
Jean-Luc Marion: 
Az erotikus fenomén. 
Hat meditáció
L’Harmattan, Budapest, 2012. 

A jelenkori francia fenomenológia egyik legki-
emelkedőbb alakjának, a katolikus Jean-Luc Ma -
ri onnak (1946) a művei sokáig nem voltak el-
ér hetőek magyar nyelven. Az elmúlt egy-két év-
ben kezdték el lefordítani a műveit (a jelen kö-
tet mellett legújabban A látható kereszteződése,
Bencés Kiadó, 2013), és reménykedhetünk, hogy
ez az újonnan támadt érdeklődés és a filozófiát
kedvelők számára örömteli folyamat a jövőben
is megmarad. Olyan szerzőről van szó, aki a fe-
nomenológia révén filozófiai, teológiai és hét-
köznapi életünkhöz tartozó jelenségekről egy aránt
tud közérthetően, a filozófiai diskurzus szabályait
mégis tiszteletben tartva megnyilatkozni. Jelen
könyve a szeretetről szól, és hiánypótló filozó fiai
műként arra vállalkozik, hogy az érosz fogalmát
revideálja, engedje feltárulni önmagán túlmutató
jellegét, az agapéban gyökerező mivoltát, és így
nemcsak filozófiai, de keresztény szempontból
is elfogadható fenomenológiai leírást adjon
róla. Az érosznak visszaadja azt az eredeti jelen-
tését, amely az emberi vágy nyitottságát jelöli a
másikra, a szerethetőségre és a szeretésre, és vég-
ső soron magára a végtelenre. Ugyanakkor nem
rejti véka alá azt sem, hogy miért és hogyan le-
hetséges az, hogy olyan jelenségekben, mint a por-
nográfia vagy a perverzió, az érosz elsekélyesedik,
az automatizmus és a semmitmondó szavak szint-
jére süllyed.

A karteziánus hat metafizikai elmélkedés
mintájára Marion itt hat „erotikus meditáci-
ót” kínál. A választás nem véletlen, és mélyebb
indokokat rejt, mint első látásra gondolnánk.
Marion rátapint egy nagyon lényeges hiányra
Descartes elmélkedéseiben és eredményeiben:
a cogito nem ad végső választ létünk értelmes
mivoltára, ugyanis az ember számára nem a lét-
 re irányuló kérdés a legalapvetőbb (létezem-e),

hanem az, hogy mitől nyer értelmet a létem.
A co gito nem áll ellent minden kételynek, hi-
szen a saját magamban való kételkedést nem
hallgattatja el a magam létéről való formális bi-
zonyosság – nem hiteti el velem, hogy a létem
nem hiábavaló. A módszer, amivel Marion fel-
tárja ezt az emberi igényt, fenomenológiai, egy
radikális redukció. Az episztemikus (tárgyak bi-
zonyosságának zárójelbe tétele) és az ontoló-
giai (tárgy mint puszta létező) redukciókon túl
szükség van egy radikális, erotikus redukció-
ra, amely első körben azt fedi fel számomra,
hogy létem alapkérdése nem a „létezem-e”, ha-
nem a „szeret-e engem valaki” kérdése. Az így
feltárt ego nem cogitans, hanem amans.

A törekvés, hogy választ találjak a „szeret-e
engem valaki” kérdésére, előbb-utóbb apóriá ba
ütközik: magamat nem tudom úgy szeretni, hogy
önigenlésem megmentsen a bizonytalanságtól,
és másoktól sem tudom minden kétséget kizá-
róan megkapni a szeretetet, mely létem hiá ba-
valóságának rémét eltünteti. Ezért az erotikus re-
dukció első körben elvisz bennünket a felisme-
réshez, hogy a szeretet koldulása még rólam szól:
egészen addig, amíg a szeretet hiányként, indi-
rekt módon érint, addig nem tudok túllépni ezen
az apórián. Az erotikus redukció végrehajtásához
ezért radikálisabb kérdés kell: a „szeret-e engem
valaki” helyett a „képes vagyok-e szeretni először”
kérdése, mely kimozdít engem világom közép-
pontjából. Marion érvelése rámutat arra, hogy
a szeretet alapvetően személyes döntés függvé-
nye, melyet nem a kölcsönösség, hanem az ön-
pazarlás jellemez. Ezért a szeretést nem akadá-
lyozza a viszontszeretet hiánya, sőt, akár ki is tel-
jesítheti: „szeretni viszontszeretet nélkül, ez a lét
nélküli vagy léten túli szeretet meghatározása”.
(99.) Visszhangozni látunk ebben egy nagyon
marioni fogalmat, amely az „Isten lét nélkül” té-
telben is ott van: a lét nélküli szeretet a létkér-
dést meghaladó, az igazi, önmagát tékozló, az első
korinthusi levél szeretethimnuszának értelmében
kezdeményező, türelmes, remélő szeretet, mely
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mindent eltűr, mindent elhisz, mindent elvisel,
és amelynek középpontja éppen ezért nem ben-
nem, hanem az általam szeretett másikban van.
Szeretőként juthatok el a másikhoz mint feno-
ménhez. Jelentése kívülről, tőle jut el hozzám,
amikor szabadon nekem ajándékozza magát: az
erotikus fenomén egy megkettőzött és keresztezett
fenomén, mely nem a szerető és szeretett között
játszódik le, hanem a két ego kereszteződése ré-
vén valósul meg. Ezért minden erotikus fenomén
a szeretet – és nem az ego – tapasztalata: csak két
ego kereszteződésében lehetséges, ahol nem ol-
dódik fel egyik a másikban, és ezért a szakadék
sem szűnik meg közöttük. Innen kiindulva
ért hető és elemezhető fenomenológiai szem-
pontból a szeretet és a szerelem minden formá-
ja, a hiteles, igaz szeretet éppúgy, mint a meg-
hasonlott „szeretet”, féltékenység és gyűlölet; a
szavahihető szeretet éppúgy, mint a hazug „sze-
retet”; a tisztaság mint erotikus erény éppúgy,
mint a testi élvezet; a szülő és gyermeke közöt-
ti szeretet éppúgy, mint a barátok közötti, vagy
az ember és Isten közötti szeretet.

