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Isten és a valóság. Teológiai kisesszék címmel három 
évvel ezelőtt (L’Harmattan, Budapest, 2016) 
meg jelentetett könyve után Görföl Tibor a közel-
múltban újabb tanulmánykötetet adott ki A kri-
tika hangja és a valóság szeretete. A kereszténység ko-
runk európai kultúrájában címmel. A könyv a szerző 
korábban már megjelent tizenkét írását tartal-
mazza, melyeknek döntő többségét katolikus te-
ológiai folyóiratokban publikálta, elsősorban a 
Vigilia hasábjain. A most napvilágot látott kötet 
egyrészt folytatja a két évvel ezelőtt kiadott 
könyv programját, amennyiben kisesszék for-
má jában egy-egy teológiailag releváns témát 
dolgoz fel. Ugyanakkor ki is szélesíti a látószö-
gét, amennyiben a mostani kötet első részét a ke-
resztény valóságértelmezésen belül az (európai) 
kultúra keresztény vizsgálatának szenteli. Tanul-
mányainak tekintélyes része közvetlenül vagy 
közvetetten kapcsolódik széleskörű fordítói 
munkásságához, hisz részben olyan teológusok 
vagy keresztény gondolkodók életművére ref-
lektál, kiknek legfontosabb műveiből az elmúlt 
évtizedben magyar nyelvű fordításokat is készí-
tett. Itt elég csak olyan, a kötet írásainak fókusz-
pontjában álló szerzőket említenünk, mint Hans 
Urs von Balthasar, Johann Baptist Metz, Thomas 
Keeting, Alois M. Haas vagy Bernhard Welte. 

A tanulmánykötet három fő részre tagolódik, 
melyek mindegyike arányosan négy írást tartal-
maz. Ha a teológiai diszciplínák akadémiai ok-
tatási rendje felől tekintenénk a könyvre, akkor 
azt mondhatnánk, hogy első része alapvetően 
a fundamentálteológia, a második a dogmatika, a 
harmadik a lelkiségteológia tárgyterületéhez tar-
tozó témákkal foglalkozik. A kötet címében 
megjelenő két szempont — A kritika hangja és a 
valóság szeretete — találóan fejezi ki azt a kettős 
optikát, melyen keresztül nézve a szerző az egy-
mástól meglehetősen eltérő, sőt távolesőnek lát-
szó témakörökben megfogalmazza gondolatait. 
Tárgyilagos elemzéseihez alkalomadtán építő, 
jóindulatú, finoman hangolt, ugyanakkor találó, 
bátor és bátorító kritikát társít (26–27; 36; 107; 
109; 136; 138). Írásaiban érezhető a szerző szen-
vedélyes, aggódó és szerető érdeklődése a ke-
reszténység és a keresztény teológia sorsa iránt 
(90), ahogy felelősségérzete és elhivatottsága is, 

hogy a szellem eszközeivel elősegítse a keresz-
tény üzenet közvetítését a 21. századi európai, s 
benne a magyar kultúra kontextusában. Nem-
csak a keresztény értelmiségi ethoszát, de sze-
mélyes ars poeticáját, s egyben a teológia eredeti 
önértelmezését is megfogalmazza a címben 
hasz nált kifejezéssel: „a valóság szeretete”. A teo-
 lógia hivatásához tartozik ugyanis, hogy szeret -
ve értelmezze és értelmezve szeresse a valósá-
got. A tanulmánykötet tárgyilag meglehetősen 
különböző három részét ennek az átfogó teoló-
giai igénynek a vezérfonala köti össze. 

