
J.N.D. Kelly: Aranyszájú Szent
János. Szerzetes, prédikátor, püspök
Kairosz, Budapest, 2011, ford. M. Dalnoki
Fan ni, Rákos-Zichy Johanna, Ürmössy Zsu -
zsan na. /Catena Monográfiák, 13./

John Norman Davidson Kelly oxfordi profesz-
szornak, az anglikán egyház papjának neve jól
ismert a patrológia művelőinek körében. Tu-
dományszervező tevékenységének egyik ered-
ménye, hogy az ő vezetése alatt nyerte el a St.
Ed mund Hall az önálló college rangot az egyete-
men. Filozófiai és biblikus tárgyakat tanított
1948-ig, amikor is a patrisztika tanára lett. Írt
többek között a korai keresztény Egyház taní-
tásáról és az ókori hitvallási formulákról, vala-
mint a pasztorális levelekről. Megemlíthetjük
még nagyszabású egyháztörténelmi művét, a
pápákról szóló lexikonát. Különösen élvezetes
olvasmányt nyújtanak az egyházatyákról szóló
művei. Aranyszájú Szent Jánosról írt könyvéhez
hasonlóan, szintén a „Catena Monográfiák” so-
rozatban jelent meg, 2003-ban magyar nyelven
Szent Jeromos élete, írásai és vi tái c. műve. Az
Arany szájúról (görögül: Khrü szosztomosz) írt,
rendkívül kiérlelt művét Kelly mindössze két
évvel a halála előtt, 1995-ben publikálta. Míg
Szent Jeromost a négy nagy nyugati egyházatya
közé soroljuk, Khrüszosztomoszt a legnagyobb
keleti egyházatyák között tartjuk számon, aki
óriási életművet hagyott ránk. A szerző 19 feje-
zetben mutatja be Khrüszosztomosz életét és
munkásságát.

Tanulmányai végzése közben János már
fiatal korában bekapcsolódik az antiokhiai
egyház életébe. Néhány évig szigorú szerzetesi
életet él a város közelében levő közösségben.
Antiok hiába visszatérve engedelmeskedik püs-
 pökének és vállalja a papi szolgálatot. Rendkí-
vül népsze rű szónok lesz. A klasszikus retorika
minden esz közének birtokában, a Szentírás
alapos isme retével felvértezve, gondos lelki-
pásztorként siet a különböző lelki és testi ba-

jokkal küszködő polgártársainak segítségére.
Egy évtizednyi antiokhiai szolgálat után a csá-
szári parancs a fővárosba szólítja: ő lesz Kons -
tan tinápoly pátriárkája. Megalkuvást nem is-
merve lát az egyházi reformok bevezetéséhez,
a metropolisz társadal mi életének jobbításá-
hoz. Az egyszerű nép itt is szívesen hallgatja
prédikációit, és a szerzetesek is számítanak tá-
mogatására. A császári udvar azonban egyre el-
lenségesebb éles kritikájával szemben. Hazug
vádak alapján leváltják hivatalából és számű-
zetésbe küldik. Társadalmi nyomásra innen
még visszatérhet, de rövid konstantinápolyi
tartózkodás után ismét távoznia kell. Hogy
megakadályozzák a kapcsolattartást hűséges
híveivel, egyre messzebbre hurcolják a fővá-
rostól. A birodalom határvidékén, az elszen-
vedett megpróbáltatások következtében hunyt
el 407. szeptember 14-én.