A mű sajátos érdemei között említeném, hogy
a XXI. század elején olyan értékekre hívja fel fe-
nomenológiai leírással a figyelmet, mint a sze-
retett személy melletti elköteleződés szükséges-
sége, örökre szóló ígéret, az ehhez való hűség, a
kölcsönös elköteleződés és önátadásból születő
harmadik, a gyermek. A kortárs francia feno-
menológiában gyakran visszatérő „hús” (és nem
pusztán test) fogalmának ritkán találjuk ilyen vi-
lágos magyarázatát, mint ebben a műben. Mari -
onnak sikerül felszabadítania az erotizáció fe-
noménjét és hatáskörét is, azzal, hogy kivonja a
szexuális aktusra korlátozó értelmezés alól, és ki-
terjeszti a személyközi szeretetkapcsolatok egyéb
formáira is. Ebben is érezhető, hogy a szeretet
egyetlen jelenség, hogy érosz, filia és agapé kö-
zött nincs szakadék, hogy egyedül a jelentésdi-
menziókat egybetartva érthetjük meg igazán.

Marion gondolkodását rend jellemzi – nem
a rendszer-teremtés értelmében, hanem a logi-

kai lépések betartásában (a meglepő fordulatok
is megalapozottak), a fenomenológiai elemzés vé-
gigvezetésében, a téma fokozatos kibontásában,
sőt, még a szöveg felosztásában is (nem kerülheti
el figyelmünket a hat meditáció 7–7 paragra-
fusban való kibontása). Lépésről lépésre juttat-
ja el az olvasót a felismeréshez, hogy a létem ér-
tékes voltáról való bizonyosság az erotikus re-
dukció révén tárul fel: a végső bizonyosságot, hogy
szeretnek, abban a tapasztalatban nyerem el,
amelyben a másik elfogad engem őt szeretőként,
és ebben szerethetőnek ismerem fel magamat:
„szeretnek, mert szerethető vagyok, és szerethe-
tő vagyok, mert szerető vagyok”. (279.) Ahhoz
azonban, hogy belépjünk az erotikus redukció-
ba, már eleve ott kellett lennie egy másik szere-
tőnek, aki engem megelőzött, várt és hívott. En-
nek felismerése maga után vonja egy még radi-
kálisabb igazság felismerését: „végül nem csak arra
jövök rá, hogy egyvalaki már szeretett engem, mi-
előtt én szerethettem volna, hogy ez a valaki már
a szeretőm volt, mielőtt még én a szeretője let-
tem volna, hanem főképpen arra, hogy ezt az első
szeretetőt már mindig is úgy hívták: az Isten. Ő
szeret először, és ő szeret utoljára. Úgy szeret, mint
senki más, végtelenül jobban, mint mi.” (290.)

Petres Lúcia OP

Pierre Hadot: Plótinosz 
avagy A tekintet egyszerűsége
Kairosz, Budapest, 2013.

Pierre Hadot (1922–2010), nemrégiben el-
hunyt francia filozófiatörténész és filozófus neve
nem ismeretlen a magyar olvasóközönség előtt
– hála ugyancsak a Kairosz kiadónak, amely ko-
rábban jelentette meg másik fontos művét (A lé-
lek iskolája. Lelkigyakorlatok és ókori filozófia, Bu-
dapest, 2010; bemutatását lásd Sapientiana 4,
2011/2, 118). E mostani kötet magyar szövege
az 1963-ban megjelent francia eredeti 1988-as,
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harmadik, javított kiadásán alapul. Fontos ezt
megemlíteni, mert ekkor Pierre Hadot már fi-
gyelembe tudta venni több kollégájával való
együttműködésének eredményeit, az új francia
Plótinosz-fordítás szövegét és magyarázatait.

A kis kötet nagy erénye, hogy kevesebb, mint
200 oldalon vezet be a későókor egyik legjelen-
tősebb, azonban egyáltalán nem könnyen meg-
közelíthető filozófusának gondolkodásába és
életébe. Sőt, Hadot nemcsak a plótinoszi elmé-
letet ismerteti, hanem képes föltárni annak
praktikus, életbölcseleti vonatkozásait. Az első fe-
jezet (Arckép) a Plótinosszal kapcsolatos életrajzi
adataink hiányosságával szembesít s értelmezi azt
a kutatás számára, a következő négy fejezet
(Énszintek, Jelenlét, Szerelem, Erények) pedig a
filozófus tanításának nagy témáit járják körül. Ki-
emelendő közülük a negyedik, amely többek kö-
zött a platóni és plótinoszi szerelemfölfogás
különbségeit elemezi. Az egyik legérdekesebb a
hatodik fejezet (Szelídség), amely a filozófus élet-
módját igyekszik bemutatni. Hadot itt válaszol
a Plótinoszt illető azon újkori vádakra, amelyek
életidegen vagy beteges misztikusként mutatják
be az ókori filozófust. Az utolsó fejezet (Magány)
pedig Plótinosz nagy tervének, a filozófusok vá-
rosának kudarcával, valamint a mester utolsó nap-
jaival foglalkozik. A bemutatás mindvégig érdekes,
érezhető, hogy Hadot a saját maga számára is ked-
ves szerzőről ír. Értelmezését pedig alátámaszt-
ják a Plótinosz műveiből vett sokszor hosszab-
ban idézett szövegek. Ezek miatt is, e fejezeteket
érdemes leg alább kétszer végigolvasni.