„A kereszténység és az európai kultúra” cí -
met viselő első rész azzal az alapkérdéssel fog-
lalkozik, hogy a valóság középpontjaként Krisz-
tust megvalló kereszténység (és keresztények) 
sajátos létértelmezésével milyen hatást fejtett ki 
eddig az európai kultúrára, de főként mik a lehe-
tőségei és feladatai a jelenben és a jövőben. „A teo  -
lógiai gondolkodás korunkban” című második 
rész a valóság legvégső személyes Alapjának és 
személyes Középpontjának, a Szentháromság Is-
tennek és Jézus Krisztusnak a misztériumára irá-
nyuló teológiai reflexiókat állít egymás mellé 
meghatározó jelentőségű 20. századi keresztény 
gondolkodók — Bernhard Welte, Hans Urs von 
Balthasar, Johann Baptist Metz — filozófiai-teo-
lógiai értelmezéseit átgondolva és megfonto-
lásra felkínálva. A „Spiritualitás korunkban” 
címet viselő harmadik rész írásaiban a szerző 
annak jár utána, hogy a valóság legvégső szemé-
lyes Alapjának és Középpontjának, a Szenthá-
romság Istennek és Jézus Krisztusnak a miszté-
riuma hogyan jelenik meg és milyen lenyomatot 
hagy a keresztény tapasztalat és spirituális ha-
gyomány terében. A kötet három nagy egységét 
a mélyben ugyanaz a teológiai elv köti össze: a 
valóság szeretete, mely a valóság személyes Alap-
 jának és Középpontjának a hitbeli megismerésé-
ből és szeretetéből fakadóan szereti és értelmezi 
a teremtett-történeti-kulturális valóságot. Ennek 
fényében a három nagy rész gondolati ritmusa 
így körvonalazódik előttünk: A keresztény való-
ságértelmezés nyilvános hatáskifejtése és ajánlata; 
A keresztény valóságértelmezés középpontja; 
A keresztény valóságértelmezés tapasztalati tere. 

A magyar teológiában van rá ugyan néhány 
példa, de ritkaságszámba megy, hogy egy teoló-
gus kimerészkedjék a teológia belterületéről a 
kultúra világába, s teológiai igénnyel reflektál-
jon a keresztény valóságértelmezés kultúrára 
gyakorolt hatásainak történeti folyamataira, prob-
 lémáira és feladataira. Egy ilyen vállalkozás si-
keréhez legalább három feltételnek kell egy-
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szerre teljesülni: szakmai felkészültség a kultúra -
elméleti tudományok területén; a valóság szere-
tetéből és a kereszténység sorsáért aggódó fele-
lősségérzetből fakadó teológiai igény; s végül 
képesség a teológia belső középpontjából kiin-
duló s annál mindvégig megmaradó teológiai 
reflexióra. A könyv szerzőjének esetében ez a 
három feltétel egyszerre teljesül; erről győzi meg 
az olvasót a kötet első része. Görföl Tibor kivá-
lóan kamatoztatja széleskörű kultúraelméleti, 
esztétikatörténeti és teológiai jártasságát. Ennek 
gyümölcseként az itt sorakozó tanulmányokban 
átfogó, árnyalt, kritikus és problémaérzékeny di-
agnózist ad a kereszténység és a modernitás ösz-
szetett kapcsolatáról az európai kultúra kontex-
tusában, a keresztény értelmiségiek helyzetéről, 
a szekularizáció folyamatainak értelmezési le-
hetőségeiről, a keresztény létértelmezés és mű-
vészet viszonyáról. Már a kulturális látleletet is 
hármas optikában készíti: témától függően tanul-
mányaiban egyszerre érvényesít kultúraelméleti, 
esztétikatörténeti és teológiai szempontokat. De 
nem elégszik meg az összetett szempontrend-
szerű helyzetleírással, hanem arra is bátran vál-
lalkozik, hogy a „kereszténység ajánlata” gondo-
lat jegyében hangsúlyozottan teológiai igénnyel 
feladatokat fogalmazzon meg a teológia, a ke-
resztény értelmiség, illetve általában a keresz-
ténység felé. 

Mindjárt a kereszténység és a modernitás vi-
szonyának kérdésével foglalkozó első tanulmá-
nyában (Az identitás és a végérvényesség ajánlata. 
A kereszténység a modernitás európai kultúrájában) 
megfigyelhetjük a szerző gondolkodásmódjának 
fent jelzett sajátosságait. Első lépésben vázolja 
a kereszténység és modernitás közötti vitában, a 
kereszténység bírálói (vö. Hans Blumenberg) és 
védelmezői (vö. Romano Guardini) részéről 
megfogalmazott érveket, de rögtön érzékelteti a 
mindkét oldalon egyaránt jelentkező, a kölcsö-
nös bírálat és védekezés szerepéből kilépő állás-
pontokat is: így Eberhard Jüngel, Friedrich Go-
garten semleges, önkritikus és pozitív előjelű 
modernitásértelmezését vagy Francis Fukuyama 
és Samuel P. Huntington állásfoglalását a keresz-
ténység civilizációalakító hatásáról. Nem tagadva 
a kereszténység történelmi és kultúraformáló ha-
tásait (történelemszemlélet, személyfogalom, 
nők méltósága) második lépésben mégis olyan 
20. századi nagy teológusokhoz fordul, mint 
Karl Rahner, Henri de Lubac vagy Hans Urs von 
Balthasar, akik a kereszténység belső önértelme-
zését, az emberhez intézett roppant igényként és 
felhívásként fogalmazták meg: az ember „több 
annál, amit önmagának el tud mondani magá-
ról, s ennélfogva a közös emberi élet sem nyu-
godhat merőben emberi konszenzuson” (15). 

