
lom kutatójaként és teológusként, hanem feren-
ces szerzetesként is — Szent Ferenc és Bona ven -
tura családjának tagjaként — nyúlt ehhez a
páratlan életrajzi íráshoz. Bonaventurával való
ismeretsége nem most kezdődött. Már két szak-
dolgozatát is a Legenda maior elemzéséből írta, a
fordítás pedig mintegy tizenöt év munkájának

kiérlelt gyümölcseként vehető most kézbe.
Hogy valóban alaposan megfontolt és igényes
munkával van dolgunk, jelzi például, hogy míg
Burka Kelemen fordításának csupán 2 szűk ol-
dalnyi a bevezetője, Berhidai Piusz 35 oldalas
bevezetőben ismerteti meg az olvasót a legen-
dával. Erre a bevezetőre azonban szükség is van.

Szent Bonaventura Szent Ferenc életrajza
ugyan is az elmúlt jó száz évben nem tartozott a
legkurrensebb ferences témák közé. A „történeti”
vagy az „ember” Ferencet megragadni kívánó
történeti kutatás számára ugyanis a Legenda maior
történelmi hitele más korábbi életrajzok felfede-
zésével semmivé lett. Jól példázza ezt Jacques Le
Goff egy 1967-ben tett megállapítása, mely ma-
gya rul is olvasható, és amelyet idéz a fordító:
„Szent Bonaventura legendája, mint forrásmű
Szent Ferenc élettörténetéhez, gyakorlatilag
hasz nálhatatlan… Szent Bonaventura olyan ki-
agyalt és tendenciózus művet írt, amely nem
vesz tudomást a modern történettudomány alap-
vető követelményeiről.” (Jacques Le Goff: Assisi
Szent Ferenc. Ford. Szilágyi András. Európa
Könyvkiadó, Budapest, 2002, 41.) Csakhogy ez
nem Bonaven tu ra hibája, hanem a pusztán tör-
téneti megközelítés határa. Bonaventura gondo-
latvilágában Ferenc élete teológiai keretbe ágya-
zódik, így a legenda misztikus mű, ami inkább
Ferenc életének látomása, Krisztussal együtt való
látása, annak szemlélődő elbeszélése. De valóban
kiagyalt és tenden ciózus-e a Legenda maior? A mo-
 dern lélektan már másként vélekedik erről, ami-
kor megkülönböztet életutat és élettörténetet.
Élettörténeten „személyesen konstruált, sok szub-
jektív elemet tartalmazó elbeszélést, narratívan
megalkotott identitást” értünk. Mivel az életese-
mények elbeszéléséhez mindig választanunk kell
egy olvasatot, lehetséges magyarázatot, ezért a
valóban megtörtént események sora és az álta-
lunk értelmezett és megkonstruált történet epi-
zódjai nem biztos, hogy mindig fedik egymást.
Az életút „az objektív tényszerű események lán-
colata, amelyen a történeti, történelmi, társadal -
mi és kulturális változásokat és életünk össze-
függéseinek tényszerű, lineális egymásutániságát
értjük.” (Siba Balázs – Siba-Rohn Hilda: Élettér-
kép. Az élettörténeti munka elmélete és gyakorlata.
Kálvin Kiadó, Budapest, 2013, 19.) A modern kori
értetlenség oka tehát az, hogy a mo dern tudo-
mányosság életutat szeretne látni, amikor a törté-
neti Ferencet akarja megragadni, de kérdés, va-
lóban értenénk-e Szent Ferencet, ha életének
minden napjáról naptárszerűen mindent tud-
nánk. Szerintem titka akkor is megmaradna. Bo -
na ventura azonban, a fenti megkülönböztetés
szerint, Szent Ferenc élettörténetét tárja elénk,
mégpedig a stigmatizáció pillanata köré építve
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fel egész művét. Mindez nem érhet bennünket
váratlanul, hiszen ő maga világosan meg is fogal-
mazza a legenda elején: „Az érthetőség kedvéért
nem mindig időrendben szőttem a történetet,
ha nem egy fontosabb összefüggés megőrzésére
törekedtem…” (Előszó, 4.)

