
itt az ideje tehát visszatérni a hagyományokhoz.
Nagy igény van a misztikára. Arra, hogy meg-
éljük, megtapasztaljuk Isten jelenlétét mind a hi-
tünkben, mind a hétköznapi életünkben. A mi
hagyományainkban nagyszerű lehetőségek van-
nak ehhez. Talán nekünk ezt kell adnunk az egy-
háznak, az emberiségnek.

Székely János így vall az általa fontosnak tar-
tott kérdésről: Mi, keresztények tényleg azt gon-
doljuk, hogy az ember létének középpontja vala-
hol önmaga fölött, önmagán túl van. És valóban,
az ember akkor találja meg önmagát, ha túl tud
lépni rajta, vagyis túllép önmagán. Ha önmagát
elveszíti, odaadja. Ettől teljesedik ki egy ember
élete. Igaz önmagunkat akkor találjuk meg, ha
túllépünk szűkös individualizmusunkon és ön-
zésünkön. Csak akkor leszünk képesek megsej-
teni azt a végtelen szépséget és jóságot, amelyből
a világ lett. Ami ott ragyog a napban, a holdban,
a csillagokban, a virágokban, a gyermekek ar -
cán. Akkor érezzük át Isten végtelen jóságát,
amelyből a mi létünk is sarjad, ha engedjük,
hogy ez a jóság mirajtunk átáradjon.

A kötet kiadója, a püspökök beszélgetőtársa,
Kovács Lajos Péter előszava fogalmazza meg a
könyv témáját: „Három főpásztori működésé-
nek első éveiben járó püspök hitének sorsa, pá-
lyájának alakulása, felelős és nagy ívű teológiai
gondolkodása tárul elénk.”

Első megszólalásaikban a példaképeikről val-
lanak. Fabiny Tamás Ordas Lajos evangélikus
püspököt tekinti szellemi elődjének, aki a német
eredetű Wolf vezetéknevét változtatta meg, ma-
gyarosítja Hitler elleni tiltakozásul. Kocsis Fülöp
a kárpátaljai görög katolikus püspök Romzsa
Tódorról beszél, aki ellen aljas módon merény-
letett követtek el. Székely János Meszlényi Zol -
tán ról, az egykori esztergomi főpásztorról, a vér-
tanúságig megkínzott hősies helytállóról
mutatja fel a példát.

A kötet első nagy része egy közös sokszólamú be-
szélgetés. Életközeli személyes élményekkel meg-
rajzolt emlékezések ezek. Ifjúkorukat ismerhetjük
meg, két ízben katonáskodásukat is elmesélik.
Szólnak az úgymond szocializmus építése során
átélt megkísértéseikről és megaláztatásaikról. De
e helyt lehetünk tanúi hivatásuk kiteljesedésének
is. Amikor családi emlékekről, élményekről val-
lanak, mindvégig érezzük a derűnek a jelenlétét a
családi históriákban.

Izgalmas olvasmány a Krisztusi példázat című
fejezet. A püspökök egymás szavaihoz kapcso-
lódva sorra vallanak biblikus élményeikről, aztán
felhangzik a mondat: „Látnunk kell egymást,
hogy láthatók legyünk!” Szép, hiteles, tanulságos,
s nem egyszer döbbenetes történetek, tapasztala-
tok hangzanak el az ünnepek profanizált előké-

születeiről, az elvilágiasodott szellemű üzleti je-
lenségekről, a fogyatkozó kereszténység gondjai-
ról és veszélyeiről, a terméketlen, meddő vitákról. 

Érdemes felvillantani a kérdések néhány to-
vábbi témáját. Vajon Isten büntet-e minket, vagy
saját tetteink következménye a büntetés? — A li-
turgia a szeretet eszköztára. — A püspökök fele-
lőssége, amikor a Deus loquens (a beszélő Isten),
az Ecclesia colloquens (a beszélő egyház) vagy az
Ecclesia consonans (a vigasztaló egyház) témakö-
rei kerülnek szóba. Mértékadó mondataikat el-
igazító szándékkal fogalmazták meg. — Fontos-
nak tartják az ökumenikus kapcsolattartást úgy,
hogy a szavakban elhangzó szándékokat a gya-
korlati közeledés valósítsa meg. — Fájdalommal
tapasztalják a társadalom szándékos lezülleszté-
sét, amelyben sajnos partnerek a kereskedelmi
tv-adások és a bulvársajtó, s elhangzik az is,
hogy a pártoknak célpontjai lettek az emberek.
— A szegénység, a testi elnyomorodás lelki le-
romláshoz is vezet, de a jólétet ígérők is szellemi,
lelki nyomorba taszíthatnak. Elhangzik a veretes
mondat: „...aki a korszellemmel házasodik, na-
gyon hamar megözvegyül”.

