
AZ IRODALMI KÁNONRÓL, 
AVAGY KI IS E SOROK ÍRÓJA? 
Háy János: Kik vagytok ti? Kötelező 
magyar irodalom 
Szerb Antal után — szabadon — szubjektív ma-
gyar irodalomtörténetet írni nyilvánvalóan külső 
kötöttségektől és belső becsvágytól mentesen, 
mindenféle hübriszt mellőzve, lazán és nagyvo-
nalúan (hovatovább pofátlanul), bizonyos érte-
lemben pedig hályogkovács módjára érdemes. 
Háy János talán nem túl szerencsés alcímmel: 
„Kötelező magyar irodalom” (és a könyv főcíme 
is kissé esetlenül hangzik Nyáry Krisztián ha-
sonló akusztikájú címekkel ellátott könyvei után) 
megjelent portrésorozata — Balassi Bálinttól Víg 
Mihályig — azt példázza, hogy az effajta kísér-
let hellyel-közzel (helyközökkel) ugyan, de még-
iscsak innovatív írói vállalkozássá válhat, sőt, 
akár olvasmányos, korántsem tankönyv ízű, fa-
kultatív oktatási anyag is lehet.  

Már a természetes önkénnyel kiválasztott 
szerzőkhöz tartozó címek is kellően figyelem-
felkeltőek és leíró jellegűek (A műparaszt, Sa-
nyika, A vérfarkas, A hiányzó láncszem stb.), néhol 
olyan bravúros és megejtő, pár bekezdéses esz-
szenciákkal, mint a Weöres Sándorról szóló feje-
zet kezdő oldala („Hol volt, hol nem volt, volt 
egyszer egy ember, úgy hívták, hogy Sanyi -
ka...”), hol pedig olyan kimerítő háttértudást sej-
tető életmű-skiccekkel, mint amilyeneket a Haj-
nóczy Péterről vagy Pilinszky Jánosról szóló 
fejezetek reprezentálnak. Mondhatni, csuklóból 
perdülnek ki ezek a szövegek, a valóság azon-
ban nyilvánvalóan más; a mintegy hétszáz ol-
dalas kötet gördülékenysége több éves szűrő- és 
kutatómunkát, „évődést” takar, ugyanakkor leg -
inkább Háy attitűdjének alternatív báját közve-
títi, illetve annak keresetlenségét-találékonysá-
gát domborítja ki. Ugyanis a sorok szerzője nem 
holmi konkrétumokat, irodalmi tényszerűsége-
ket keres, ezzel együtt nem is vak tyúkként talál 
rá egy-egy revelatív mozzanatra — vagyis vala-
hol a szubjektív intuíció és az objektív esztétikai 
érzékenység között, nem utolsósorban pedig a 
józan paraszti ész (ha van ilyen az úgynevezett 
értelmiségi kontextus közepette) segítségével ta-
lálja sokszor fején a szöget. Így néhány mozdu-
lattal gesztusértékűen számolhat fel megannyi 
előítéletet, merevséget, didakszist, modorosságot, 
manipulatív elemet a mindenkori irodalomér-
téssel, pontosabban a szépírói hagyomány első-
sorban nem elitista/szakmai, hanem általános, 
zsigeri befogadásával kapcsolatban. (Vö. „A mű-
alkotás minden mozzanata csak annyiban érde-

kes, amennyiben engem mint olvasót meg tud 
rendíteni.”, 601.) Irodalomtörténeti búvárként 
éppen annyira merül alá választottjai biográfiá-
jában-alkotáslélektanában, amennyire a — nem 
szó szoros értelemben vett — tárgyszerűség — 
óhatatlanul relativizált — realitásigénye azt 
megköveteli. 