Kelly gondosan elemzi a rendelkezésünkre
álló forrásokat nemcsak János életének elbe-
szélése, hanem műveinek ismertetése során is.
A pátriárka óriási terjedelmű és gazdagságú
életművet hagyott az utókorra. Hatalmas iro-
dalmi munkásságának részleteivel is megis-
merkedhetünk Kelly monográfiájából. Szent-
írási könyvek soráról mondott homíliát, írt
kommentárt. Az újszövetségi szerzők közül el-
sősorban lelkipásztori mintaképének, Szent
Pálnak a leveleit becsülte nagyra. Igényesen
tudott szólni minden rendű és rangú, külön-
böző életállapotú emberhez. Az Egyház sza-
badságát minden körülmények között védel-
mezte. Kelly művének számos érdeme van.
Kö zülük mindenképpen meg kell említenünk,
hogy a gondos forráselemzésnek köszönhetően
nagyon szemléletesen tudja bemutatni azt a
kort, amelyben János élt. Nyomon kísérhet-
jük, hogy élete szinte egybeforrott a biroda-
lom sorsának alakulásával: lázadások, barbár
betörések, gazdasági krízis és udvari intrikák
világában kellett helytállnia. Sohasem volt
hajlandó rövidtávú emberi érdekeknek kiszol-
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gáltatni az evangélium szavát, amelyet ezért
mindig megalkuvás nélkül, önmagát sem kí-
mélve hirdetett. Kelly műve tudományos pre-
cizitással megírt monográfia, ugyanakkor le-
bilincselő olvasmány is, és talán éppen azért
letehetetlen, mert nem az e világi gondok fe-
lett lebegő szentként mutatja be Khrü szosz -
tomoszt, hanem korának hőseként. Sajnos, az
Egyház egyik legnagyobb hatású püspökének
csak elenyészően kevés műve olvasható ma-
gyarul. Kel ly nek ez a műve talán elindít egy
olyan folyama tot, amely lehetővé teszi, hogy
ne csak róla halljunk tudományos munkák
közvetítésével, hanem az ő saját szava és taní-
tása is eljuthasson a magyar olvasókhoz.

Perendy László SchP

Kiss Barnabás OSB: A Breviarium
Maurinum története és jellemzése
Kiadja a Pannonhalmi Főapátság 
és a győri Szent Mór Perjelség, 2012.

„Ősi keresztény hagyomány alapján olyan a
szent zsolozsma szerkezete, hogy Isten dicsé-
retével a nap és az éjszaka egész tartalmát
meg szenteli… a Vőlegényhez beszélő Jegyes-
nek a hangja, sőt Krisztus imája, (misztikus)
testével együtt az Atyához…” (SC 84) – álla-
pítja meg az Anyaszentegyház hivatalos imád-
ságáról a II. Vatikáni Zsinat. Különös módon
is elmondható ez a majdnem százötven éven
át a magyar bencés szerzetesek által imádko-
zott és megszentelt Breviarium Maurinum ér-
tékéről, amelyet részletes elemzésben tárt fel
doktori tézisében Kiss Barnabás bencés
(1982-ben) és most a Pannonhalmi füzetek so-
rozat 52. számaként megjelent minden érdek -
lődő számára. Azért fontos könyvészeti érde-
kesség ez, mivel nem egy elavult és teljesen
hátrahagyott műről van szó, hanem egy olyan

finomított, alakított, a különféle imádkozó
korszak által patinásodott műről, amely beé-
pült a magyar nyelven használatos mai ben-
cés zsolozsmába is.

A tanulmány elénk állítja a XVII–XVIII.
század új gallikán liturgiájának létrejöttét, a
bencés breviárium-reformot, a vizsgált mű
szerkezetét, és azt, hogyan él tovább egy ha-
gyomány az imádság kultúrájában, akár a
legutolsó zsinati megújulást követően is. Az
egyáltalán nem hosszadalmas és bonyolult,
hanem áttekinthető ismertetés, részletes elem-
zés után igen érdekes a bencés kalendárium
sajátosságainak leírása, amelyek megkülön-
böztetik az egyetemes római naptártól. Szak-
szerű leírást kapunk a zsolozsma szerkezetéről,
zsoltárelosztásáról, himnuszairól, valamint
azokról a dogmatikus és morális tételekről,
amelyeket hétről-hétre a patrisztikus olvas-
mányok kifejeznek. A négy pontban logiku-
san összefoglalt sajátságok összegzik a kuta-
tást. A függelékben két kiemelt dokumentum
található. A precíz elemzést lábjegyzetek és
irodalomjegyzék egészítik ki (talán szerencsé-
sebb lett volna a lábjegyzeteket a megfelelő ol-
dalak aljára helyezni).

A 128 oldalas kis tanulmány-füzet nem
egyszerűen egy iskolai igényre adott válasz,
hanem liturgiatörténeti mestermű, amely bi-
zonyítéka a ma sokszor hangoztatott continui -
tas eszméjének, ami XVI. Benedek pápa li-
turgikus szemléletének is alaptézise. Nemcsak
a mise-liturgiában, de a zsolozsmában sem
szakíthatunk a százados hagyományokkal.
Azokat meg kell becsülnünk és tovább kell
folytatnunk, beépítve az új formák és kifeje-
zésmód világába. Ebből a szempontból is e
könyv hasznos olvasmány a bencés szerzete-
sek számára éppúgy, mint a liturgia kutatói és
az iránta érdeklődők számára.

