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ellarmin Szent Róbert (1542–1621), jezsuita szerzetes és a Római Anyaszentegyház bíborosa, minden
kétséget kizáróan a poszt-tridenti időszak, az úgynevezett katolikus megújulás egyik legjelentősebb alakja
volt, akinek műveit mind a katolikus, mind a protestáns teológusok
– ki-ki a saját megközelítésében – gyakran forgatták és behatóan
tanulmányozták. Pázmány Péter bíboros, a magyar ellenreformáció szellemi atyja is elsősorban őt tartotta mesterének és példaképének. Bellarmin hitvédelmi főműve, a De controversiis 1 a 19. század második feléig százhuszonhárom különböző kiadást ért meg,
egyháztanának lényegi elemeit az I. vatikáni zsinat (1869–1870)
gyakorlatilag katolikus alapigazságokként definiálta, szentté avatása mégis 1923-ig, egyházdoktorrá való kinevezése pedig 1931-ig
váratott magára. A történelmi emlékezet valamiért nem volt igazán kegyes ehhez a nagyformátumú és szentéletű szerzetespaphoz,
tudóshoz, apologétához és lelkipásztorhoz, hiszen azon túl, hogy
az oltárra emelésére és tanításának hivatalos elismerésére hosszasan kellett várakozni, szellemi hagyatékának sokoldalúsága sem
kapott mindmáig kellő hangsúlyt.
Szinte mindenki ekkléziológiai jelentőségéről beszél, vagy a
Galilei-incidensben betöltött szerepéről értekezik (általában meglehetősen egyoldalúan), esetleg a Vulgata Sixto-Clementina kiadásában és a kegyelemtani vitákban folytatott tevékenységére utal, de
sem teológiájának kevésbé ismert területeiről (például a protestáns
krisztológia fogalmi hiányosságainak és elhajlásainak elemzé-
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se), 2 sem lelkipásztori erőfeszítéseiről, sem pedig élete alkonyán
írott spirituális, misztikus hajlamú munkáiról nem esik elegendő
szó. Ez a kiadvány a maga szerény eszközeivel ezt a helyzetet kívánja orvosolni, amennyiben először adja közre magyar nyelven
Bellarmin eredetileg 1618-ban megjelent De septem verbis a Christo
in Cruce prolatis (A hét igéről, melyet Krisztus a kereszten kimondott)
című lelkigyakorlatos elmélkedéseit.3 A rövidebb lélegzetvételű és
a szerző jámbor lelkiségét kidomborító művek közül a De septem
verbis Christi első ránézésre talán nem tűnik a legegyértelműbb
választásnak, miután egyesek ma már idejétmúlt, a krisztusi passió
véres eseményeire egyoldalúan összpontosító megközelítést látnak
benne, mely nem veszi kellőképpen figyelembe az evangéliumi
üzenet húsvéti és pünkösdi vonatkozásait.
A magát fölvilágosultként ünneplő modern kereszténység ma már
talán feszengve olvassa a messiási kínszenvedés által ihletett gondolatokat, mert egy jellegzetesen „középkori”, borúlátó, búskomor,
vészterhes lelkiséget vél benne fölfedezni, melynek középpontjában
csupa olyan „egészségtelen”, „pszichésen megterhelő” fogalom áll,
mint a bűn és bűnhődés, szenvedés és engesztelés, üdvösség és kárhozat. Valójában azonban éppen ezek az alapigazságok alkotják a
megváltás misztériumának lényegét, melyek nélkül kiüresedik az
Emberfia halálig tartó engedelmessége, a Kálvária nagyszerű áldozata, hiszen nem vezet a húsvét dicsőséges föltámadásához és a
teremtő Lélek pünkösdi kiáradásához út, csak a nagypénteki passió
szükségszerű eseményein keresztül. Mivel a keresztfa a bűn és an12
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nak zsoldja, a halál fölött aratott végleges diadal eszköze, Krisztus
keresztje alatt állni és a megfeszített Üdvözítő utolsó szavai fölött
elmélkedni nem lehangoló, személyiségtorzító tevékenység, nem
ellenkezik az evangélium életigenlő és örömteli üzenetével.