Az utószó mellett a kis kötet még tartalmazza
Plótinosz életének legfontosabb adatait és egy
olyan ajánló bibliográfiát, ahol Hadot részletes
útmutatást ad a szerző szövegeinek, illetve for-
dításainak, magyarázatainak s a rá vonatkozó szak-
irodalomnak olvasásához. A kötetet névmutató
egészíti ki.

Hadot jól érzékelteti Plótinosznak a gnosz-
tikusokkal szembeni vitáját, s ez kétségkívül te-
o lógiai szempontból is fontossággal bír. A kötet

kiemeli a plótinoszi általános jelentőségét, s
utal annak keresztény folytatására is. Gazdag
idézetanyag mutatja be a pogány filozófus ha-
tását elsősorban Szent Ambrusra, párhuzam-
ként pedig fölmerül Ágoston és Pascal neve.
Ugyanakkor, jóllehet Plótinosz elemzése ala-
pos, Hadot kimondottan teológiai szempont-
ból nem értékeli e filozófiai misztikát.

Plótinosz misztikájának teológiai vagy val-
lásbölcseleti jelentőségén túl azonban, az ókori
bölcs gondolkodásának bemutatása azért is fon-
tos, mert Hadot meglepő, de érdekes, szép kap-
csolódási pontokat ajánl különböző XX. századi
bölcseleti kezdeményezésekhez. Gondolhatunk
elsősorban a Michel Henry által képviselt élet
filozófiájára, valamint az Hadot által is meg-
említett, Max Scheler antropológiájára, amelyet
meggyőző módon alkalmazott és fejlesztett to-
vább Viktor E. Frankl a logo te rápiában. Ez a
köny vecske tehát mind hittudományi, mind
bölcseleti szempontból fontosnak mondható.

Mindent összevetve a tanításban is nagyon
jól használható bevezetést kapunk kézhez Pló-
tinoszhoz – az első neki szentelt, magyar nyel-
ven megjelenő monográfiát. Nemcsak filozó-
fiatanároknak vagy teológusoknak ajánlható
jó szívvel, hanem mindazoknak, akik érdek-
lődnek az ókori kultúra, valamint általában a
misztika témaköre és az életbölcsességi kérdé-
sek, illetve az élet filozófiája iránt.

Bakos Gergely OSB

Miroslav Volf: Képünkre és
hasonlatosságunkra. Az Egyház
mint a Szentháromság képmása
Harmat, Budapest, 2013.

A szabadegyházi teológia tudományos igényű
művét olvashatjuk Miroslav Volf tollából, aki-
nek életútja mozgalmas: 1956-ban született Új-
 vidéken, horvát családban, apja pünkösdista
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lelkész volt. Megismerte a kisebbségi létet vallási
és politikai síkon. Zágrábban filozófia és görög
szakot végzett a teológia mellett. 1977-től van
kapcsolata a Fuller Theological Seminary-val
(Pasadena, Kalifornia). 1980–85-ben Molt -
mann-nál doktorált Tübingenben. 1984-től
1991-ig tanított az Eszéki Evangélikus Teológián,
majd az USA-ban: Pasadena után jelenleg a Yale
Egyetemen. Ez a könyve a tübingeni habilitáci-
ós dolgozat amerikai kiadásának (1998) fordí-
tása. A Harmat kiadónál már 2001-ben is meg-
jelent magyarul egy jelentős műve: Ölelés és ki-
rekesztés. Teológiai vizsgálódás az azonosság, a
másság és a kiengesztelődés tárgykörében.

Még csak címszavakban sem lehet felso-
rolni az összes fontos egyháztani kérdést, amely
a könyvben felmerül. Nagy a jelentősége an nak,
hogy egy szabadegyházi teológus tudományos
igénnyel tárgyalja az Egyház szentháromságos
gyökereit. Nehéz olvasmány: törekszik az ár-
nyalt fogalmiságra, olykor terhesnek tűnik az
ismétlés, és idegenséget okozhat a katolikustól
eltérő szóhasználat és felfogás. Volf „egy hie-
rarchiától mentes, igazán közösségi ekk lézio -
lógiát” akar létrehozni „egy nem hie rarchizált
szentháromságtan alapján”. (19.) Er re többek
között azért is lát igényt, mert a mai kulturális
folyamatok – őszerinte – a „szabadegyházi gyü-
lekezetmodellt” mozdítják elő: „a társadalmak
differenciálódása, a döntéshozatal magánjelle-
gűvé válása, az értékek általánossá válása és az
inklúzió”. (31.)

Volf a könyv első részében Joseph Ratzin -
ger és Joannis Zizioulas egyháztanát elemzi.
Kétségkívül nagy tájékozottsággal idézi és tisz-
telettel, a megértés szándékával elemzi Ratzin -
ger műveit, de elemzése mintha túlságosan
egyetlen meglátás alá rendelődne. Bírálja Rat -
zin gert azért, mert „a látható egyetemes Egy-
házat szubjektumnak tekinti”, és „ez az egye-
temes Egyház alkotja elsődleges értelemben
Krisztus testét”, mondván, hogy ebben az eset-
ben „a helyi egyházakat az egyetemes Egyház

szervesen összekapcsolódó részeinek kell tekin-
teni”, aminek viszont ellentmond, hogy az Egy-
 ház legmagasabb fokú megnyilvánulása a helyi
eucharisztikus ünneplés (72). A hivatal kérdése
érthetően érzékeny pont a szabadegyházi teo-
lógus számára. Felidézi, hogy Ratzinger szá-
mára a katolikus és protestáns egyháztan közti
ellentét „nem annyira abban áll, hogy a pro-
testánsok az igét elválasztják a hagyománytól,
hanem inkább abban, hogy függetlenítik a hi-
vataltól”. (83.) Ratzinger szerint, írja Volf, a hi-
vatal a „befogadás elsőségének elvén” alapul:
valami vagy „a nagyobb Egyházból való, tehát
Krisztustól származik”, vagy „saját gyártmá-
nyú”. (94.) Ratzinger egyháztanát az ő szent-
háromsági felfogása alapján is bírálja. Amint
Ratzinger a Szentháromságban a „kifelé cse-
lekvő egyetlen isteni szubsztancia” értelmezé-
sét követi, úgy ez megfelel „az egyetlen Egy-
háznak, amely Krisztussal egy szubjektumot
alkot, és ily módon válik képessé a cselekvésre.
Ebből emelkedik ki az Egyház monista struktú-
rája. Az Egyházban szubjektumként cselekvő
egy Krisztust az egy látható egyházfő, neveze-
tesen a pápa mint a világegyház feje, valamint
a püspök mint a helyi egyház feje képviseli.”
(103.) Ezt a felfogást Volf elveti.

