
sokat a népirtásról, de ő legalább határozottan
fellépett ellene” — írja a kötet szerzője.

Michael Hesemann könyvének legnagyobb ér-
deme, hogy szigorúan tényeken alapszik. Meg-
próbál igazságot szolgáltatni egy olyan pápának,
aki a történelem talán legszörnyűbb időszakában
volt Krisztus földi helytartója, s abban a helyzet-
ben mást nem tehetett, mint amit Jézus tanácsolt
tanítványainak, akiket bárányokként küldött a
farkasok közé: „Legyetek tehát okosak, mint a kí-
gyók, és egyszerűek, mint a galambok” (Mt 10,16).
(Ford. Laki Ferenc, utószó Perger Gyula; Magyar
Nyugat Könyvkiadó, Vasszilvágy, 2013)

BODNÁR DÁNIEL

CSÓKA ÚRTÓL GÁSPÁR ATYÁIG
Ünnepi kötet Csóka Gáspár OSB 75.
születésnapjára

Nagyon ötletes és találó címet találtak rendtársai
a 75. születésnapját ünneplő győri bencés tanár-
nak, akinek mind szerzetesi életútja, mind ta-
nári, nevelői tevékenysége, mind pedig tudo-
mányos munkássága jelentős. Mindezt hivatott
megköszönni az a vaskos kötet, ami a diákok és
tanártársai, rendtársai tiszteletének jele a szüle-
tésnapját tartó Csóka Gáspár bencés előtt.

Életútja a Sopron megyei Bükkön indult, gim-
náziumba Pannonhalmán járt, beöltözése 1956-
ban volt, ünnepélyes fogadalomtétele és pappá
szentelése 1961-ben. Az ELTE-n történelem, görög
és latin szakot tanult. A szerzetes- és gimnáziumi
élet szinte minden fokozatát végigjárta: tanár, pre-
fektus, levéltáros, igazgatóhelyettes, főiskolai ta -
nár, igazgató, perjel, házfőnök. Munkásságát
mind egyházi, mind pedig világi vonalon kitün-
tetésekkel ismerték el. Írásai, tanulmányai, köny-
vei, fordításai jegyzéke is megtalálható az ünnepi
kötetben.

A kötet tulajdonképpen hat nagy részre oszlik,
a szerint, amit a jubiláns tanárban felismertek, ér-
tékeltek, amit neki köszönnek: hála a bencésnek,
az egyháztörténésznek, a levéltárosnak, a görög-
tanárnak, a barátnak és a tudományok kedvelőjé-
nek. Átfogó gyűjtemény, egy teljes életút. A hat
nagy témakörben olyanok szólalnak meg, akiket
tanított, akik bizonyos témának mesterei, szak-
emberei, s akik írásaikkal Gáspár atyát köszöntik.

Mindet nem lehet itt felsorolni, de egyet-egyet
hadd emeljünk ki! A bencést egy jezsuita jó barát,
Szentmártoni Mihály köszönti először, kiderül,
hogy a kötet címe is tőle való. Az egyháztörténé-
szek között ott találjuk Beke Margit, Hatos Pál,
Horváth József, Molnár Antal és Somorjai Ádám
bencés írását. A levéltáros tiszteletadást többek kö-
zött Ásványi Ilona és Érszegi Géza fejezi ki. A gö-

rögtanárra különösen is egykori dákjai emlékez-
nek írásukkal: Orosz Atanáz püspök, Gérecz Imre
és Tóth Konstantin bencések, Schmatovich János
teológiai tanár. A barátok sora bizonyára végte-
len, kiemelkedően szépek Áment Lukács bencés,
Kukorelli István, Smuk Péter és Keller Péter ta-
nulmányai, valamint az egykori osztálytárs, Bá-
lint Csanád írása. A tudományok kedvelőjének
szóló záró fejezetbe kerültek Bakos Gergely ben-
cés, Tóta Péter Benedek és Gulyás Balázs agyku-
tató dolgozatai.