A kötet egy jelentős része az, ahol a püspö-
kök avatási, szentelési, beiktatási beszédeit ol-
vashatjuk. Legfőképpen ezekben tárul fel a
három ifjú püspök sajátos karizmája. Fabiny Ta -
más az ökumenikus, az egység, az egyetemesség
elkötelezettje, Kocsis Fülöp a liturgosz és a ma-
gától szerényen elhárító, de szándékában meg
nem kerülhető axios (a méltóságra törekvő), Szé-
kely János a tudós mesélő, aki mindig érdekes és
izgalmas történettel ragadja meg a rá figyelőket.
Végül a személyes beszélgetések tele vannak
Deus ex machinával, életüket, sorsukat, pályáju-
kat kísérő kegyelmi ajándékokkal.

A példa ereje meggyőzi az olvasót, s az írás vé-
gére jutva megtapasztalja, hogy ez a könyv nem-
csak érdekes és izgalmas olvasmány, hanem lelki
karbantartásnak szánt modern írás is. (Éghajlat
Könyvkiadó, Budapest, 2010)

CSERMELY TIBOR

KORMOS JÓZSEF: ERKENNTNIS
— GLAUBE — PÄDAGOGIK.
EDITH STEIN GONDOLATAIHOZ
KAPCSOLÓDÓ TANULMÁNYOK

Kormos József Edith Stein munkásságának há -
rom aspektusát világítja meg tanulmányköteté-
ben. E három pont (ismeretelmélet, hit és neve-
lés), amint azt a könyv szerkesztési elve is
megjeleníti, a nevelésben nyer különleges értel-
met. Kormos „gyakorló fenomenológusként” jel-
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lemzi Edith Steint, aki ezen tulajdonságánál fogva
túllép a spekulatív metafizikai kérdéseken és a
konkrét valóságadatokhoz fordul. A nevelés kér-
dése ilyen értelemben nem mellékszál a kötetben,
hanem a fenomenológia alkalmazhatóság-elvé-
nek tudatos fölvállalását jelenti. Ez az, ami meg-
különbözteti Kormos fenomenológia- és Edith
Stein-értelmezését a kortárs fenomenológusok lá-
tásmódjától, ugyanis annak a korai fenomenoló-
giai mozgalomnak, amelynek még Edith Stein is
tagja volt, Husserl transzcendentális fordulata
után szinte azonnal kétségbe vonták a filozófiai
létjogosultságát. Kormos azáltal, hogy egy valódi
jelenséget (fenomént) tesz meg érdeklődésének
középpontjává, a fenomenológia kezdeti, eredeti
céljához fordul vissza. Manapság fenomeno ló -
gu sok sokkal inkább foglalkoznak elméleti kér-
désekkel, a fenomenológia illetékességének és
önmeghatározásának problémáival, mint „ma -
guk kal a dolgokkal”. A fenomenológiát nem al-
kal mazzák — holott ez lett volna Husserl eredeti
intenciója —, hanem megkérdőjelezik, mivel kis-
hitűséggel és folyamatosan identitásválsággal ter-
helték meg az amúgy jobb sorsra érdemes filozó-
fiai irányzatot. Edith Stein pedagógiáról szóló
írásaiban azonban még a klasszikus utat vá-
lasztja: alkalmazza a fenomenológiát egy résztu-
domány tárgykörének problémáiban. Kormos ezt
világosan látja és hármas felépítésű esszégyűjte-
ményének szerkezetét úgy építi föl, hogy az ol-
vasó érzékelje, a pedagógia egyrészt a vallásos
hitből táplálkozik, és abból — még az ateista be-
állítottságú is — nagyon sokat tanulhat, másrészt
semmiképpen sem tekintendő alkalmazott pszi-
chológiai tudománynak, mert alapja egy szigorú
ismeretelméletben található, melynek semmi
köze a pszichológiához, vagy Husserl kifejezésé-
vel, a „pszichologizmushoz”.