Végül harmadik lépésben a 21. század távlatai-
hoz érkezik el, melyet jelentős kortárs keresz-
tény gondolkodók reflexióival számot vetve úgy 
jellemez, hogy „az új században a keresztény-
ségnek elsősorban az egyetemességigény és a 
részlegesség összhangjának megteremtése lesz 
a feladata”, „a 21. századi keresztény kultúra a 
rejtettség, a jelentéktelenség és a bennük elrejlő 
megtörhetetlen remény formájában teszi meg 
nyilvános ajánlatát” (16). 

A modernitás és a kereszténység viszonyát át-
fogóan tárgyaló első írását olyan tanulmányok kö-
vetik, melyek egy-egy sajátos részszempontból 
vizsgálják ennek a kapcsolatnak a konkrét meg-
valósulását: a keresztény értelmiségiek hivatásá-
ról eszmélődve, Jürgen Habermas „szellemi for-
dulatának” jelentését és jelentőségét kritikusan 
mérlegelve; vagy a keresztény hit létértértelmezé-
sének hatását vizsgálva a reneszánsz művészet-
ben és gondolkodásmódban. A szerző mindegyik 
terület vizsgálata közben következetesen meg-
tartja a teológiai fókuszt. Így, bár az első rész te-
matikája alapján teljesen érthető és a teológiai ér-
telmezés iránti nyitottsága miatt csak dicsérendő, 
hogy a kötet a PPKE BTK Kommunikáció- és Mé-
diatudományi Intézet „Conditio Humana” soro-
zatában jelent meg, továbbra is állítható, hogy a 
könyv elejétől kezdve ízig-vérig teológiai munka. 

A keresztény valóságértelmezés középpont-
já hoz vezető második rész tanulmányai annak 
a programnak a jegyében születtek, melyet a 
szerző ismételten „türelmes megismerésnek” 
(115) és „türelmes gondolkodásnak” nevez (107, 
115). „A teológia egyetlen esélye ma a gondol-
kodás- és szemlélésbeli türelem, nem az újabb és 
újabb elméletek lázas feldolgozása, hanem (…) 
legalább az elmúlt százötven év roppant élet-
műveinek átgondolása és a széles olvasóközön-
ség számára való felkínálása (…)” (107). Ennek a 
türelmes feldolgozásnak képezik részét az itt so-
rakozó írások is. Ennek során a szerző megmu-
tatja, hogy Welte vallásfilozófiájában a „szent 
megtapasztalásának hiánya” (80) hogyan lesz 
kiindulópontja a „mindennek értelmet adó ha-
talom és mindennek az értelmét megőrző hata-
lom rejtett jelenléte” (81) tapasztalatának. Feltárja, 
hogy Jézus Krisztus hitének eredeti balthasari ér-
telmezése miként alkotja középpontját a bázeli te-
ológus krisztológiájának, szent háromságtanának 
és a keresztény egzisztenciáról szóló elgondolá-
sainak. Szenvedélyes egyoldalúság találó címmel ír 
Johann Baptist Metz új politikai teológiájának 
programjáról, a modernitáshoz való kritikus vi-
szonyulásáról, a szenvedőkre való emlékezés 
kötelezettségéről. 