A könyv külső kiállítása méltó a belső tarta-
lomhoz: sötétkék kemény táblás, rajta egy régi
magyar festő Szent Benedek-képe. A belső címlap
bal oldalán az ünnepelt szelíden komoly, mosoly-
gós fényképe látható, míg a kötetben igen sok
ábra, színes kép és grafikon egészíti ki a monda-
nivalót. Talán a könyv hátsó borítójára odafért
volna a tanár rövid életútja, kiemelve a díszkötet
elején lévő Curriculum vitae-ből, valamint az olda-
lak „élőfeje” lehetett volna mindig az adott tanul-
mány szerzője és a tanulmány (rövidített) címe (az
egész kötetben minden lapon ugyanaz található,
ami annyi, mintha nem lenne). Szép, méltó tisz-
telgés és olvasmányos tanítás egy örökké oktató,
nevelő szerzetes köszöntése kapcsán másoknak is,
akár olyanoknak, akik nem is voltak bencés diá-
kok, de érdeklődéssel forgatják a könyvet. Hová is
helyezem ezt a kötetet a könyvespolcomon? Je -
lenits István Útjaidon és Lukács László Látó szívvel
jubileumi kötetei közé, hála érte a szerkesztőknek,
az íróknak, Gáspár atya tisztelőinek! (Szent Mór
Bencés Perjelség, Győr, 2013)

PÁKOZDI ISTVÁN

VÁLÓCZY JÓZSEF: 
A MEGOSZTOTT LOGOSZ
Posztmodern gondolkodás és 
a kereszténység újrafogalmazásának
kísérletei a teológiában

Miről szól a teológia? Egészen egyszerű a kérdés,
mégis azt tapasztaljuk, hogy mégsem olyan köny-
nyű válaszolni rá. Hiszen a hittudományi szak-
irodalom el tud jutni igen absztrakt világokba is,
meg tud felelni soha fel sem tett kérdésekre úgy,
hogy közben újra és újra megszólal a hang az ol-
vasóban, a befogadóban: Miről is szól ez az egész?
Válóczy József kötete nem ilyen: felfrissítő teoló-
gia, mert bár nehéz témába vágja fejszéjét, mégis
azt érezzük végig, hogy a mi valóságunkról van
benne szó. És hát a jó teológia a valóságról szól,
méghozzá nem kioktatólag vagy fensőbbséges-
séggel, hanem érzékenyen, nyitottan.

A szerző hosszú évek óta foglalkozik azzal a
tárgykörrel, amit most az olvasók elé tár. Teológiai
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és filozófiai tanári pályájának, tudományos, dok-
tori kutatásának eredményeképpen bevezet min-
ket egy olyan világba, amely iránt a keresztények
olykor zsigeri ellenszenvvel viseltetnek — nem is
sejtve, hogy ez mennyire mélyen meghatározza
még őket magukat is. Hiszen a posztmodern nem
harcos ideológia, nem is egyetemes érvényre
igényt tartó filozófiai rendszer, hanem — miként
ezt legnagyobb kutatói és teoretikusai nem győzik
hangsúlyozni — életérzés, gondolkodásmód, em-
beri létállapot. És mivel ilyen, nem tudatos döntések
vagy világnézeti elhatározások által lépünk be a bi-
rodalmába, hanem egyszerűen úgy, hogy poszt-
modern módon kezdünk el érzékelni, gondolkodni,
érvelni, a legáltalánosabban megfogalmazva: élni.
Ez az oka annak, hogy a posztmodern nem defi-
niálható úgy, mint bármely bölcseleti iskola, mégis
megvannak a világos és jól felismerhető karakter-
jegyei, olyan „arculatok”, magatartásformák, ame-
lyeken áthatol ez az életérzés. Válóczy József
ilyesfajta „nyomkövetésre” indul kötete számozás
szerint második, valójában első tematikus-elemző
fejezetében, igyekezve megragadni a „posztmodern
gondolkodás koordinátáit”. Már a hívószavak is
mutatják, mennyire elevenünkbe, mindennapisá-
gunkba vág ez a tematika: a feltételes módban való
állásfoglalások, a másság kategóriáinak radikális
igenlése, a szilárd kontúrok eltűnése, az átjárha-
tóság, az egymásba fordíthatóság olyan karakter-
jegyek, amelyekkel bármikor és bárhol találkoz-
hatunk kortárs kultúránkban. A szerző természe-
tesen rámutat az ezek mögött meghúzódó filozó-
fiai áramlatra, amely kilép az évezredes nyugati böl-
cselet hol tagadott, hol védelmezett és állított köz-
ponti kérdésköréből: az „erőszakos” metafizikából,
hogy teret nyisson a „pensiero de bo le”, a gyenge,
az esendő, a túl erős (s egyszer smind agresszív) ál-
lításokat elutasító gondolat előtt. Még mielőtt a
klasszikus apologetika „nehéztüzérségét” hív-
nánk segítségül, helyesen tesszük, ha elgondol-
kodunk azon, amire Válóczy József e koordináta-
tisztázás végén ráirányítja figyelmünket: a teológia
számára a posztmodern nemcsak szövegkörnye-
zetet, de valódi, pozitív kihívást is jelent, amely
megtermékenyítőleg hathat a hittudományra, hi-
szen szinte kényszerít Isten alászállásának,
kenózisának a követésére egy alázatos, szerény, ér-
zékeny beszédmód által.