Mint ahogy nincs megfelelő lelki haszon nélkül az sem, ha
Krisztus halálának konkrét körülményeit tüzetesebben megvizsgáljuk. A keresztre fölfeszített elítéltek halálának pontos okát illetően a tudósok a mai napig vitatkoznak. 4 A Le Bec, Barbet és
Hynek nevéhez köthető „klasszikus” magyarázat szerint a saját súlya alatt roskadozó test izmai a szélsőséges megerőltetés miatt egy
idő után görcsbe rándulnak, és görcsös állapotban megmerevednek
(tetanizáció). A mellkas és a rekeszizom görcse végül a légzés fokozatos elnehezedéséhez, majd teljes leállásához vezet. E szerint
tehát a kereszthalál kiváltója a tetanikus izomgörcsök okozta lassú
fulladás (asphyxia). Mások azzal érvelnek, hogy a fulladás helyett
vagy mellett a halál végül a test vérkeringésének súlyos zavara, az
életfontosságú szervek vérellátásának összeomlása (ortosztatikus
kollapszus) miatt áll be. Kisebb-nagyobb különbségekkel ezt az álláspontot képviseli: Mödder, Zimmermann, Primrose és Tenney.
Gyakorlatilag a kollapszus-elmélet továbbfejlesztése vagy finomítása az a vélemény, miszerint az ostorozás és keresztre feszítés elviselhetetlen, egész testet fölemésztő idegfájdalmat idéz elő
(causalgia), melynek következményeként a halálraítélt traumás sokkot kap. Ennek súlyosságát tovább fokozza a vérzés és izzadás által kiváltott kritikus folyadékvesztés (hypovolemia). Az elsősorban
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Zugibe által képviselt tézis értelmében a létfontosságú szervek
anyagcseréje és vérellátása fokozatosan leépül, majd teljesen leáll,
az elítélt lassú, gyötrelmes halálát okozva.
Valójában a három elmélet (főleg az utolsó kettő) nem áll egymástól annyira távol, sőt semmi sem zárja ki, hogy mindegyik magyarázat a maga módján – és természetesen nem kizárva a többit
– helytálló legyen. Ezt látszik igazolni, hogy a kereszten függő
halálraítéltek lábszárcsontjainak eltörése (crurifragium) az evangélium tanúsága szerint is siettette a halál beálltát, vagyis a saját
súlyától összeroskadt test már a lábtámaszra (suppedaneum) sem
volt képes nehézkedni, hogy levegőt vegyen; a légzéselégtelenség
és a trauma súlyosbodása pedig fölgyorsították a keringés végzetes összeomlását. Bármelyik elméletet tartjuk is helytállónak, a
tény, hogy a kereszten függő Krisztus mindvégig megőrizte tiszta tudatát és lélekjelenlétét, egész idő alatt artikuláltan, érthetően
beszélt, sőt halála pillanatában még utoljára nagy hangon fölkiáltott, lényegében emberfölötti erőről és páratlan eltökéltségről
árulkodik. A kereszten kimondott utolsó hét ige szempontjából
azonban még ennél is fontosabb, hogy a leölésre szánt Bárány, aki
még vádlói (Kaifás és Pilátus) előtt is javarészt hallgatott, a legritkábban nyitotta szólásra ajkait, a kereszten függve mégis minden
szörnyűséges fájdalma, légzési nehézsége, traumás-sokkos állapota ellenére erőt gyűjtött, hogy utolsó szentbeszédét megossza a
kereszt körül állókkal, és velük együtt az egész megváltásra éhező
világgal. Ez bizony minden egyes szavát különleges súllyal és ki14
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vételes jelentőséggel ruházza föl, mert minden egyes megformált
hangért keservesen meg kellett küzdenie. Nem ok nélkül alkalmazza Szent Pál apostol a zsidókhoz írt levelében Krisztusra, aki
egyszerre főpapunk és engesztelő áldozatunk, a zsoltáros szavait:
„Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket!”