Meglepő, legalábbis nem feltétlenül (el)várt 
módon akad néhány pálcatörés is a lassú höm-
pölygéssel induló (néhol mérsékelten dagályos 
vagy apadó, elhanyagolható mennyiségű horda-
lékot felkavaró, de jellemzően egyenletes hul-
lámzású) szövegfolyam által sodortatott „arcok” 
— például a sok oldalról „vádolt” Szabó Lőrinc 
— fölött. Utóbbi életútja nemes egyszerűséggel 
becsvágytörténetként van elkönyvelve; de az is 
megengedtetik szerzőnknek, hogy A legnagyobb 
magyar költő fejezetcímmel a megszemélyesített 
népköltészetről és/vagy magyar népről szűk tíz 
oldalban értekezzen, vállalva ennek a — népda-
lok tömörségéhez hű — sűrítésnek összes háyog-
kovácsos (sic!) velejáróját és kockázatát. Az utolsó 
fejezet is provokatívnak tetszhet egyesek szemé-
ben, ahol egyedüli kortársként egy underground 
dalköltő, a Balaton együttes vezetője — és nem 
mellesleg Tarr Béla filmjeinek zeneszerzője —, 
Víg Mihály kerül a fókuszba (némi tárgyi téve-
déssel, pontatlan szöveghelyekkel ellátva). 

Helyenként törvényszerűen a költő is kibújik 
az író sorai mögül, egy-egy alliteráló szentencia 
(„Minden művészi megszólalás mimikri”) vagy 
lírai gondolatfutam („Én Kosztolányival szem-
ben inkább úgy vagyok, hogy nem akarom ér-
teni, maradjon titok, minek leleplezni, amire 
olyan könnyen rányitok”) formájában. Mindeze-
ken kívül búvópatakként ugyan, de megjelenik 
a Háy-féle irodalomtörténet mesélés aktualizál-
ható vonulata is, amely több szálon is felejthető 
lesz: egyrészt a korszakokon és kulturális kur-
zusokon átívelő „irodalmi birodalmi” apparátus 
hierarchikus felépítésének, belterjes kapcsolat-
rendszerének látens leleplezése mentén indulha-
tunk el, másrészt a jelenleg nemzetinek kikiáltott 
irodalompolitikai (vagyis irodalmon inneni, 
pusztán politikai) folyamatokról szóló, valame-
lyest szájbarágós ízzel elhelyezett kitételek gelle-
rével indulhatunk el egy „másik úton” (Hol egy-
mást találjuk?). Harmadrészt az adott portrék 
felvázolása, árnyalása, majd lekerekítése közben 
az alapvetően narcisztikus művészlét görbe tük-
rébe is bepillantást nyerhetünk a hol nyers, hol 
ironikus, hol együttérző, hol tényleg kegyetlen 
narráció keretében (lásd a Berzsenyiről vagy a 
Bródy Sándorról írt szemelvényeket). Ami az el-
beszélésmódot illeti: a választékosság mellett 
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főleg az élőbeszéd effektjei dominálnak, szlenges 
kiszólásokkal tarkítva, hol szellemesen, hol eről-
tetettebb módon aknázva ki azt a bizonyos hu-
mor faktort, ami tanulságos módon csekély 
mennyiségben van kihasználva a magyar iro-
dalmi termés darabjaiban (jó pár üdítő kivétellel 
maga a szerző is foglalkozik Örkény István, Pe-
tőfi Sándor vagy Erdély Miklós személyében). 