Pákozdi István
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Roger Scruton: Spinoza. 
A Very Short Introduction
University Press, Oxford, 2002.

Benedictus (Baruch) de Spinoza (1632–1677)
filozófiai nagyságát és eredetiségét nem köny-
nyű elismernünk. Főműve, az Etika nem
éppen élvezetes olvasmány egykedvű, zárkó-
zott, távoli és személytelen, gyakorta egyene-
sen érthetetlen, átláthatatlan stílusa miatt.
Iro dalmi szépség, retorika alig található mű-
veiben – meglepő módon hatásuk azonban
messze túllépett a szakfilozófia berkein: sorai
több költőt és regényírót ihlettek meg, mint
bármely más filozófus…

Önmagában e körülmény is arra sarkall te -
hát, hogy kezükbe vegyük e XVII. századi hol-
landiai szefárd zsidó és szabadgondolkodó ala-
pos ismerőjének, kortársunknak, a hazánkban
sem ismeretlen Roger Scruton angol filozófus-
nak és esztétának bevezetőjét. E zsebkönyv
nagyságú kötet alig száz oldalon, tizennégy kép-
pel ellátva, hét fejezetben járja körül tárgyát.
Először Spinoza életéről és koráról, majd szel-
lemi hátteréről olvashatunk. A harmadik, Is-
tenről szóló fejezet a szubsztancia elméletét tár-
gyalja – amint szerzője figyelmeztet: központi
jelentősége miatt legalább kétszeri elolvasást ér-
demel. Azután következik Spinoza antropoló-
giájának és szabadságfölfogásának, majd politi-
kai bölcseletének vázolása. Az utolsó fejezet
Spinoza szellemi örökségét vizsgálja hatástörté-
netén keresztül. A kézhez álló ki kötetet a(z
angol nyelvű) Spinoza-irodalom áttekintése, a
fontosabb latin nyelvű szakkifejezések szótára,
valamint tárgymutató egészíti ki.

Scruton könyvéből is kiderül, hogy Spinoza
bölcseletével sem azért kell foglalkoznunk, hogy
mindenben egyetértsünk vele, azonban min-
denképpen lehetséges tanulnunk tőle. Fölkelt-
heti filozófiai érdeklődésünket, hogy Spinoza és
filozófiája igencsak ellentmondásos. Kortársai
ateistának tartották, a nagy német romantikus,

Novalis azonban „Istentől megittasult ember”-
nek nevezte. Spinoza rendszere teljes determi-
nizmust, vasszükségszerűséget hirdet, ugyanak-
kor erkölcsi eszménye „szabad emberré válni”.
Egyszerre érvényesül nála egyfajta pszichológiai
egoizmus, célja ugyanakkor a szereteten és ba-
rátságon alapuló emberi közösség. A Fölvilágo-
sodásra nagyban ható vallásfilozófiája tagadja a
természetfölötti kinyilatkoztatást s bírálja a nép-
szerű vallást, ugyanakkor vallási toleranciát és
szabadságot hirdet.

Spinoza vérbeli modern filozófusként a
kar teziánus bölcselet, az új természettudomány,
ezen túl a keresztény skolasztika és a zsidó
gon dolkodás ismerőjeként, alapvető szem-
pontból mégiscsak kilóg az újkori filozófiából
s inkább a reneszánsz gondolkodókkal roko-
nítható. Kora, a XVII. század a tudományos
felfedezések, vallási megosztottság és gyökeres
politikai változások kora. Mindazonáltal szá-
mára a filozófia mégsem fegyver, hanem „egy
olyan életmód, egy olyan szent rend, amelynek
szolgái eljutnak a legmagasabb rendű és biztos
boldogságra”. A filozófiai életmód, az igazság
melletti elköteleződés s a benne való kitartás
azonban áldozatot követel. Ezért nem lesz
mindenkiből filozófus, mivel nem követi
mindenki szívesen az igazságot.

Bakos Gergely OSB

Amaury Begasse de Dhaem:
Théologie de filiation et universalité
du salut. L’anthropologie
théologique de Joseph Wresinski
Cerf, Paris, 2011.