(Zsolt 94,8) Kiváltképp vonatkozik ez a keresztfán összetört isteni Bárány utolsó testamentumára.
Ugyanakkor Szent John Henry Newman bíboros, Bellarmin
megközelítésével tökéletes egyetértésben, óvva int bennünket attól,
hogy a megváltó kínszenvedés lényegi elemét az átélt fizikai fájdalmakban lássuk.5 Krisztus a megtestesülés titkában ugyanis tökéletes ember lett, lélek és test; ha nem így lett volna, engedelmes kereszthalálával nem a teljes embert váltja meg bűneitől, nem a teljes
embert szabadítja meg Ádám átkának testi-lelki következményeitől.
A Nazianzi Szent Gergely által megfogalmazott axióma szerint:
amit nem vett magára, azt nem váltotta, nem gyógyította meg. 6
A testi szenvedéseket viszonylag könnyű elképzelni, az evangéliumok elég pontos képet rajzolnak róluk, és ebben a tekintetben az
ikonográfiai ábrázolások is sokat segítenek, de a lelki szenvedések
láthatatlanok, nehezebben megragadhatók, pedig hamarabb kezdődtek; Krisztus már a Getszemáni-kertben vérrel verejtékezett
a mentális gyötrelmek szorításában. Nem szabad elfelejteni, hogy
az Olajfák hegye megelőzi a Golgotát, a Megváltó Istenember már
itt kijelenti szeretett apostolainak, Péternek, Jakabnak és Jánosnak:
„Szomorú az én lelkem mindhalálig!” (Mt 26,38)
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Newman csodálatos elmélkedésében ragaszkodik ahhoz, hogy
Krisztus passiójának igazi átélője, alanya – ha úgy tetszik: tűzfészke – nem annyira a test volt, mint inkább a lélek. „A mi Urunk a
testi fájdalmat oly figyelemmel és tudatossággal, s ezért oly hevességgel, intenzitással és koncentrált érzékeléssel élte át, amit egyikünk sem képes elképzelni vagy fölfogni. Mert ő a lelkét abszolút
értelemben birtokolta, figyelme mentes volt minden szétszórtságtól és teljesen a fájdalomra összpontosított, mindenestől átadta és
maradéktalanul alávetette magát a szenvedésnek. Ezért hát joggal
mondhatjuk: ő passiójának minden egyes pillanatát végigszenvedte.”7 Krisztus visszautasította a mirhával kevert bódító italt (vö. Mk
15,23), mert a szenvedés poharát tiszta tudattal, színültig akarta
kiinni. És ennek a tudatos vállalásnak, ennek a rendületlen engedelmességnek még súlyosabb terhe is van, mint a minden embernél intenzívebben átélt szenvedés: neki, aki tökéletesen tiszta és
szeplőtelen volt, magára kellett vennie az egész emberiség minden
bűnének förtelmes szennyét! Nekünk egyszerűen fölfoghatatlan
az az iszonyatos undor, az az émelyítő csömör, az a mérhetetlen
lelki gyötrelem, amit az Isten ártatlan Báránya érzett, mert „miérettünk átokká lévén” (Gal 3,13) bizonyos értelemben azonosulnia
kellett Ádámnak és ivadékának minden vétkével, lázadásával, istentelenségével. Szüntelenül, minden megnyugvás és enyhület nélkül
előtte, rajta és benne volt mindaz, amitől annyira viszolygott, ami
lényének teljes valóságával, minden egyes rezdülésével föloldhatatlan ellentétben állt.