A kötet fő erénye egy-egy részdiszciplína meg-
 alapozásának az igénye. Kormos könyve az egész
steini filozófiát mint megalapozásra való törek-
vést írja le. Kormos szerint ezért lép túl Stein a fe-
nomenológián és ezért tágítja ki az ontológia felé.
Az ontológia lesz ugyanis majd az, ami egy filo-
zófiai antropológia elveit lefektetheti. „Edith Stein
szerint a nevelésnek, a képzésnek egy ilyen meta-
fizikai megalapozású antropológiára kell épülni.”
(187.) Az antropológiából, azaz az emberre vonat-
kozó helyes és szigorúan megalapozott megfon-
tolások tárházából eredő nevelés feladata az így
nyert valódi emberi jegyek, tulajdonságok fejlesz-
tése és növelése. Az ontológiára alapozott ant-
ropológia, majd az antropológiára alapozott ne-
velés így juthat olyan belátásokra, amelyeket

Kor mos „antropológiai adottságnak” vagy „az
ember metafizikai beállítottságának” nevez. Kor-
mos — Edith Stein nyomán — egy olyan klasszi-
kus pedagógiai elv mellett teszi le a voksát, mely-
nek alkalmazása manapság is sok ellenzőre akad.
Ezen elv nem az ember jelen, sok szempontból ki-
fejletlen állapotát veszi figyelembe, hanem — egy
metafizikai antropológiára alapozva — az ember
tulajdonképpeni rendeltetését és leglényegesebb
tulajdonságát, az „Istenre való rendeltségét” hang-
 súlyozza. A nevelés ilyen értelemben nem „tűzol-
tómunka”, hanem célirányos folyamat, melynek
fő célja, hogy az embert megismertesse Istennel.
„A nevelés megalapozása filozófiai, a végső célja
pedig teológiai módon fogalmazható meg.” (189.)

Kormos pedagógiáról kifejtett nézeteinek leg-
végső konklúziója szerint a nevelés vallásos ne-
velést jelent. Az igazi pedagógusnak mindig az
örök emberi lényeget, azaz a bennünk lakozó Is-
tent kell szem előtt tartania, csak így lesz képes
túllépni azon, hogy „meseszerű, irracionális” és
legtöbbször agresszív, önmagából kifordult vi-
lágok képét tárja embertársa elé. Kormos által
interpretált steini bölcseletben a filozófiai antro-
pológiára alapozott pedagógia áll szemben az
„embertelen antropológia” nevelési elveivel.
Kormos nem aktualizál, de mi levonhatjuk a kö-
vetkeztetést: míg a klasszikus, a tanító hit által
Isten szeretetére rávezető pedagógia az ember-
nek megadja a szabadság teljességét, addig a
modern, minden tekintetben istenellenes szem-
lélet kultúránk lerombolásához vezethet.

A kötet fő gondolatmenetét egy sor nagyon
értékes egyéni meglátás is színesíti. Ilyen például
az, amikor Kormos a zsidó vallásban található lé-
nyegszemléletet összehasonlítja a fenomenológia
vezérelvével, és mindezt a II. Va tikáni zsinat te-
kintetében két egyenlő szellemi forrásként és a fi-
lozófiához való visszatérésként értékeli. (124.)
Ugyanilyen értékes gondolat annak kifejtése,
hogy a filozófiában és a teológiában is megtörtént
egy „modern-posztmodern jellegű” attitűdváltás,
és a filozófia a modern teológia paradigmájának
tekintendő. (115.) Mindezen gondolatok mögött
azonban ott található Kormos alap-mondaniva-
lója, miszerint a hit által szerzett és finomított ant-
ropológiai belátások megtanítanak a helyes önis-
meret egyik követelményére, arra hogy az ember
ne képzelje magát Übermensch-nek, mert „az em -
ber adósa Istennek”. (Magyarországi Aquinói Szent
Tamás Társaság, Budapest, 2010)

HOPPÁL BULCSÚ
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