A könyv második részében egy sor egy-
háztani kérdést tárgyal, a rendszerezés igénye
nélkül. Az egyháziság elvitatásának kérdésé-
ben Volf érezhetően sebeket hordoz: „számta-
lan, gombamód szaporodó kisegyház dinami-
kus élete és ortodox hite megnehezíti, hogy
elvitassuk egyháziságukat. […] Vegyünk egy
katolikus vagy ortodox egyházmegyét, amely-
nek a tagjai inkább babonában élnek, sem-
mint hitben, és az Egyházzal leginkább nacio-
 nalista szempontok alapján azonosulnak! Ha
ezt helyi egyháznak tekintjük, akkor azt a
baptista gyülekezetet, amely az üldöztetés kín-
jai közepette is kitartott a hitben, miért nem
tekintjük egyháznak?” (179.) Az olvasóban
felmerül a kérdés, vajon mennyire megalapo-

Recenziók

– 129 –

Recenzió_Sablon kéthasábos  2014.05.23.  13:25  Page 129



zott egy egész egyházmegye tagjait babonásnak
és nacionalistának nevezni?

Volf egyháztani alaptételét ebben adja meg:
„Ahol ketten vagy hárman összejönnek Krisztus ne-
vében, ott nemcsak Krisztus van jelen, hanem a ke-
resztény Egyház is megvalósul.” (183.) Ebben a
jézusi szóban nem találunk utalást az egyházi hi-
vatalra, tehát az Volf szerint csak másodlagos le-
het. Van-e azonban kellő alapja annak, hogy
Krisztusnak az Egyházra vonatkozó szándékát
egyetlen szentírási versben (Mt 18,20) rögzít-
sük? Katolikus felfogás szerint: „Jézus egész mű-
ködése és egész élete alkotja az Egyház gyöke-
rét és alapját. Az Egyház Jézus egész létezésének
gyümölcse. Az Egyház alapítása feltételezi Jézus
megváltói művének egészét, halálával és feltá-
madásával, valamint a Lélek elküldésével együtt.”
(Az egyháztan néhány témája. A Nemzetközi
Teo lógiai Bizottság dokumentuma, 1985. ok-
tóber 7., EV 9,1676.) Volf a hivatal katolikus ér-
telmezésének elutasításában nem hoz fel meg-
győző érveket: „De vajon az ekklé ziológia ezen
a ponton nem fikciókra épít (még ha e fikció-
kat bizonyos mértékig igazolja is az egyházi va-
lóság), nevezetesen, hogy az Egyház a püspöki
hivatalra épül… ” (180.) Álláspontját végül így
fogalmazza meg: „Bármennyire fontos legyen is
az egyházi élet számára a »hivatal« – apostoli szuk-
cesszióval vagy anélkül –, nem szükséges az egy-
házisághoz. A felszenteltek hivatala nem az Egy-
 ház essé-jéhez, hanem bene essé-jéhez tartozik.”
(202.) Szembeállítja ezzel a szentségeket, ame-
lyek „az Egyház essé-jéhez tartoznak”. Mindezt
alapozza arra a helyes biblikus meglátásra, hogy
„úgy látszik, nem volt olyan időszak, a legele-
jén sem, amikor az Egyház keresztség és úrva-
csora nélkül létezett vol na”. (203.) Az Egyház
kezdettől fogva meglévő szentségi gyakorlata
azonban Volf számára nem vonja magával meg-
 bízott szolgálattevők feltételezését.

A hivatal szabadegyházi felfogása Volf szá-
mára nem jelent puszta „demokratizmust”. Jól
fogalmazza meg az ebből fakadó teológiai kér-

dést: „teológiailag miként reflektáljunk az
»alulról« jelenségére úgy, hogy a gyülekezetet
ne degradáljuk hívő egyének társulási vágyának
következményévé”? (233.) Hasonlóan elfogad-
ható meglátással írja le az egyházi lét ajándék
jellegét: „Amikor csatlakozom egy gyülekezet-
hez, nem magam teszem egyházi létezővé ön-
magamat, és végképp nem én teszem gyüleke-
zetté a gyülekezetet, hanem eb ben – a saját
cselekedetemben – az Úr épít bele az Egyházba,
általam »növelve« azt.” „Ebben az értelemben
minden helyi egyház Isten műve.” (uo.)