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Csakis ezek az előzetes megfontolások helyezhetik megfelelő
kontextusába az Emberfia megváltó kínszenvedését, valamint azt
a jámbor szokást, hogy a krisztushívők Üdvözítőjük gyötrelmes
keresztútjáról és szabadon vállalt passiójáról készséggel, rendszeresen és nagy lelki haszonnal elmélkednek. Kétség sem férhet
hozzá, hogy a Bellarmin által vizsgált kereszten kimondott hét
ige őrizte meg az Emberfia szigorúan véve földi, evilági életének
utolsó szavait, de amit a Megváltó itt mintegy az utolsó szó jogán
közöl az emberiséggel, abszolút értelemben nem zárja le a Krisztus-eseményt. Isten Igéjét ugyanis a halál sem tudta elhallgattatni,
és nem pusztán azért, mert a hűséges tanítványok és a hálás utókor
megőrizte, lejegyezte és tanította ezeket a szavakat, mint a világ
nagy bölcseinek, például Szókratésznak búcsúbeszédét, hanem
mert a lepecsételt sírbolt és a zárt emeleti terem nyomasztó csöndjét harmadnapra ellenállhatatlan életerővel törték föl a titokzatos,
új és örök életre támadott Istenember vigasztaló szavai: „Békesség
nektek! Ne féljetek! Én vagyok.”
Ez a messiási kijelentés: „Az én Atyám mindez ideig munkálkodik, és én is munkálkodom” (Jn 5,17), nemcsak szó szerint arra
vonatkozik – amint azt az evangéliumi szövegkörnyezetből kihámozhatjuk –, hogy Krisztus, az új Mózes, az isteni Törvényhozó
nem függeszti föl üdvözítő tevékenységét a szombatnapokon sem,
hanem – mivel általános érvényű kinyilatkoztatással van dolgunk –
gyakorlatilag igaz az Üdvözítő életének minden egyes pillanatára,
beleértve azt a szörnyűséges három órát is, amit ő a legkeservesebb
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szenvedések közepette töltött el a keresztfán. Sőt, a megtestesült
Igazság bizonyságtétele szerint a kijelentés lényegileg és elsősorban éppen a szenvedés órájára vonatkoztatható igazán: „Most
megrendült az én lelkem. És mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától? De hiszen ezért az óráért jöttem!” (Jn 12,27)
A testi-lelki megpróbáltatásokkal járó passió tehát nem Krisztus
végső megnyugvásának eleje, hanem szüntelen munkálkodásának
veleje!
Természetesen az sem véletlen, hogy a megfeszített isteni Mester a kereszt szószékéről éppen hétszer intézett szózatot a körülötte lévőkhöz, és rajtuk keresztül az egész emberi nemhez, hiszen
a Bibliában a hetes szám a tökéletesség és a beteljesedés szimbóluma. Az Isten teremtő Szavának erejével hat nap alatt alkotta meg a
világot, és a hetedik napon határtalan örömében megpihent, hogy
az áldott és megszentelt napot szeretett teremtményeivel töltse.
A keresztre feszített Krisztus hét életadó szava jelzi a bűn által elöregedett világ kegyelemben való újjáteremtésének maradéktalan
bevégzését, és föltámadása után már nem akar bennünket elhagyni,
hanem ígéretet tesz arra, hogy velünk marad minden nap a világ
végezetéig (vö. Mt 28,20).