De ki is e sorok írója? Ki veszi mindehhez a 
merészséget, pimaszságot és legfőképpen öntu-
datot? És vajon miről, hogyan szólna egy jövő-
beni irodalom tankönyv Háy János-passzusa? 
Egyáltalán, érdekes ez? „Hirtelen nem is tudom, 
a múltamat vizsgáltam oldalakon át vagy a jele-
nemet, hogy magamat tártam-e fel, vagy a ma-
gyar irodalom alkotóit, akik mindig velem vol-
tak és velem lesznek, akár akarom, akár nem” — 
olvashatjuk az utószót, majd elgondolkodhatunk 
azon is, hogy Háy személyes irodalmi kanonizá-
ciója milyen mintát adhat, mire sarkallhatja a 
jövő — hangsúlyozottan nem csak szakmailag 
elkötelezett — irodalomhoz nyúló generációinak 
tagjait, akik valószínűleg nem lesznek mind — 
az író szavaival élve — érzékeny szívű bölcsészek. 
Érzékenyek ettől függetlenül minden (nevelte-
tési, oktatási, szociális, kulturális) körülmények 
között lehetnek, s ha lelkesedésük, szívük is van 
hozzá, akár „intim azonosulás” is kialakulhat 
egy-egy szerzővel, életművel, esetleg egy adott 
szöveggel kapcsolatban. (Ahogyan azt a kötet 
József Attila-fejezete is szemléletesen tanúsítja.) 
Ha Háy azon kijelentését is elfogadjuk, miszerint 
a műalkotás folyamatos életveszély, akkor azt is meg-
kockáztathatjuk, hogy a jelen és jövő irodalomhoz 
vonzódó eszmélői olyan egzisztenciális holtpon-
tokat élhetnek meg bizonyos, számukra fontos 
szövegek segítségével, amely tapasztalatokra 
egyéb úton-módon nem tehettek volna szert. 

A Kik vagytok ti? éppen azért lehet fontos lak-
muszpapírja az irodalom mai helyzetének, mert 
a normatív alapkánon és iskolákban elsajátított 
(vagy pont el nem sajátított) tudásanyag legiti-
mitását megkérdőjelezve — legalábbis idéző-
jelbe téve —, valamint kiegészítéseket, lábjegy-
zeteket téve jut el ahhoz a legkevésbé magasztos 
és tekintélyelvű arcképcsarnokhoz, amelyből 
saját arcképzése is kiindul. A kötetbe foglalt 
identitáskeresés és a hozzá szervesen kötődő él-
ményanyag tehát organikus viszonyt feltételez 
az immáron Gutenberg-galaxison túli, digitali-
zálódó magyar nyelvű közkönyvtár és az olva-
sók között, akik ha nem vigyáznak, disznók 
közé keveredve a korpákok táplálékai lehetnek —, 
hogy a szerző egyik duplacsavaros sziporkáját 
citáljuk, akinek kimondatlan üzenete végül is 
azt az elénk vetett gyöngyöt írja körül, amely 
nem csupán az itthoni irodalomtörténet fényko-
raiban, hanem a kortárs művészet — nem min-

dig helyén kezelt — felfénylő darabjaiban is 
megcsillan. Persze az úgynevezett irodalmi 
„kánon” — megfelelve a zeneileg értelmezett 
kánon jelentéstartalmának — mindig megkésve, 
elcsúszással (egy kis képzavarral élve) vissz-
hangszerűen fedi fel igazi ábrázatát, amely egy-
fajta Janus-arcként egyszerre tekint a múlt kút-
jába, s egyszerre hunyja be szemét a többnyire 
irodalmi jelentéktelenségektől hemzsegő kultu-
rális hipertérben. Hisz a folyamatos rezsimvál-
tásokon áteső Irodalom Birodalom bennfentesei 
és outsiderei az érvényes út, illetve az érvénye-
sülés útjának egybeterelt körforgalmában kényte-
len-kelletlen találkozni fognak; ahogy a partvo-
nalról figyelő olvasók is előbb-utóbb bekerülnek a 
képbe, akik (akár közhely, akár nem) talán legfőbb 
bírái lehetnek a művészi minőségnek — feltéve 
persze, ha hiteles forrásból ismerhetik meg a szó-
ban forgó arcmásokat. Ez a hitelesség kölcsönzés 
pedig csak a Háy által is hangsúlyozott énazonos-
ság tőkesúlyával, jelen esetben — Karinthyt pa-
rafrazálva — laza lelki tartással sikerülhet. És sike-
rül is, annak ellenére, hogy a lépten-nyomon 
visszatérő (szinte minden szerzőnél előkerülő) 
freudizálás, szűk horizontú pszichologizálás 
csak ront az összképen, amelybe üdvözlendő 
módon mosódnak bele mára már elfeledett ala-
kok (Justh Zsigmondtól, Berda Józsefen át Zala 
Márkig, aki egyébként a színészet mellett fog-
lalkozott versírással is). Sőt, olyan alakok is fel-
bukkannak egyfajta popkulturális analógiaként 
— mondjuk Petőfivel párhuzamba állítva —, 
mint Kurt Cobain vagy Jim Morrison. Utóbbi 
élete vége felé éppen a profitorientált üzletággá 
korcsosuló rockzenéből próbált „áttörni” az úgy-
nevezett magas irodalomba. Ez a kötet is képes 
bizonyos falakat ledönteni az úgynevezett magas 
művészet és a kevésbé vagy egyáltalán nem ka-
nonizált, számon tartott kulturális kvalitások 
közt; vállalva a narrátori szerepkörből való ide-
iglenes kilépést is, a szerzők, illetve a befogadó 
közösség E/1. és T/1. személyű — egyszerre alá-
zatos és provokatív — megszólaltatásával. 