A kötet központi fejezete körkép, tabló: azt
tárja elénk, hogy a hittudományos közvélemény
miként reagált erre a kihívásra. Hazánkban ke-
véssé ismerjük azt a gazdagságot és elevenséget,
amelyet a „világteológiában” fellelhetünk: renge-
teg szerző, értékes és elgondolkodtató megfogal-
mazás áll elénk, olyan meghökkentő értelmezési
kulcsokkal, mint a „Születés-felől-való-lét”, a „tá-
vollét ontológiája”, vagy éppenséggel hitünknek

stílusként való értelmezése, magával vonva „Is -
ten (f)elrejlését”.

A záró tematikus fejezet elénk állítja a poszt-
modern teológiai elemzésének a kulcsát: az embert
a maga történetiségében, a maga igazán emberi (és
nem pusztán el vont-böl cse le ti-hit tudo mányos) va  -
lójában. Válóczy rámutat arra, hogy a 20. század
nagy teológusai (és teológiái) bizonyos értelemben
kevesek ahhoz, hogy elérjék a posztmodern embert.
Innen ered meglátása: „Legelőször is olyan teoló-
giára volna szükség, amely képes (érzelmi) egyen-
súlyt teremteni és közvetíteni, egyensúlyt öröm és
szenvedés, szabadság és felelősség, játék és szol-
gálat, belső transzparencia és bűntudat között: ha
az életvidámságnak, a világ szeretetének nem tudunk
kellő helyet-teret adni az Isten-kapcsolatunkban, a
vallásosságunkban, a teológiánkban, ugyanúgy el-
vész valami az Egészből, mintha a történelmet
hagytuk volna ki…” (114k). Más szóval megfogal -
mazva: a kereszténység maga is elkövetheti azt a
hibát, amit szüntelenül a (posztmodern) világ
szemére vet: nem az Egészben gondolkodik, nem
képes végső összefüggéseiben szemlélni a valósá-
got. Csak míg a kortárs gondolkodás Istent hajla-
mos kihagyni a képletéből, addig a teológia túl
gyakran az embert, az emberit dobja ki rendsze-
réből. A teológia eközben azonban sokkal többet
kockáztat, mint a posztmodern: ugyanis ezen az
úton végül még Istent magát is el fogja veszíteni.

Van-e tehát posztmodern teológia? A választ
bízzuk a szerzőre: „Ha valóban ledöntetett a lám-
pás, ha valóban »megosztott a logosz«, ha való-
ban sötét van, ez a helyzet egyedülálló kihívás és
esély a teológia (a kereszténység) számára: most
kiderülhet, valóban tud-e a fényről és tud-e a fény-
ről beszélni akkor is, amikor látszólag nincs…
(…) Átgondoljuk eszköztelenségünket és vállal-
juk belőle azt, ami viszont a teológia lényegéhez,
természetéhez tartozik: ekkor leszünk képesek
arra, hogy ne a felelőst keresők soraiba álljunk
be az »igazság nevében«, hanem azok közé, akik
— épp mert hisznek a fényben — elég szabadok
és leleményesek ahhoz, hogy új(ra) lámpást ál-
lítsanak…” (121).

Válóczy József kötete lámpást állít. Nem, nem
egyszerűen a posztmodernnek. Nekünk ma-
gunknak, hívőknek, a hitükről itt és most elgon-
dolkodóknak. Megmutatja, hogy most is van útja
a teo-lógiának, az Istenről való értelmes beszédnek
— s ez az út maga a valóság, amely körülvesz
bennünket. A könyv elolvasása éppen ezért báto-
rító, fellelkesítő, az előítéletektől megszabadító, s
épp ezért távlatnyitó élmény, amelyre nemcsak a
hittudósoknak, de minden kérdező, választ ke-
reső kereszténynek szüksége van. (Szent István
Társulat, Budapest, 2013)

TÖRÖK CSABA
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