A keresztre feszített Krisztus utolsó hét igéjére alapozott elmélkedés, illetve ájtatosság története egyébiránt – csakúgy, mint
a keresztútjárásé – a Szentföld visszafoglalása után kialakuló lelkiségi mozgalmakhoz, elsősorban a ferences rendhez köthető. A
megváltó kínszenvedés körülményeit, történéseit az élénk képze18
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lőerővel megáldott középkori vallásosság egészen életszerű aprólékossággal és nagy lelki hévvel idézte meg, hogy a megrendítő spirituális élmény életformáló elhatározásokra segítse az embert. Ma
már tudjuk, hogy a középkori néplélek (sőt ikonográfia) megformálása szempontjából nem elhanyagolható jelentőségű és bizonyos
értelemben műfajteremtő Meditationes vitæ Christi (Elmélkedések
Krisztus életéről) nem Szent Bonaventúra tollából származik. Ennek ellenére a valószínűleg 14. század eleji, ferences iskolához köthető szerző Szent Bonaventurával való hagyományos azonosítása
nagy tekintélyt kölcsönzött a könyvnek, és azon belül is a Krisztus kínszenvedéséről szóló fejezetekben található elmélkedésnek
Krisztus utolsó hét szaváról. Ezt bővítette ki, gondolta tovább a
domonkosból lett karthauzi Ludolphus de Saxonia monumentális Vita Christi (Krisztus élete) vagy Speculum vitæ Christi (Krisztus
életének tükre) című művében (1374), 8 amely oly nagy népszerűségnek örvendett, hogy a kortársak tiszteletből csak Summa evangelica
néven emlegették, és Loyolai Szent Ignác megtérésére, valamint
Lelkigyakorlataira is jelentős hatást gyakorolt.
A 14. századtól kezdve tehát egyre több imádság, elmélkedés
és homília szövege foglalkozott a témával, amely a késő középkor
egyik kedvelt lelkigyakorlatává nőtte ki magát. A késő középkori –
talán nem túlzás azt mondani: populáris – források közül az egyik
legfontosabb a Hortulus animæ (Lelki kertecske) című gyűjtemény,
amely a 16. század legközkedveltebb imakönyve volt, és amit fiatalkorában akár még Bellarmin is gyakran forgathatott. A könyv
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1498-tól nemcsak latinul ért meg számtalan kiadást, hanem több
népnyelven is megjelent – elsősorban németül, de akadnak például
lengyel és horvát fordítások is. A kiadvány népszerűségét mutatja,
hogy még lutheránus változat (Lustgarten der Seelen) is készült belőle. A Hortulus nem egyszerű imakönyv volt, hiszen a különböző
élethelyzetekre alkalmazott jámbor imádságok mellett bőségesen
közölt liturgikus szövegeket is: a teljes egyházi évet lefedő kalendáriumot válogatott mise- és offíciumszövegek, suffrágiumok,
bűnbánati zsoltárok, könyörgések, litániák, lélekajánlás stb. követték. A tartalom folyamatosan bővült az akkoriban népszerű, laikus
használatra szánt liturgikus tartalmú könyvek (Horæ, Primarium)
anyagával, de a misszáléból és az ágendárius könyvekből (szentségek és szentelmények kiszolgáltatása) is egyre több szöveg került
bele. A megannyi kiadás között akadt igen gazdagon, mesteri metszetekkel illusztrált, reprezentatív változat is. Miután egyes kiadások tartalmaztak olyan zsolozsmaszövegeket, illetve ígértek olyan
búcsúkat, amelyeket semmilyen egyházi hatóság sem hagyott jóvá,
Szent V. Piusz pápa egy 1571. március 11-én kiadott bullájában elrendelte az összes kiadás cenzori vizsgálatát és szigorú megtisztítását.
A Hortulus fontos dokumentuma az úgynevezett devotio moderna
által népszerűsített laikus lelkiségnek, amely misztikus hajlama
mellett sem szakadt még el az Egyház nyilvános istentiszteleti életétől. Egyúttal mélyen magán viseli e mozgalom ájtatossági
hagyományait, többek között a megváltó Istenember kínszenve20
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dése iránti kitüntetett tiszteletet, és a jó halálra való fölkészülés
hangsúlyos szerepét. Pontosan ide, ebbe a kontextusba illeszkedik
a Tiszteletreméltó Szent Bédának (672–735) – sajnos alaptalanul – tulajdonított híres imádság a keresztre feszített Krisztus hét
utolsó igéjéről, 9 mely a Lelki kertecské ben is egyszerre szolgál az
Üdvözítő kínszenvedésével kapcsolatos meditációként és követendő
krisztusi példaként a tökéletes, Istennek tetsző halálra.10 Az Éneklő Egyház római katolikus népénektár – melynek több értékes lelkiségi hagyomány átmentését köszönhetjük – nem véletlenül közli
nagyböjti ájtatosságként a Krisztus utolsó hét szaváról szóló meditációt, 11 méghozzá éppen a Szent Bédának tulajdonított imádságból kiemelt, némileg „fazonigazított” záró könyörgésekkel.