A könyv alcímében is megjelenő szándékot
Volf így fejti ki: „Az a szándék vezérel ezeken a
lapokon, hogy hozzájáruljak a szabadegyházi
ekkleziológia trinitárius átalakításához.” (256.)
Ennek során helyes megkülönböztetéssel tisz-
tázza a fogalmakat: „Az ekkleziológiai »személy«
és »kommúnió« nem azonos a szentháromság-
tani »személy« és »kommúnió« fogalmakkal,
hanem analógiái egymásnak.” (259.) Példamu-
tató a fogalmi igényesség, amellyel igyekszik
végig elkülöníteni a tárgyalás szintjeit, hiszen
amikor az Egyház szentháromsági gyökereiről
beszélünk, olykor elsikkad a transzcendentális
különbség. Volf műve arra is példa azonban,
hogy a Szentháromságra való hivatkozás még
nem tesz egy egyháztani felfogást elfogadhatóvá
a katolikus teológia számára: „Minden olyan
egyházi egység, amit mon-archia – »egy(szemé-
lyű) uralom« – tart össze, monista, s ekképpen
nem trinitárius.” (283.) Volf nagy hangsúllyal
érvel az „intézmény” létjogosultsága mellett, de
a hivatalviselők megbízatását nem tartja mara-
dandó valóságnak. Úgy tűnik, az egyházi hiva-
talról vallott felfogása az Egyház szentháromsá-
gos felfogására is rányomja a bélyegét: „Csakis
kulturális érvekkel lehet alátámasztani az egy-
házszervezet hierarchikus felfogását.” (330.)
Mindebből kitűnik, hogy színvonalas, érvelő
szakirodalmat kapunk Volf könyvében.

Várnai Jakab OFM
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Megszólal a csend. 
Egy karthauzi szerzetes a hit útjáról
Ursus Libris, Budapest, 2013.

A karthauzi szerzetesek sajátos, zárt, és titok-
zatossággal körüllengett világa iránt az utóbbi
időben mind nagyobb az érdeklődés. Elég, ha
a Nagy csend című filmre gondolunk, vagy
Karthauzi Dénes közelmúltban magyar fordí-
tásban is megjelent írására (Ha valaki üdvö-
zülni akar. Az Atanáz-hitvallás kifejtése, Kai -
rosz, Budapest, 2013). Csábító ígéret tehát,
ha egy könyv címe azzal kecsegtet, hogy a
nyu gati szerzetesi hagyomány legelzártabb,
legradikálisabban remete-jellegű és nagyon kis
létszá mú szerzetesrendjének egy tagja meg-
szólaltatja a csendet, melyben mindennapjait,
istenkapcsolatát éli.

A kötetben levelek formájában papírra ve-
tett, rövid lelki tanításokat találunk. A magyar
kiadás az angol alapján készült, ami eredetileg
két külön könyvben, 1948-ban és 1953-ban
franciául publikált szövegek egybedolgozása.
Szerzőjük identitása az írások megjelenésekor
szándékosan homályban maradt: a XX. század
első felében élt karthauzi szerzetesről, aki a
rendben különféle magas tisztségeket töltött
be, csak a kötet utószavából derül ki, hogy az
1945-ben elhunyt Augustin Guillerand, a kar -
thauzi rend legújabb kori történetének egyik
legnagyobb alakja.

„Stat crux dum volvitur orbis – A kereszt
áll, míg a világ forog” – tartja a karthauzi mot -
tó. A könyvben a levelek formájában meg szó-
laló csend ebbe az állandó, húsvéti misztérium -
ban gyökerező belső világba enged betekintést.
Világban élő levelezőpartnerét a szerzetes min-
den tanításában a szüntelenül mozgó felszín
felől a mélybe hívja, vezeti, ahol Isten színe
előtt minden más, valódi értelmet nyer. Élet-
események, aggodalmak, erős érzelmek és fé-
lelmek, szenvedés, tér és idő a léleknek ebben
a belső világában nem megszűnnek, hanem

megtalálják valódi természetüket, részei lesz-
nek annak a nagy Egésznek, amelyben a te-
remtmény akadály nélkül adhatja oda magát
Teremtőjének, találhat rá Istenben elrejtett, va-
lódi önmagára. Az út, amin a szerző az olvasót
vezeti, valóban a hit útja, a gyermeki bizalom
ráhagyatkozásának útja, mely a gondolatok és
érzelmek elengedése révén a „fiat voluntas tua
– legyen meg a Te akaratod” önátadó aktusá-
ban éri el célját, az Istennel való találkozást a
lélek békés csendjében.

A karthauzi szerző könyvében kirajzolódó
út mélyen gyökerezik a keresztény misztikus
hagyományban. Név szerint leginkább Szent
Ágos tonra hivatkozik, de tapasztalata és szavai
mögött felsejlenek a keresztény Nyugat és Kelet
nagy spirituális tanítóinak gondolatai. Soraiban
lépten-nyomon feltűnik a naponta olvasott,
imádkozott, ünnepelt Ige. Tanításának sarok-
köve, hogy a valódi Igazságra, a léleknek ebbe a
csendes, belső életébe nem vezet más út, mint
az értünk emberré lett Krisztus, aki magáról
mondja, hogy „Ego sum via, veritas et vita”.

„A könyvekben nagyobb értéke van an -
nak, amit nem mondanak el, mint annak,
ami olvasható bennük. Az olvasó ahhoz az
emberhez hasonlít, aki a horizontot kémleli.
A látható vonalakon túl olyan távlatokat
kutat, amelyeket alig tud kivenni, de ponto-
san azért vonzzák, mert titkot sejt bennük.”
(16.) Dom Guillerand szavai a levelekben vi-
lágosan és nagy egyszerűséggel tartanak folya-
matosan az el-nem-mondható felé, az olvasót
újra meg újra a szavak horizontján való to-
vábblépésre sarkallják. A könyvben elrejtett
távlatok ezért a lassan, keveset és imádkozva
olvasóknak nyílnak meg igazán.

A magyar kiadást a fordító, Görföl Tibor zá -
ró tanulmánya teszi még értékesebbé, melyben
az olvasó a karthauzi rend történetének és spi-
ritualitásának gazdag szintézisével találkozhat.

Baán Izsák OSB
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Norwichi Julianna: Az isteni 
szeretet kinyilatkoztatásai
Jel, Budapest, 2013. (Keresztény lelkiség
könyvtára).