Háy János szimpatikusan kultuszromboló, az 
originalitást előtérbe helyező — idea és ideoló-
gia nélküli — magánkánonjából egy dolgot hiá-
nyolok: a szintetizáló hajlamot, ami például egy 
olyan alkotó beemelésével érvényesülhetett 
volna, mint Szilágyi Domokos, akinek élete és 
műve legalább annyira tükre a mindenkori ma-
gyar irodalomnak, mint leképezője a huszadik 
század, valamint az ezredforduló emberi-eszté-
tikai kataklizmáinak. De ezt már csak e sorok 
írója teszi hozzá — a „Kik vagytok ti?” után — 
talán a „ki vagyok én?” kérdésére is választ ke-
resve… (Európa, Budapest, 2019) 

PAPP MÁTÉ 
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ISTENKÉPISÉG, ÁTISTENÜLÉS, 
EMBERI MÉLTÓSÁG 
Teológiai tanulmányok 
A „Varia Theologica” sorozat 10. kötete a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán, Bu-
dapesten, 2018. január 24–26. között rendezett Teo-
 lógia Tanári Konferencia előadásainak értékes 
anyagát tartalmazza. A tanácskozást Vanyó Lász-
ló teológus, a patrisztika nemzetközi szinten is el-
ismert egykori professzora emlékének szentelték. 

Puskás Attila az előszóban részletesebben is ki-
fejti a sokunkat tanító patrológus professzor ku-
tatási területét is megidéző témaválasztás okát. 
A konferencia „nem valamilyen részleges szem-
pontból kívánta vizsgálni az emberi lényt”, ha-
nem „azt a még alapvetőbb kérdést igyekezett 
megfontolni, hogy »Ki az ember?«”. A kérdésre 
keresett válaszok körei a téma és a kötet szívébe 
vezetnek bennünket. 

A szentírástudományi nyitány két ószövetségi 
és két újszövetségi vonatkozású tanulmányt tar-
talmaz. Fodor György Az Ószövetség emberképe és 
az ókori antropogóniák című elemzése szerint az em-
ber istenképisége itt nem a későbbi filozofáló te-
ológiák értelem, szabad akarat és a halhatatlan lé-
lek hármasán alapul, hanem leginkább a minden 
élőlény feletti uralomban valósul meg, amelynek egy 
királyi, uralkodói jellege (kábas) és egy pásztori (rá-
dáh) karaktere is van. Bemutatja, hogy a strukturális 
és tartalmi hasonlóságok kontextusából miként 
emelkedik ki az Ószövetség páratlanul eredeti, 
komplex és differenciált isten- és emberképe. Ho-
gyan kristályosodott ki Isten egysége és egyet-
lensége, a Teremtő transzcendenciája, az Isten és 
ember kapcsolatának bensőségessége. Olyan üze-
nő, sugalmazó Valaki sejlik itt föl, akinek üzene-
te máig inspiráló módon kérdez és válaszol. 