Szent Bonaventura szándékának valódi meg-
értésében igen nagy segítséget nyújt a bevezető,
melyhez hasonló mélységű tanulmányt magyar
nyelven Szent Bonaventura misztikus műveinek
bevezetőjében olvashattunk (Szent Bonaventura
Misztikus művei. A bevezetőket írták Barsi Balázs
OFM és Várnai Jakab OFM. „A lelki élet meste-
rei”, V. Szerk. Ákos Géza és Csanád Béla. Szent
István Társulat, Budapest, 1991). A bevezető
tehát elhelyezi a Legenda maiort a ferencesség ku-
tatásában, valamint a rendtörténetben, és meg-
mutatja, Bonaventura miként érinti korának va-
lamennyi aktuális rendi kérdését. A bevezető
második ré sze, „A Legenda maior mint teológia:
Krisztus-ikon narratív keretben”, egy „Bonaven -
tura teológiai kisszótárral” kezdődik, mely a le-
gendában előforduló leglényegesebb teológiai
kifejezések bo na venturai használatát világítja
meg, majd ismer teti a Legenda szerkezetét, mely
kronológiai keretbe foglalva mutatja be Szent
Ferenc életében a lelki élet hármas útját, végül a
bibliai képek, szimbólumok magyarázatával zá -
rul. Itt olvashatjuk, hogy Hans Urs von Baltha -
sar szerint a skolasztikában Bonaventura beszél
a legtöbbet a szépről, feltehe tően legbelső tapasz -
talatának megfelelően. A Legenda maior tehát
szép: szövegében és annak megjelenésében is.
Talán ennek fényében szúr igazán szemet az a
tipográfiai hiba, hogy a Legenda tényleges szö-
vege folytatólagosan a bevezető utáni oldalon
kezdődik, és az egyes fejezetek is így követik
egymást. Örömmel állapíthatjuk meg azonban,
hogy Berhidai Piusz fordítása a Legendának ezt a
szépségét stílusában is, de képileg is visszaadja,
amikor a legenda fontos részein található, oly-
kor nagyon emelkedett összefoglaló vagy be-
 vezető részeket költeményként szedve hozza.
Mind ez lassítja az olvasását, és már megjelené-
sében is elgondolkodásra, elmélyülésre késztet,
hiszen ezt a legendát csak így érdemes, csak így
lehet olvasni. (Ford. és a kísérő tanulmányt írta:
Berhidai Piusz OFM; Szent István Társulat, Bu-
dapest, 2015)

VARGA KAPISZTRÁN

KRÁNITZ MIHÁLY: 
ALAPVETŐ HITTAN

Kinyilatkoztatás; Vallás, vallások; Jézus Krisztus
személye; Egyház, Hit, tudás, megismerés — ezek

a fundamentális teológia, más néven alapvető hit-
tan, régebben hitvédelemnek is nevezett tantárgy
alapágai. Nem mindegy azonban, mikor íródtak
azok a teológiai jegyzetek, amelyekből a főisko-
lákon tanítanak. Kránitz Mihálynak, a PPKE Hit-
 tudományi Kara tanszékvezető egyetemi taná-
rának előbb jegyzetek formájában megjelent tan-
könyveinek összefoglalása ez a mű, amelyet
több mint tizenöt éve tanít papságra készülőknek
és világi híveknek egyaránt. 

A könyv igen alaposan kidolgozott, minden
részletkérdésben dokumentált eligazodást nyúj-
tó igazi teológiai kézikönyv, ami követi a legutóbbi
külföldi szakteológiai munkákat. A vizuális ta-
nulást mindenképpen segíti ez a könyvforma,
tagoltságával, táblázataival (sokkal inkább, mint
a gépelt jegyzet, vagy az internetről letöltött anya-
 gok). Ez a könyv áttekinthetőségével, kiegyen-
súlyozott kritikai szemléletével már „az alapok-
nál” megtanít a „középutas látásra”, amire az után
majd épülhet a dogmatika és az erkölcsteológia
is a többi teológiai tárggyal, ahogy a szerző be-
vezetőjében megállapítja. Igen jó dolog, hogy kis
hazánkban egymás után jelennek meg a teoló giai
szaktárgyak méltó kézikönyvei (Egyházjog, Dog-
matika, Morális, Fundamentális, Liturgika), ame-
lyek nemcsak az isteni tudományt módszeresen,
vizsgára tanuló hallga tók számára nyújtanak
segítséget, hanem a világban élő — ám érdeklő-
dő — keresztények, keresztény családok könyv-
tárának is méltó darabjaivá válhatnak (az új Ka-
tekizmussal vagy a Kompendiummal együtt). 

A kötet függelék-anyaga is igen gazdag: Hit-
vallások (talán ezek között elfért volna még Bol-
dog VI. Pál pápa kevésbé ismert Hitvallása is), a
vallásközi párbeszéd sok dokumentuma, a leg-
utolsó, Ferenc pápától való megnyilatkozásokig
bezárólag. A zsinatok felsorolásánál az „ökume-
nikus” jelző helyett inkább az „egyetemest”
hasz náljuk, jóllehet a latinban ez a szó áll. Az egy-
házdoktorok sorában ott találjuk a nemrég Ferenc
pápa által kihirdetett Nareki Szent Gergelyt, va-
jon miért maradt ki a XVI. Benedek által egy-
háztanítónak nyilvánított Szent Hildegárd és
Ávilai Szent János (így talán összesen 36-an van-
nak). Hatalmas bibliográfiai anyag zárja a tetemes
munkát, amelyből például szakdolgozó teológiai
hallgatók további kitekintéshez juthatnak. A gon-
 dolatébresztő, komoly kivitelű könyvborító az
Alapvető hittant nemcsak a szerző „capola vo ro”-
jává, mesterművévé avatja, de a Szent István Tár-
sulat hasonló becses könyvei között is kijelöli a
helyét. (Szent István Társulat, Budapest, 2015)

PÁKOZDI ISTVÁN
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