A szerző, Norwichi Julianna történelmi alak-
ját szinte nem is ismerjük, a rendelkezésre álló
adatok forrása a Revelations of Divine Love (Az
isteni szeretet kinyilatkoztatásai) című írása,
amely néhány hónappal ezelőtt jelent meg
magyarul a Jel Kiadónál. Előtte a magyar ér-
telmezésével egyedül Puskely Mária foglalko-
zott (Ezer év misztikájából, Szent Gellért Egy-
házi Kiadó, Szeged, 1990).

Az első szövegváltozat, Julianna halálkö ze li
betegségéhez kapcsolódóan, körülbelül har-
mincegy éves korában keletkezett, benne Jézussal
történt találkozását örökítette meg. Majd ezt kö-
vette a húsz évvel későbbi, saját reflexióival ki-
bővített hosszabb szöveg, amelynek mai angol
változatát fordították magyarra. Az írónő való-
színűleg 1342-ben szüle tett, az angliai Norwich
város reklúzájaként (a XIV. században a reklúzák
főként városokban, egy templom vagy monos-
tor mellé épített cellában élték imádságos remete
életüket) és az első angol írónőként tartották szá-
mon. Önmagát „egyszerű, tanulatlan személy”-
ként (14.) írta le, de fogalmazása és teológiai jár-
tassága éppen az ellenkezőjéről tanúskodott. Stí-
lusa egyszerű és többnyire a hétköznapi nyel-
vezetet tükröző volt, de időnként költői ma-
gasságokba szárnyalt. Juliannának csak egyetlen
olyan kortársnőjéről tudunk, aki könyvet je-
lentetett meg a maga korában, Mar gery Kem -
peről. Margery diktálással jegyeztette le a mű-
vét (Book of Margery Kempe) és még életében szé-
les körben ismertté vált. Ezzel szemben Julian-
na közel sem vált ilyen népszerűvé. Csak egy szűk
réteg ismerte kinyilatkoztatásait, halála után hat
évszázaddal fedezték fel újra. Könyve a máso-
dik világháború utáni években kezdett el a mai
angol nyelvhez igazítva, széles körben elterjed-
ni. Thomas Merton az azóta boldoggá avatott

Newman bíborossal helyezte egy sor ba Juliannát
(vö. Thomas Merton: Mystics and Zen Mas ters,
Deta, New York, 1967, 140), és T. S. Eliot Ju-
lianna hatására írta meg a Little Gidding című
költeményét (1942).

Julianna a könyvben a végső ítélet jutalom
jellegét hangsúlyozta, és a viszontlátás örömére
hívta fel a figyelmet. Isten jóságát, ingyenes sze-
retetét többek között a részvéttel teli anya képével
érzékeltette: „Akár elbotlunk, akár újra felkelünk,
felettébb becsesek vagyunk számára, s ugyanaz-
zal a szeretettel védelmez.” (245.) Arra a kötő-
désre hívta fel a figyelmet, amely a teremtő Is-
tentől az ember felé megnyilvánult (Isten a bű-
nös embert is szereti és hazavárja). Ebből adó-
dóan, ha az ember Isten szeretetéből kiindulva
megérti a saját fontosságát, ak kor képes csodá-
latra ébredni önnön embersége iránt és észrevenni
Istennek a mindenek ellenére hűséges szeretetét.

A könyv felépítését tekintve jól tagolt, vi-
szont hiányzik a tartalomjegyzékben a fejeze-
tenkénti bontás. Pozitívum a könyv végén ta-
lálható további irodalomlista a téma iránt
érdeklődőknek, a Norwichi Julianna művé-
ben jobban elmélyülni vágyók részére.

Kokas Gabriella

Adamik Tamás: 
Sanctissima religio. Vallás- és
irodalomtudományi tanulmányok
Szent István Társulat, Budapest, 2012.

Adamik Tamás 2012-ben megjelent Sanc tissi ma
religio című gyűjteményes kötete egy évvel később
kiérdemelte szerzője számára a Ste phanus-díjat.
Kisdi Klára a közel negyven vallás- és irodalom-
tudományi szakszövegből álló kötet szerkesztő-
jeként négy nagyobb egységbe rendezte az írásokat:
I. Vallás a pogány irodalomban, II. Vallás az óke-
resztény korban, III. Vallás a középkori keresztény
irodalomban, IV. Vallás a magyar irodalomban.
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Az így megszülető vaskos kötet tanulmányai és
szakrecenziói közül az elsőt 1979-ben, az utolsót
2011-ben publikálták külföldi és hazai fórumo-
kon. Tiszteletet parancsol ennek a három évti-
zednyi kutatói munkának az eredménye, amely
nemcsak a történelem hossz-, hanem az európai
kultúra keresztmetszeteit is képes kirajzolni. A Li-
viustól Kölcsey munkásságáig terjedő, széles
körű áttekintést nemcsak az egybeszerkesztés ap-
ropóján kaphatja meg első ízben a hazai olvasó,
hanem amiatt is, hogy Adamik Tamás tizenegy
most megjelent szövegét korábban csak idegen
nyelven közölte, egy esszét pedig a kötet kedvé-
ért formált szaktanulmánnyá. Az eredeti tanul-
mányok újraközlése vagy első, magyar nyelvű ki-
adása alaposabb ellenőrzéssel elkerülhette volna
az olyan apróbb, mégis zavaró tévedések megis-
métlését, mint például Giambattista Vico halá-
lozási évszámának (218), Vekerdy Tamás nevé-
nek (471/38. lábjegyzet) vagy a Kölcsey-féle Parai -
nesis publikációs évének hibás feltüntetése (494).