Bodor Attila azt vizsgálja, hogy az istenképiség 
miként jelenik meg az arámi targumokban, az Ószö-
vetség arám nyelvű fordításaiban, melyek ma-
gyarázatokat is tartalmaznak, a trgm szó ugyanis 
egyszerre jelent fordítást és értelmezést. Az Isten képe 
kifejezés a targumok szerint antropomorfizmus, és 
azért problematikus, mert Isten egy és egyetlen, 
ezért az ember nem hasonlíthat rá. Ráadásul a ce-
lem kifejezést a Biblia a bálványokra használja. Ezért 
elhagyták a képmás szót, inkább az Úr előtti hason-
lóságról beszélnek. A tanulmány olvasása megerő-
síti, hogy a Szentírás eredeti szövege a maga ér-
telmezési kihívásaival mindig expedícióra hív, 
szemben az emberi okoskodás és magyarázat 
konyhakertészetével. 

Kocsis Imre a páli levelek képmás-teológiáját 
elemzi. Szent Pál a kifejezést mindig Krisztushoz 
való formálódás összefüggésben használta. A kép-
más nem alárendeltséget jelent, hanem Krisztus 
méltóságát. Minden Krisztusra irányul, vagyis az 

ember egyedül Krisztus által válhat azzá, amivé a 
teremtő Isten őt rendelte. 

Takács Gyula két szó (az en /-ban,-ben/ elöljárószó 
és a menein /maradni/ ige) mikrokozmoszán ke-
resztül hív a János-evangélium, sőt az egész ki-
nyilatkoztatás makrokozmoszának misztikájába, 
a teremtő és teremtménye kapcsolatának miszté-
riumába. Krisztus és az ember viszonyát szerinte 
„kölcsönös immanencia” jellemzi, ahol azonban a 
két fél nem egyenrangú. A szerző címadó intuíci-
ó ját az „aszimmetrikus immanencia” kifejezés talán 
még pontosabban érvényre juttathatná. Ez ugyan-
is egyszerre utal Isten szeretetének végtelenségé-
re és az emberi befogadóképesség végességére, 
egyesülésük és egymásban létük hallatlan onto-
lógiai fajsúlykülönbségük ellenére is centrális je-
lentőségére és minden képzeletünket felülmúló in-
tenzitására. 

Gyurkovics Miklós az „Istenhez hasonlóvá válás” 
eszméjét Alexandriai Philón és Alexandriai Kelemen ant-
ropológiája tükrében vizsgálja. Fontos megállapítá-
sa, hogy e szerzőknél a misztika és az erkölcstan 
összekapcsolódik. „Az átistenülés misztikáját nem 
enigmatikusan akarják ábrázolni, hanem útmuta-
tásaikkal a közjót kívánják szolgálni.” Kelemen sze-
rint a Bibliába „szó szerint bele kell öregedni, össze 
kell érni vele”. Perendy László Nüsszai Szent Ger-
 gely magyar kutatóiról ír. Ivánka Endre és Balázs 
Dávid László után Vanyó László volt az a teológus, 
aki a kappadókiai atya életművével elhivatott 
szakértelemmel foglalkozott. D. Tóth Judit az is-
tenképiség és az átistenülés témáját vizsgálja 
Nüsszai Szent Gergely teológiájában. A kappadó-
kiai atya szerint az istenképiség az alap, mely le-
hetőséget kínál arra, hogy az ember átistenül-
hessen. Isten igazi képmása Krisztus, vagyis az 
antropológia alapja a krisztológia. Az átistenülés tu-
lajdonképpen a keresztény szentté válásának fo-
lyamata, amikor az ember egyre inkább részesedik 
az isteni természetből. Meg kell tisztulnunk a föl-
di dolgoktól, és fel kell emelkednünk a jóság és a 
szépség szemlélésén keresztül az Istenhez. 