Az idős Bellarmin a saját elmélkedéséhez írott előszavában
megemlíti, hogy ez a műve a visszavonultságban töltött csendes
évek gyümölcse (csakúgy, mint az 1619-es De arte bene moriendi
[A jó halál művészete]), mellyel legfőbb célja az volt, hogy méltóképpen föl tudjon készülni a küszöbön álló halálra. Az élete alkonyához közelgő bíboros tehát egy szilárd, több évszázados lelkiségi hagyományba helyezte magát, amikor elmélkedéséhez Krisztus
utolsó hét igéjét vette alapul, és akkor is így járt el, amikor a Megváltó kínszenvedésének ragyogó példáját és a jó halál kegyelmét,
pontosabban a boldog végre való üdvös előkészületet gondolatilag
egybefűzte.
Bellarmin élete utolsó szakaszában, 1615-től kezdve minden évben visszavonult a jezsuiták 1566-ban alapított római noviciátusába
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a Sant’Andrea al Quirinale templomnál, hogy ott elvégezze a harminc napos ignáci lelkigyakorlatot, elmélkedéseinek gyümölcsét
pedig egy-egy könyvben összegezze. Így jelentek meg legjelentősebb lelki művei: De ascensione mentis in Deum (1615), De æterna
felicitate sanctorum (1616), De gemitu columbæ (1617), De septem verbis
Christi (1618), De arte bene moriendi (1619). Imádságos gondolatait
elsősorban a Jézus Társasága növendékeinek lelki javát szem előtt
tartva fogalmazta meg, de mindig olyan módon, hogy a világi
krisztushívők is bőséges hasznot húzhassanak belőle.
A kilenc nyelven közel negyven kiadást megért De septem verbis Christi elsődleges célközönsége az ajánlás szövegének tanúsága
szerint a celesztinus bencés kongregáció volt, melynek Bellarmin
V. Pál pápa megbízása alapján 1606-ban lett bíboros védnöke azzal a kifejezett céllal, hogy előmozdítsa a föllazult szerzetesi élet
reformját. Ez nem jelenti azt, hogy a könyv címzettjei csak az aszketikus életet élő szerzetesek vagy a teológiában jártas klerikusok
lettek volna, hiszen Krisztus a keresztről, mint valami pulpitusról,
az egész világegyetemet szólította meg. „Még a kereszt szószékéről is prédikált csekély, de annál tüzesebb, hasznosabb és hatékonyabb
szavakkal, melyeket minden kereszténynek illő lenne szívébe zárni, ott
megőrizni, mérlegelni és ténylegesen, tettekben megvalósítani.” (I. könyv,
1. fejezet)
Bellarmin világossá tette a gondjaira bízott szerzetesek előtt,
hogy a keresztre feszített Krisztusnak nemcsak szavaiból, de leg
főképp életpéldájából kell tanulniuk és erőt meríteniük, mivel ő
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„minden erények legkiválóbb eszménye”. Ugyanakkor rámutatott, hogy
minden egyes kereszténynek sajátos életállapotára való tekintet
nélkül érdeke és kötelessége a Keresztrefeszített tündöklő erényeit
utánozni, mert ezek „minden hívőnek meglehetősen hasznosak , míg
azoknak , akik a kereszt önmegtagadását intézményes követelményként
követik , kifejezetten szükségesek .” (Ajánlás)
A művet két könyvre osztotta föl úgy, hogy az első könyv az
Üdvözítő első három igéjét magyarázza, míg a második könyv a
maradék négy igével foglalkozik. Krisztus kereszten kimondott
utolsó mondatait nem egymástól elszigetelve elemzi, hanem úgy
kezeli, mint egy összefüggő prédikációt, egy „hét nagyon rövid, de
annál jelentőségteljesebb mondatból álló utolsó beszédet” (Előszó), melyet a négy evangélium és a már korábban megszilárdult hagyomány alapján a következő sorrendben rekonstruál:
1. „Atyám, bocsáss meg nekik , mert nem tudják , mit cselekszenek!”