A több mint ötszáz oldalas kiadvány érte-
kezései között kivételt képez a Minden eretnek-
ség cáfolata kapcsán megírt könyvbeli fejezet,
amely a kontextualizáló bevezetést követően a fe-
jezet címében jelölt Hippolütosztól származó irat
hatodik fejezetének a fordítását tartalmazza.
A le fordított szöveg témáját tekintve a legkevésbé
sem számít kivételnek: az ókeresztény egyház
szemszögéből bemutatott eretnekség más ta-
nulmányokhoz is illeszkedik. Simon mágus
alakjával és a gnoszticizmussal legalább annyit fog-
lalkozik a második alegység, mint az antik re-
torikai hagyományra való utalásokkal a Sanc tis -
sima religio egésze. Elmondható a könyvről, hogy
az ókeresztény, illetve az azt megelőző, pogány
irodalomról írott alegység érzékenyebb problé-
mafelvetéseket tartalmaz, gondolatgazdagabb
és invenciózusabb eredményekre jut, mint a har-
madik és negyedik alegység szövegei. Ugyan az
átkot imádkozó szent ember vándormotívu-
mának nyomon követése a legizgalmasabb vál-
lalkozások egyike a negyedik részben (441–459),

sőt, megkockáztathatjuk, hogy a könyv egészé-
ben is, a tanulmány értelmezésében szereplő val-
lási tolerancia tétele mégsem tudja meggyőzően
összekapcsolni a motívum háromféle feldolgo-
zását. Sokkal alkalmasabb lenne erre a sacer ki-
fejezés kettős jelentésének a vizsgálata, amelyre
Adamik is utal értelmezése végén (459). A har-
madik alegységet záró értekezés Szent István ki-
rály Intelmeiről talán a legkifejtettebb tanulmá-
nya az egész kötetnek. Ebből is következően ösz-
szegző figyelmével, valamint szóhasználati vizs-
gálódásainak kiterjedtségével magabiztosan múl-
ja felül a középkori irodalomról szóló többi ta-
nulmány színvonalát. Polémiájának élénksége
azonban elmarad az ókori témájú, hasonló írá-
sokétól. Ez utóbbiak közül példaként elegendő
az apokrif irodalom meghatározásáról szóló, ér-
dekfeszítő vitacikkre utalnunk (208–225), vagy
arra a főszövegből sok esetben a lábjegyzetekbe
utalt parázs vitára, amelyet a szerző Sághy Mari -
anne Isten barátai című monográfiájával folytat
két tanulmányon keresztül (319, 323).

A legkiválóbb tanulmányok közé tartozik a
Livius forráshasználatát taglaló cikk (127–142),
illetve az összeesküvés vádján alapuló keresz-
tényüldözésekről szóló Flagitia christianorum
(245–254). Mindkét írás következtetéseire épít
egy későbbi Jeromos-tanulmány is, ami jól pél-
dázza a köteten belül szövődő összefüggések há-
lóját (298). Váratlan, de megalapozott végkö-
vetkeztetésében a Tertullianusról írt harmadik szö-
veg is emlékezetes kiindulása lehet az Intelmek-
ről írott későbbi tanulmánynak (273–274). Az
In speciem unius corporis 3.2. pontjának Bö mer -
rel szembeni szubtilis ellenérvelése nemcsak
meg győző, de érzékletesen példázza azt is, hogy
egyetlen kifejezés (altus) különböző jelentésár-
nyalatai miként inthetik józanságra a kanonizált
forma megkérdőjelezésén fáradozó filológust.

Adamik Tamás a Tertullianus a lélek részei-
ről című fejezetben a szövegtanúk hiánya miatt
apodiktikusan a De anima azon szövegváltoza-
ta mellett dönt, amely szerint az egyes számú
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ipsum alak a megfelelő (263). Az ellenérvek kö-
zött nem tartja elég erősnek, hogy az ősszülők vét-
keként, a többes szám indokolt lehet. Pedig ezt
erősíti az a tény is, hogy az inkriminált mon-
datban feltűnik az a transgressio fogalom is, amely
mögött a görögül jól tudó Tertullianus ebben a
kontextusban oda kellett, hogy értse a páli levelek
ősbűnt jelölő parabaszisz (παράβασις) kifejezését.
A Róm 5,14 Ádám, az 1Tim 2,14 pedig Éva
konkrét cselekvéseként említi az ősbűnt mint
parabasziszt. Az atyák, köztük a kortárs Órigenész
is, többek között ezért tekinthetik Ádám és Éva
konkrét törvényszegéseként ezt az ősbűnt, ezért
indokolt az áthágás alanyaiként őket megtenni.

Érdemes a kötet erősségeinek és vitatható
pontjainak a számbavétele mellett a recenzeált szö-
veg elméleti beállítottságát is megvizsgálnunk. Az
uralkodó irodalomtudományos beszédmódok kö-
zül a Sanctissima religio nyelvezete a világos, kö-
zérthető, angolszász típushoz csatlakozik. Egyes
fejezetek önmagukat is szakrecenzióként hatá-
rozzák meg (154–161), és ekként kiszabadítják
magukat a kötet alcímében szereplő „tanul-
mány” műfaj elvárásának a béklyói alól. Ahol
azonban ez a gesztus elmarad és ennek ellenére
túlzottan ráfonódik a tanulmány szövege egy adott
műre, hiányt érezhet a befogadó. A Quintilianus
etikájáról és pedagógiájáról szóló fejezetben ta-
lálkozhatunk ezzel, ahol is a tartalom felidézését
alig egészíti ki önálló állítás a tanulmány szerző-
jétől (143–153). Máshol az elsődleges és má-
sodlagos irodalom beható ismerete terméke-
nyen tud hatni és a tanulmányok zömében en-
nek köszönhető, hogy érdemi tételek bizonyítá-
sával találkozhatunk. A vizsgált művekhez inté-
zett kérdések javát egyértelműen a klasszikus re-
torikai hagyomány felől teszi fel a kötet szerző-
je. Néhány esetben ez szövegközi vizsgálatokra in-
dítja, máskor alakzatok és szóképek azonosítását
hívja segítségül értelmezése kialakításához. A re-
torika visszatérő értelmezési kerete a már emlí-
tett tanulmányok egyikében (A vallási tolerancia
nyomai a magyar irodalomban) azonban, éppen

