
ra / Termett csillagok” estében erőteljesen össze-
tartozó szavak hely-közösségét szünteti meg a sor-
határ. Az „örökkévalóság / Darabkája” olyan át-
hajlás, amely a címben megjelent közlés két elemét
szakítja szét. Ezzel a költő szétrántja a szöveget. Az
olvasó szeme esetleg átsiklik ezen. A szöveget el-
mondó vagy eltünteti a sorhatárt, vagy érzékelte-
ti. Ez utóbbi esetben azonban megbicsaklik, eltű-
nik a közlés lényege. Az „örökkévalóság” teológiai
értelme Isten vég nélküli létezése. Az „örökkéva-
lóság darabkája” lehet emberi ambíció is. Annak a
kívánása és reménye, hogy az egyén elmúlását élje
túl a híre, esetleg emlékezzenek rá későbbi korok-
ban is. Az elvonuló évektől induló, itt „iramló”-ként
leírt „idő”, a „világló világ hasadékai”-nak és a min-
dent elárasztó „vadvizek”-nek és „hitháló”-nak egy-
más mellettisége azt erősíti: ebben a szakaszban
koncentrálódik a hit és a kétely megléte és kimond -
hatósága.

Szövegformáló funkciója van a Saját sors kö-
tetben a versekben megjelenő lírai én pozíciójának.
Van hagyományosabb, vallomást tevő változat,
„én–te” párbeszédet kezdeményező forma, és van
szerepvers is. A lírai én megszólal kijelentő-, leíró-,
elbeszélő-, kérdező státusban, miközben legfőbb
attribútuma minden szövegváltozatban melan-
kolikus, a létezés legátfogóbb kérdésére kérdező,
a teremtő Isten és az arasznyi létben létező, élete
értelmére kíváncsi ember remélt dialógusa. Ez az
állapot nem nyelvi történésekben, emlék-moz-
zanatokban, hanem az ént meghatározó érzel-
mekben jelenik meg. A „fordítsd énfelém az arcod”
felszólításban, a „nyom se marad itt utánad, / Más
lép a helyedbe. De ugyanaz a bánat” kijelentésben,
az „idővé pusztulnak az emlékek” szószerkezet-
ben, a halál közeledtének kinyilvánításában, az
„utolsó szavak” elgondolásában, a „percnyi örök-
lét” megjelenítésében, a kötet utolsó versében, a
Már aligha segít zárlatában: „porrá lesz az összes
emlék poridővé / és elporzik a puha sár is” kife-
jezésben. (L’Harmattan, Budapest, 2017)

SIPOS LAJOS

ÓRIGENÉSZ: KOMMENTÁR
JÁNOS EVANGÉLIUMÁHOZ

A Pécsi Tudományegyetem Patrisztika Központ -
ja és a Kairosz Kiadó Catena című közös soroza-
tának legújabb kötete, Órigenész János evangé-
liumához írt kommentárja szervesen kapcsolódik
a fordító, Somos Róbert korábbi fordításaihoz (Kel -
szosz ellen, 2008) és az ókeresztény alexandriai teo-
 lógia világáról írt könyveihez.

Ismeretes, hogy a Valentinoszt követő gnosz-
tikus közösségben korábban már született János-
kommentár, mégpedig Hérakleón tollából, s a mű
minden bizonnyal terjedelmesebb munka lehetett,

mert saját magyarázatainak kifejtése közben Óri -
genész folyamatosan szem előtt tartja. Ez azonban
nem jelenti azt, hogy az órigenészi evangélium-
magyarázat csupán Hérakleón cáfolata lenne.
Órigenész szelíd határozottsággal támadja a
gnosztikus tanokat, anélkül, hogy a művén túl-
ságosan nagy erőt venne a polémia hevülete, így
a kommentár előterében mégiscsak az evangéli-
umi szöveg marad, és nem a teológiai vélemények
csatározása. Végül is Órigenész többszöri neki-
rugaszkodás dacára sem jutott a negyedik evan-
gélium kommentálásának végére, sőt a nagy
terjedelmű, 32 könyvből álló mű jelentős része is
elveszett a következő évtizedek, évszázadok vi-
tái során. A szellemi mesteréhez hűséges egy-
háztörténész és teológus, Euszebiosz már csak 22
könyvet olvashatott. A 13. században egy János
nevű szerzetes szerencsés módon lemásolta a Já-
nos-kommentárt (Codex Monacensis graecus 191),
s a kéziratot a következő században a nagy hu-
ma nista teológus, Besszarión magával vitte Nyu-
gatra. Sőt, úgy tűnik, a mű olyannyira felkeltette
a bíboros figyelmét, hogy egy 11. századi kéziratot
is beszerzett (Codex Venetus 43). E két kódex szö-
vegétől függnek a János evangéliumához írt óri -
genészi kommentár további kéziratai. A magyará -
zatok 1668-ban jelentek meg először nyomtatásban.