Metódusában és tartalmában újszerű teológiai
antropológiával jelentkezik a francia nyelvű
teológiai irodalomban a belga jezsuita Amaury
Begasse de Dhaem. Könyvének címe magya-
rul így adható vissza: „Az istenfiúság teológi -
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ája és az egyetemes üdvösség.” A fiatal teológus
egy francia pap, Joseph Wresinski (1917–1988)
írásait veszi dogmatikai elemzés alá, amint ezt
az alcím is jelzi. Magyar nyelven 2010-ben je-
lent meg először írás a spanyol-lengyel szü-
lőktől származó Wresinskitől, Szegények egy-
háza. Gilles Anouil beszélget Joseph atyával
címmel (Bencés Kiadó). A mélyszegénységet
saját családján keresztül megtapasztaló pap
1957-ben alapította a mára már világszerte el-
terjedt ATD Negyedik Világ Mozgalom nevű
szervezetet, amely vallási és politikai meggyő-
ződéstől függetlenül segíti a legszegényebb és
legkirekesztettebb embereket.

Begasse atya könyve rámutat, hogy Wre -
sins ki nek a szegénységben és a szegények iránti
elkötelezettségben megélt tapasztalata olyan
teológiai mélységet hordoz, amely nem pusz-
tán a pasztorálteológia, az Egyház szociális ta-
nítása vagy éppen a lelkiség területére tartozik,
hanem mindenekelőtt dogmatikai reflexiót
kíván. A szegénység és a szegényekkel való kap-
csolat elvezette Wresinskit arra, hogy minden
emberben, vallási-filozófiai hovatartozásától
függetlenül, Isten fiát lássa, aki Krisztushoz, az
Isten Fiához kapcsolódik. A megtestesült Ige,
amint erre a II. Vatikáni Zsinat is utal (GS 22),
megtestesülése révén minden emberrel egye-
sült. A szegénység tapasztalata különleges „teo-
lógiai helye” ennek az igazságnak. Kinyilatkoz-
tatja ugyanis azt az Istent, aki a legszegényebbé
lett Krisztusban, azért, hogy elérje az utolsó
embert is. Wresinski ugyanakkor különbözik a
felszabadítás teológiájának képviselőitől. Nem
pusztán egy a „szegénynek pártját fogó Isten”
ké pét rajzolja meg, hanem közvetlenül a „sze-
génnyé lett Isten” képére mutat rá.

A belga jezsuita választ keres arra, hogy
Wre sinski írásainak tükrében hogyan értelmez-
hető az istenfiúság (filiation divine), mint az
antropológia kulcsfogalma. Az istenfiúság
Wre sinski által vallott felfogása révén Begasse
rámutat néhány alapvető teológiai kérdés kap-

csolatára. A francia pap teológiailag megütköz-
tető kijelentése, miszerint az emberek – anél-
kül, hogy a keresztség révén az Egyházhoz tar-
toznának – nemcsak hogy Isten gyermekei,
hanem az ő Fia (!), magyarázatot kíván. Mindez
akkor értelmezhető helyesen, ha egyrészt fenn-
tartjuk a biblikus különbségtételt az „Egyszü-
lött” Fiú és „fogadott” fiak között, ugyanakkor
azonban elfogadjuk, hogy az emberiség egésze
alkotja a Fiú testét, aki azt már megtestesülése-
kor magához ölelte. A minden emberre kiter-
jedő istenfiúság valósága alapozza meg Isten te-
remtő és újjáteremtő tervén belül az ember
transzcendentális méltóságát, testvériség-vágyát
és az üdvösség egyetemes reményét.

Felvetődik azonban a kérdés: ha a terem-
tett ség és a vele szorosan összefüggő Megtes-
tesülés misztériuma révén minden ember Is -
ten fia a szegénnyé lett Fiúban, mi jelent a
ke reszt ség és az Egyházhoz való tartozás? A vá-
lasz adás hoz előbb meg kell értenünk Wre sins -
ki szegénység-fogalmát. A francia pap nem
igyekszik túl gyorsan spiritualizálni a sze-
génység nyomorúságos és gyakran pokolszerű
tapasztalatát. Az anyagi vagy bármilyen más
nyomorta pasztalat egyrészt az „abszolút rossz”,
a bűn, a Szentháromság antitézise, mert meg-
akadályozza a javak kölcsönös áramlását, szét-
szakít ja a kapcsolatokat és az emberiség ere-
deti egysé gét. A szegénység azonban pozitív
tapasztalattá is válhat ott, ahol megszüli az Is-
tennel és az emberekkel való közösség vágyát
és a megosztás tapasztalatát. Aki adni tud egy
nálánál szegényebb embernek, belép a transla -
tio folyamatába, amely az emberiség újra -
egyesülését jelenti a Szentháromság mintájára.
A keresztség látható módon állít bele ebbe a
fo lyamatba (translatio visible), a fiak egy test-
ben való összegyűjtésének folyamatába. A trans -
latio azonban lehet láthatatlan is azok eseté-
ben, akik nem tartoznak kifejezett módon az
Egyházhoz, de megnyitják szívüket egy nyo-
morban lévő ember iránt. Az Egyház külde-
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tése az, hogy látható módon mondja el az em-
bereknek: Isten már ott van bennük, és az egy
Testben, Fia testében való összegyűjtésükön
fáradozik.