a kialakult módszeresség miatt, elhomályosítja a
Vörösmarty-költemény ellenállását az ilyen jellegű
megközelítésnek. Az elbeszélő költeményben
ugyanis Gerő püspök éppen a szavak és a kifeje-
zésmód önértékének a kiiktathatóságát hirdeti
meg, aminek a költemény művészi megfor-
máltságával való feszült viszonyára nem tér ki Ada-
mik Tamás szövege. Az eredetileg 2011-ben
publikált tanulmány érvényesíthette volna ezt a
szempontot például Zentai Máriának ugyaner-
ről a műről tíz évvel korábban írt Az íbisz legfe-
ketébb tolla. A nyelv hitelvesztésének nyomai Vö-
rösmarty költészetében című értekezésének a fel-
használásával. Erre a tanulmányra, nem melles-
leg, Jelenits Istvánnak a Sanctissima religio által ki-
indulásként vett esszéje is utal (441). A könyv-
nek a strukturalista fordulatot megelőző iroda-
lomszemlélete egyszerre tűnhet idejétmúltnak és
váratlanul korszerűnek, amennyiben a lenyűgö-
ző műveltséggel párosítva az antik értelmezési stra-
tégiák is újszerű és értékes belátásokhoz vezetik
el alkalmazójukat. Adamik Tamás rendkívüli ér-
tékű fordítói és oktatói munkája mellett az elmúlt
három évtizedben fokozatosan meghatározó
alakjává vált a vallás- és irodalomtudomány ha-
tárterületén meghúzódó tudományterületnek
is. A Sanc tis sima religio ezt is bizonyítja.

Hoványi Márton

Ittzés Gábor (szerk.): 
Cura mentis – Salus populi. 
Mentálhigiéné a társadalom 
szolgálatában. 
Ünnepi kötet Tomcsányi Teodóra
70. születésnapjára
Semmelweis Egyetem Egészségügyi 
Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet,
Budapest, 2013.

A „mentálhigiéné” sokak számára vélhetően nem
egy mindennap használatos, nem is otthonos
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fogalom. Sokan talán a szó jelentésén is gon-
dolkodnak, ha valamilyen okból találkoznak vele.
S ha meg is fejtik a kifejezés értelmét, mely ma-
gyarul a „lelki egészség” szókapcsolattal írható
le leginkább, nem is gondolnak arra, milyen nagy
jelentőségű fogalmat takar e szó. Hiszen a lel-
ki egészség nem csupán az egyén boldogulásá-
nak és kiteljesedésének feltétele, hanem a tár-
sadalom boldogulásának is meghatározója.

Talán arra sem gondolnánk, hogy a men-
tálhigiéné szolgálata milyen sokféle tevékenysé-
get foglal magában. E sokrétű szolgálat hazánkban
hírnevet szerzett szakembere, Tom csá nyi Teodóra
nemrég ünnepelte 70. születésnapját. A jeles dá-
tum kapcsán megjelenő ünnepi tanulmánykötet
Cura mentis – Salus populi címmel gazdag vá-
logatást kínál a mentálhigiéné széles területé-
nek minden szférájából.

A kötet szerkesztője, Ittzés Gábor szán-
déka szerint az ünnepelt hazai és külföldi kol-
légái és pályatársai – ki-ki a maga szűkebb
szakterületéből kiindulva – sokszínű és sokol-
dalú megközelítésben mutatják be a társadal-
mat szolgáló mentálhigiéné szinte minden te-
vékenységterületét. Ennek megfelelően az
olvasó válogathat a téma elméleti megközelí-
téseit és gyakorlatát, valamint az oktatás és a
kutatás területeit felölelő színvonalas írásmű-
vek között. A kötetben helyet kapnak – a
mentálhigiéné tudományos megközelítései
között – a vallás és spiritualitás társadalmi ve-
tületeit tárgyaló elemzések is. A témakínálat
oly gazdag, hogy teljes körű bemutatására itt
nem vállalkozhatunk. Kedvcsinálóként azon-
ban kiemelünk néhány érdekességet.

A Sapientiana olvasói számára külön öröm,
hogy a téma filozófiai megközelítései között ol-
vashatunk egy nagyszerű írást folyóiratunk ko-
rábbi főszerkesztőjének, Patsch Ferencnek a
tollából.

A tanulmánykötet második nagy témacso-
portjában, a mentálhigiéné gyakorlatáról szóló
tanulmányok között pedig azok találnak kife-
jezetten érdekes és izgalmas olvasnivalót, akik a
pszichodráma, a logoterápia és a lelki gondozás
iránt érdeklődnek. Ők kedvükre válogathatnak
speciális terápiás helyzetek és problémák – eset-
ismertetésekkel is tarkított – elemzései között.

Hasonlóképpen érdekes témák várják az
oktatás iránt érdeklődőket – különösen azo-
kat, akik az iskolai szexuális nevelés reformját
kívánják, vagy azt szeretnék megtudni, milyen
gondokkal küzd a hazai sportpedagógia.

Akik pedig kíváncsiak arra, milyen empi-
rikus kutatások kapcsolhatók a mentálhigiéné
előmozdításához, azok neves hazai kutatók
beszámolóit olvashatják egy-egy sajátos prob-
lematika vizsgálatáról.

S végül egy figyelmeztetés: az ünnepi ki-
advány tanulmányai önmagukban is egészek,
egymástól függetlenül is olvashatók. A több
mint 500 oldalas kötet teljes elolvasására
azonban csak azok vállalkozhatnak, akik jól
tudnak németül, ugyanis e nyelven publikáló
szakemberek is csatlakoztak az ünneplő soka-
sághoz. Ez azonban ne bátortalanítsa el a ma-
gyar olvasót, marad számunkra is bőven bön-
gésznivaló. És Isten éltesse az ünnepeltet.

Somogyiné Petik Krisztina
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