2. „ Bizony, mondom neked: még ma velem leszel a paradicsomban!”
3. „Íme, a te anyád; íme, a te fiad!”
4 . „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?”
5. „Szomjúhozom!”
6. „Beteljesedett!”
7. „Atyám! A te kezeidbe ajánlom az én lelkemet.”
Először mindig az igék szó szerinti jelentését (sensus litteralis)
igyekszik meghatározni a konkrét történeti háttér föltárása mel23

L k 23,34
Lk 23,43
Jn 19,26–27
Mt 27,46
Jn 19,28
Jn 19,30
Lk 23,46

Bevezetés

lett, majd sorra veszi a kijelentések fölött végzett meditációból
kinyerhető lelki gyümölcsöket, különös figyelmet szentelve a fölismert erények praktikus alkalmazásának a mindennapi életben.
Strukturális szempontból figyelemreméltó részlet, hogy a mű
egészen váratlanul, megfelelő lezárás nélkül ér véget, mint amikor
a vetítőből hirtelen kiszalad a film. Talán az utolsó fejezet két záró
mondatát tekinthetjük egyféle rövid, kicsit suta befejező összegzésnek: „Krisztus, a jó Tanítómester nem szóval és nyelvvel hirdetett
valamiféle engedelmességet, hanem tettel és igazsággal mutatott igaz béketűrésre és alázatosságra alapozott engedelmességet az Atyának . Ez
a legnemesebb erények példaképe, melyet mindig szem előtt kell tartania
azoknak , akik Isten meghívása alapján önmaguk megtagadására és
Krisztus követésére törekszenek .” (II. könyv, 24. fejezet)
A szerző klasszikus műveltségét és közismert retorikai képességeit alapul véve nem elképzelhetetlen, hogy a mű szerkezeti
fölépítésének ez a szembetűnő irodalmi hiányossága nem kínos
fogyatékosság, hanem inkább ösztönös, vagy akár tudatos dramaturgiai fogás. Ahogy Krisztus halálának pillanatában megrendül
a föld, döbbent csönd támad, és a gúnyos bámészok tömege szó
nélkül föloszlik, úgy szakad rá a csönd az olvasóra is. Isten megtestesült Igéje, a kinyilatkoztatás alfája és ómegája kimondta utolsó
szavát. Elmondatott minden, ami elmondható. Mit is lehetne még
ehhez hozzátenni? Az emberiség magára marad az örök élet igéinek visszhangjával a szívében. Beáll az újjáteremtés aktusát követő
szombati nyugalom.
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Egy praktikus megjegyzés azoknak, akik a szövegben szereplő
szentírási szakaszokat, utalásokat tovább olvasni vagy ellenőrizni
szeretnék. A bibliai idézeteket saját fordításomban közöltem, méghozzá a hagyományos katolikus számozás szerint, ahogy azt a többek között Bellarmin által összeállított Vulgata Sixto-Clementina
és az arra alapozott eredeti Káldi György-féle magyar fordítás
is hozza. A szerző biblikus utalásait módszeresen leellenőriztem,
elírás esetén javítottam, alkalmasint újakkal egészítettem ki. Ami
az egyéb, túlnyomórészt patrisztikus forrásmegjelöléseket illeti,
ugyanezt az aprólékos, időigényes munkát a kiadó vállalta magára,
amiért külön is nagyon hálás vagyok. Végezetül köszönettel tartozom Hamvas Endre Ádám tanár úrnak a könyv szakszerű nyelvi
lektorálásáért.
Alácsi Ervin János
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