Szeiler Zsolt az átistenülés kérdését a dénesi misz-
tika hagyományában vizsgálja, különös tekintettel 
Thomas Gallusra (vagy másik nevén Szentviktori 
Tamásra). Tamás sajátos értéke, hogy összekapcsolta 
az Énekek éneke szerelmi és a dénesi neoplatonikus 
spekulatív misztika eredetileg különböző hagyo-
mányait. Dénes szerint „aki nemcsak megtanulta, 
hanem át is élte az isteni dolgokat”, eljut a tudás-
tól a nemtudáson át a tudás feletti tudásig. Itt „az 
értelem erósza, amely a nektártól megrészegülve 
esztelenné válik” mégsem lesz anti-intellektuális, 
mert az isteni illuminációt az értelem eksztázisa 
fö lött az én eksztázisában fogadja, amelyben az em-
ber áthelyeződik önmagából Istenbe. 

Bakos Gergely a viva imago kifejezés mentén vá-
zolja Nicolaus Cusanus dinamikus emberképét, 
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akinek bölcselete az antik filozófiához hasonló-
an felhívás a megtérésre. A szövegben érdekes a 
hang súlyosan örömteli degustatio fogalma, mely 
szerint az intellektuális megismerés olyasmi, 
mint egy fölöttébb kellemes ízlelgetés, amelyben 
a lényeget olyan mértékben érzékeljük, amennyire 
csak lehet séges. Cusanus filozófiai teológiája és 
e könyv tanulmányai is a végső igazság ízlelge-
tésére hívnak. 

András István Vattimo nyomán posztmodern 
kontextusban szól az istenképiségről, és egy pozi-
tív nihilizmus útját vázolja fel. Ebben Isten szán-
dékosan lépett ki a régi keretekből és képekből. Ön-
magát érünk feláldozó szeretete teszi képessé a 
személyt arra, hogy életének új kerete és képe le-
gyen, ami átvezethet a jövőbe. 

A liturgikus tanulmányok közül Baán István 
a keleti-bizánci teológiai szempontjából világít-
ja meg az átistenülés liturgiában megvalósuló ese-
ményét. A theószisz egyszerre ajándék és aszké-
zis (Isten kegyelmével való együttműködés, 
szinergia) gyümöl cse. Diósi Dávid az istenképiség 
és a liturgia kapcsolatát vizsgálja. A liturgia az a 
„hely”, ahol a transzcendens az emberi tapasztalás 
számára elérhetővé válik. „Határ-esemény”, ahol 
a megragadhatatlan megmutatkozás és a nem lát-
ható érzékelhetőség határán történő találkozás-
ban jön létre az interperszonális kommunikáció. 
A találkozás csendje tele van a teremtés és az an-
gyalok szent énekével, amelynek a mi hangunkat 
is magába foglaló záróakkordját Isten a történe-
lem végére tartogatja. 

A dogmatikai szempontok sorát Seszták István 
nyitja meg, aki az istenképiség és a kegyelem kap-
csolatát tárgyalja a keresztény Kelet értelmezésé-
nek tükrében, megállapítva, hogy az igazi antro-
pológia az „átistenülés tana”. Görföl Tibor Wolfhart 
Pan nenberg gazdag és átfogó teológiai program-
ja felől kérdezi, hogy ez milyen kihívást jelent és 
milyen ösztönzést adhat a mai katolikus teológi-
ának. Kulcsfontosságú megállapítása, hogy a ke-
resztény gondolkodásnak ma „antropológiai le-
gitimitással” kell rendelkeznie, de épp ennek 
alapján „tévesnek és fogyatékosnak kell minősíteni 
minden olyan szemléletmódot, amely nem számol 
azzal, hogy a vallás jelensége szervesen és lénye-
gileg hozzátartozik az ember természetéhez”. Krá-
 nitz Mihály az emberi méltóság fogalmát vizsgálja 
II. János Pál pápa tanításában, kiemelve, hogy „az 
egyház útja az ember”. 