Begasse a dogmatikai diszciplínák (krisz -
to lógia, ekkleziológia, szotériológia) határ-
mezs gyéjén rajzolja fel a Wresinski életművét
meghatározó teológiai emberképet, szoros
párbeszédben XX. századi teológusokkal és fi-
lozófusokkal (Henri de Lubac, Paul Ricoeur,
François-Xavier Durrwell, Gustav Siewerth,
Jon Sobrino etc.). Írása nagyszerű példája an -
nak, hogyan születhet teológia keresztény spi-
rituális és szociális tapasztalatból, s hogyan
ösz tönözhet elköteleződésre a társadalom pe-
remén élő emberek iránt.

Bartók Tibor SJ

Puskás Attila (szerk.): 
Élő kövekből épülő Egyház. 
Az Egyház természete és küldetése
– ekkléziológiai reflexiók
Szent István Társulat, Budapest, 2011.

Az Egyház témájában hosszú évek óta a leg-
gazdagabb teológiai könyvet adja kezünkbe
Puskás Attila szerkesztő, aki már évek óta je-
lentős cikkeket publikál a témában. Üdvöz-
lendő, hogy a 2008 októberében tartott PPKE
HTK konferenciának nemcsak az elhangzott
előadásait adja közre, hanem kibővítette az
anyagot tanulmányokkal és fordításokkal. A kö-
tet három fő részből áll. Az elsőben Puskás At -
tila a zsinat utáni tanítóhivatali dokumentu-
mok alapján mutatja be az Egyházról szóló
egyházi tanítás fejlődését (ehhez kapcsolódik
a Függelékben a Hittani Kongregáció négy

fontos dokumentumának szövegközlése is: a
communio fogalmáról, Pé ter utódának primá-
tusáról, a „nővéregyházak” kifejezésről és öt
egyéb kérdésről). A másodikban hat szerző, ill.
mai kérdés profilját vázolja egy-egy teológus:
az Egyház üdvtörténeti kapcsolata Izraellel az
„Isten népe” bibliai fogalom alapján (Czopf
Tamás), Semmelroth és Rahner egyháztana
(Ta más Roland), majd Hans Urs von Baltha -
sar (Puskás Attila), Yves Congar (Tarjányi
Zoltán), Heribert Mühlen (Balogh József ),
végül pedig Joseph Ratzinger egyháztana (Lu -
kács László). Ez utóbbi tanulmány kiemelke-
dik a sorból, hiszen végigkíséri a Szentatya
teológiai munkásságát, elemzi, hogyan hatott
gondolkodására a zsinat, majd bemutatja an -
nak a szemléletnek a kialakulását, amelyet jól
foglal össze a cím: „Az Egyház: eucharisztikus
testvérközösség”. A harmadik rész ökumenikus
szempontból tárgyal egyháztani kérdéseket.
Török Csaba bemutatja az Egyházak Öku-
 menikus Tanácsának Hit és Egyházszervezet
Bizottságát, elemezve annak „Az Egyház ter-
mészete és küldetése” című 2005-ös genfi do-
kumentumát, amelynek fordítását közli is a
kötet (404–441. old.). A katolikus-ortodox
párbeszéd egyháztani kérdéseiről Seszták Ist -
ván és Nacsinák Gergely írnak. Az anglikán
egyházzal való kapcsolatokat Kránitz Mihály
tekinti át, majd pedig Török Csaba összegző
tanulmányát olvashatjuk a katolikus-protestáns
egyháztani párbeszédről. Az elemző tanul má -
nyok és a szövegközlések jól használhatóvá te-
szik a kötetet egyéni és közösségi továbbkép -
zésre és tájékozódásra, ökumenikus kutatásra
és egyetemi szintű tanulmányi munkára.

Várnai Jakab OFM
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