A János evangéliumához írt kommentár ma-
gyar nyelvű kiadásához írt bevezetésében a for-
dító felhasználja immár több évtizedes kutatá-
sainak eredményeit, amelyekre természetesen a
fordítás elkészítése során is támaszkodni tudott.
Már a Logika és érvelés Órigenész műveiben című kö-
tetében (2011) is azt az Órigenészt mutatja be, aki-
nek szentírási interpretációs módszere szigorú lo-
gikai elvekre támaszkodik, aminek köszönhetően
a kereszténységben a teológia módszeresen kö-
vetkezetes tudománnyá alakult át (a kötet 2015-
ben angolul is megjelent a münsteri Aschenndorff
kiadónál). Nyilván nem véletlen, hogy ebben a kö-
tetben közel másfélszáz alkalommal esik szó a Já-
nos-kommentárról.

Órigenész magyarázatait leginkább úti be-
szá molóhoz lehetne hasonlítani: útikönyv, de
nem szimbolikus értelemben, hanem belső értel-
mét tekintve. Nem fénykép vagy dokumentum-
film, hanem szavakkal festett teológiai látkép: hal-
latlan türelemmel és részletességgel fejti ki az egyes
evangéliumi versek belső, szellemi tartalmát és
összefüggésrendszerét. Az órigenészi kommentár
azért foglal el jelentős helyet a keresztény gon-
dolkodás történetében, mert a későbbi századok fo-
lyamán óriási hatást gyakorló elgondolásokat fejt
ki mind szűkebb értelemben vett teológiai kérdé-
sekről (például a Szentháromságról és kitüntetet-
ten a Logosz személyéről), mind a keresztény spi-
ritualitás és misztika problémáiról: a Krisztus által
lehetővé tett „misztikus, kimondhatatlan szem lé-
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lésről” és az átistenülésről. Éppen ezért a terjedel-
mes kötet a széles olvasóközönség érdek lő désére
is joggal tart igényt. (Ford., előszó és jegyz. Somos
Róbert; Catena, Fordítások 13, Kairosz Kiadó, Bu-
dapest, 2017)

GYURKOVICS MIKLÓS

JEAN-PIERRE TORRELL OP: 
A KATOLIKUS TEOLÓGIA

Lehet-e egyetlen rövid kötetben a széles olvasó-
közönségnek a katolikus teológiáról írni? Erre a
szokatlan és nehéz feladatra vállalkozott a sváj-
ci Fribourg-ban élő Jean-Pierre Torrell francia do-
monkos teológus. A szerző, aki Magyarországon
is kezd ismertté válni, főként a Szent Tamás éle-
téről és műveiről írt könyvei alapján, nagyon pre-
cíz és ugyanakkor rendkívül tömör elemzéssel lepi
meg az olvasót. Az eredetileg a párizsi Presses
Universitaires de France Que sais-je? (Mit tudok?)
sorozatában 1994-ben megjelent könyvecskéje hű -
en tükrözi vissza azt a tájékozottságot, amely egy
ilyen jellegű összegzés elengedhetetlen feltétele.
Ezúttal tehát nem Szent Tamás teológiáját és lel-
kiségét mutatja be Jean-Pierre Torrell, mint több
más nálunk is megjelent könyvében, hanem az
egész katolikus teológiára vonatkozó meglátásait
osztja meg olvasóival. Szent Tamás teológiai meg-
 közelítése természetesen megkapja a neki kijáró
helyet e könyv keretei között is (beleértve a to-
mizmus fejlődésének bemutatását napjainkig), de
a szerző számára még fontosabb áttekinthetően
és tömören összegezni a teológiai keresés külön -
féle szempontjait.