A gyakorlati teológiai tanulmányok közül az 
első Lau rinyecz Mihály erkölcsteológiai írása, 
amelyben főként az in vitro megtermékenyítéssel 
kapcsolatos szempontokat járja körül. Orosz Gá-
bor Viktor a kognitív enhancement lehetőségeit és 
határait vizsgálja az emberi méltóságra fóku-
szálva. Papp Miklós a theószisz perszonális esz-
méje és a morálteológia kapcsolatát elemzi. Krisz-

tusban összeér az elbűvöltség és a személyes sze-
retet, amelynek kozmikus, történelmi és szentsé-
gi távlata van. Szuromi Szabolcs Anzelm a mo-
ralitás, a jog és az emberi méltóság kapcsolatát 
tárgyalja a katolikus egyház jogrendszerében. 
Konklúziója szerint az erkölcs, a jog és az embe-
ri méltóság kánon jogban megőrzött harmóniája 
megőrizte az erkölcsi rend, a természetjog, az is-
teni jog és a pozitív jog közötti elengedhetetlen, 
belső és szoros kapcsolatot. A modern társada-
lomban az erkölcsöt és a jogrendet radikálisan szét-
választó mentalitás viszont aligha képes objektív 
módon biztosítani a jogalkotás és a jogkövető ma-
gatartás szilárd alapjait. 

Ki az ember? A konferenciakötetet egészét vé-
gigkísérő kérdéssel nem is az a legnagyobb prob-
léma, hogy a különböző szaktudományok ne tud-
nák, vagy ne mernék feltenni. Inkább az, hogy kellő 
megkülönböztetés vagy illő alázat híján sokszor ész-
re sem veszik, esetleg nem is hajlandók belátni, hogy 
saját tudományterületük tematikus redukciója és 
módszertani absztrakciója szerint feltett kérdésük 
lehatárolt horizontja a kapható válaszok körét is le-
szűkíti. Ez a diagnózis persze bizonyos értelemben 
érvényes a teológiai szaktudományokra is. 

Hogyan kérdezzünk tehát? Mivel teljes előfel-
tevésmentesség nem lehetséges, annyit tehetünk, 
hogy saját implikációinkra újra meg újra reflektálva 
igyekszünk elkerülni a circulus vitiosust, az iden-
titásunkra vonatkozó kérdést pedig újra meg új -
ra az Istennel való eleven kapcsolat horizontján 
tesszük fel, és arra törekszünk, hogy meghalljuk 
és helyesen értelmezzük azt a választ, amely ma-
gától Istentől érkezik. Sőt, ennél továbbmenve és 
ezt megelőzve eljuthatunk odáig, hogy a saját kér-
désünket is Isten ajándékozó szeretetének titkában 
ismerjük fel és ismerjük el. A kérdések és feleletek 
dialogikus dinamikája így az Istenre hallgatás 
csendjéből az Isten beszédes csendjébe vezet. 

Ezzel a hermeneutikával olvastuk újra az elő-
adások szerkesztett szövegeit, és ezt a szemlé-
letmódot ajánlva szeretnénk kedvet ébreszteni a 
kötet elolvasásához. Így ugyanis az egyes tanul-
mányok párbeszédet kezdenek, nemcsak velünk, 
hanem egymással is. Sőt, abba az izgalmas üdv-
történeti dialógusba vonnak be minket, amely szá-
munkra azzal a kérdéssel kezdődik, hogy „ki va-
gyok én?”, és azzal a felismeréssel fejeződik be, 
hogy a kérdésün ket is a titkok-titka Isten, az egyet-
len igazi és teljes „Válasz” kezdeményezte. Mert 
ő teremtett minket a maga képére és hasonlatos-
ságára, megalapozva ezzel méltóságunkat, és ő, 
a szentháromságos Szeretet Szent Titka hív mind-
nyájunkat a valódi emberséget is megvalósító és 
beteljesítő átistenülésre. (Szerk. Puskás Attila és 
Peren dy László; Szent István Társulat, Budapest, 
2019) 
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