Jean-Pierre Torrell e könyvében pontosan ki-
mutatja, hogyan fogja egybe a teológiai gondol-
kodásmód a hitet és az értelmet, oly módon, hogy
a kettő egymást folytonosan segíti és kiegészíti, ál-
landó párbeszédet folytat: mindkettő elengedhe-
tetlen a teológia műveléséhez és Isten megisme-
réséhez egyaránt. A források (Biblia, egyházatyák,
középkori teológia, zsinati dokumentumok, pápai
enciklikák) gondos tanulmányozása alapozza meg
a teológia spekulatív jellegű továbbgondolását: a
két szempont nem keverendő össze, de nem is áll
egymással ellentétben. A szerző szerint figyelem-
be kell venni a teológia történetét, a teológiai ref-
lexió fejlődését és a jelenkori kihívásokat is. A hit-
tételek helyes értelmezése és világos magyarázata
lényeges, hiszen nem kívülről ránk kényszerített tör-
vényekről, hanem szerethető igazságokról van
szó, melyek életünket ma is alakítják. Az isteni misz-
tériumnak kijáró tiszteletet meg kell adni, és így
nem lehet mindenre rögtön magyarázatot találni;
kérdések és hipotézisek mindig maradnak. Isten ke-
resése közben az értelem sokféle módon eltéve-
lyedhet, ezért napjainkban is törekedni kell az egy-
ház tanításának helyes befogadására, értelmezésére

és továbbadására: ez a feladat ma aktuálisabb, mint
valaha. A teológus nak személyes kutatását és irá-
nyultságát összhangba kell hoznia a Tanítóhivatal
iránti tisztelet tel és engedelmességgel.

Jean-Pierre Torrell könyve sokak keresését meg-
világíthatja és elősegítheti. Jelenleg sokan keresik
öntudatlanul is Istent. Akár a teológiában eddig tö-
kéletesen tájékozatlan olvasó is sok haszon nal
tud ja forgatni ezt a könyvet, más részről pedig a
szak avatott teológus is tanulhat belőle. Az eddig
ismert elemek megfelelő felhasználása és rendsze -
rezése, bölcs és mértéktartó álláspont ki alakítása,
a szélsőséges és egyoldalú nézetek elkerülése,
„arany középút” keresése a hipotézisek sokasá-
gában: ezek a módszerek vihetik előbbre ma is az
igazságra nyitott embert. Az érdeklődésnek tehát
igen széles skáláján mozog a szerző, és ezúttal is a
tőle megszokott virtuóz módszeresség és igényes -
ség jellemzi. Megközelítésében mindvégig ki-
egyen súlyozottságra törekedik, és így gondosan
elkerüli azt, amit „a katolikus ideológia”, vagy pe-
 dig esetleg merev konzervativizmus kísértésének
tarthatnánk. A szerző higgadtan és tárgyilagosan
tárja elénk a teológia évszázados kincseit és mai
problémát is. Mindig meghatározó marad a rácso -
dálkozás a titokra és az igazság alázatos keresése.

A teológia az igazi tudomány, hiszen a lehető leg-
közelebb áll a minden emberi tudást összegző böl-
csességhez és a világot átfogó isteni értelemhez.
Manapság sokan próbálják megkérdőjelezni a ro-
hamosan fejlődő természettudomány és technika
nevében a teológiai tudomány létjogosultságát.
Nem veszik figyelembe azt, hogy milyen sok kér-
dést hagynak nyitva jelenleg is a tudományok.
E kérdések megválaszolatlansága jókora lehetőség
a kereszténység számára. A tudomány keresztény
felfogásban több, mint pusztán emberi tudás és erő-
feszítés, mivel a Szentlélek ajándéka, amely a hit és
bölcsesség többi ajándéka által éri el teljességét. Jean-
Pierre Torrell meggyőző módon tárja elénk „az Is-
tenről való beszéd” kialakulását és különböző di-
menzióit. Nem azonosítja a teológiát a teológia
történetével, és Szent Tamás iránti hűsége nem tart-
ja vissza attól, hogy a teológia mostani útkeresését
és nehézségeit is elénk tárja. A szerző gondosságát
mutatja, hogy könyvét több mint húsz évvel a meg-
jelenése után a teológiai reflexió azóta megtett fej-
lődésével számolva kiegészítette és utószóval lát-
ta el a Cerf kiadónál 2008-ban napvilágot látott új
kiadás számára.

A teológiai igazságok ilyen megközelítésben
egyáltalán nem maradnak meg pusztán csak tu-
dományos elveknek, hanem egy valósan megélt ke-
resztény bölcsesség és lelki élet alapelemeivé vál-
nak. A hitigazságok szemlélése, megszeretése és
hirdetése mindig szorosan kapcsolódik a keresztény
értelemben vett teológiai kutatáshoz. Természete-
sen nem a katolikus tanítás egészét tárja elénk a szer-
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