A három meghatározó jelentőségű katolikus 
szerző szellemi látószögének „türelmes átgon-
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dolása és felkínálása” után egy ugyancsak meg-
határozó jelentőségű és az utóbbi időkben sok-
féle értelmezést kiváltó témát állít vizsgálódása 
fókuszába, amikor Jézus áldozatáról ír. Azzal a 
meggyőződéssel teszi ezt, hogy „új igénnyel kell 
megpróbálnunk megérteni mindazt, amit a ke-
resztény hagyomány eddig elmondott a megvál-
tásról.” (121). A „türelmes gondolkodás” prog-
ramjának kiterjesztése ez, túl az elmúlt másfél 
évszázad teológiai életművein, egészen a kez-
detekig visszanyúlóan: „ma arra van szükség, 
hogy újrakezdjük a legalapvetőbb kérdések fel-
térképezését” (122). Görföl Tibor gondos körül-
tekintéssel vázolja a Jézus megváltói áldozatához 
való teológiai viszonyulás manapság megfigyel-
 hető különböző típusait, a rezignációtól az éles 
kri tikán át a megújuló érdeklődésig, majd a szisz-
 tematikus megközelítések mellett számot vet a 
legújabb biblikus kutatások ígéretes eredményei-
 vel is, hogy végül ennek fényében mérlegre te -
gye a szótériológiai értelmezések két fő típusát: 
a kinyilvánulási elmélet áldozatkritikus kon-
cepcióját és a helyettesítő engesztelő áldozat esz-
méjét új módon értelmező megközelítést. Nem 
rejti véka alá, hogy ő maga ez utóbbi, ma még 
kisebbségi álláspontnak számító szótériológia 
követésére hajlik. 

A „Spiritualitás kortárs horizonton” című 
harmadik rész a keresztény hit valóságértelme-
zésének tapasztalati dimenziójára reflektál több-
féle látószögből. Az első tanulmány A keresztény 
misztika néhány problémája címmel gondosan ki-
dolgozott átfogó képet ad a keresztény misztika 
meghatározására, kritériumaira, tagolására tett 
huszadik századi és kortárs kísérletekről, me-
lyek egyoldalúságait megmutatva a szerző 
végül a maga részéről három alapvető tényezőt 
javasol elfogadásra: „a keresztény misztika re-
ceptív és negatív (azaz tagadáson alapuló) ter-
mészete, (…) kifejeződésre és cselekvésre irá-
nyuló pozitív tendenciája, harmadsorban pedig 
krisztológiai természete” (143). Zárótanulmánya 
a misztikakutatás két kiemelkedő jelentőségű 
útját mutatja be Alois M. Haas és Kurt Ruh prog-
ramján keresztül. 

Az átfogó panorámát nyújtó és a kutatás -
elemző elméleti reflexiók két olyan írást fognak 
közre, melyek a keresztény hittapasztalat konk-
rét megvalósulásának egy-egy esetét vázolják: a 

karthauzi spiritualitás és a Thomas Keating ne-
véhez köthető „középponti ima” bemutatásával. 
Mindkét reflexió „in concreto” demonstrálja az 
elméleti tanulmányoknak azt a tételét, hogy a 
keresztény misztika nem választható el sem 
a dogmatikai tanítástól-teológiai értelmezéstől, 
sem pedig a kontemplációból származó cselek-
véstől és egyetemes irányultságú, rejtett hatás-
kifejtéstől. Az ősi karthauzi szabályzat és Kea-
ting hitvallása, egybefonódva a keresztény 
spiritualitás minden egyéb hiteles tanúságával, 
ugyanazt a hitvallást fogalmazza meg: „Min-
denkitől elszakadva egy vagyunk mindenkivel, 
hogy helyettesítő gesztussal mindenki javára az 
élő Isten színe előtt álljunk” (155); „Istennel 
egyégbe kerülve az ember ’mindennel egységbe 
kerül, amit Isten alkotott és szeret’” (163). A ke-
resztény kontempláció és misztika ily módon 
mint a megváltás egyetemes művében való rész-
vétel jelenik meg. Görföl Tibor azt is jelzi, hogy 
Keating programja a keresztény propriumot 
megőrző, de más vallási tradíciók kontempláció-
tapasztalatára is nyitott (166–169), ahogy tuda-
tos párbeszédben áll a pszichológiával is (170; 
175–176). Egyéb tanulmányai alapján úgy tűnik, 
hogy az előbbit ő maga is kifejezetten kívána-
tosnak tartja (145), míg ez utóbbival kapcsolat-
ban nem foglal határozottan állást, de szívesen 
idéz olyan szerzőket (Alois M. Haas, Kurt Ruh), 
akik óvnak a pszichologizálás veszélyeitől (106; 
197–198). 

A kontemplatív ima és élet rejtett, de egyete-
mes hatáskifejtésének eszméje visszavisz ben-
nünket a tanulmánykötet legelső írásának gondo-
latához, mely szerint a 21. századi kereszténység 
a „rejtettség, a jelentéktelenség és e bennük el-
rejlő megtörhetetlen remény formájában teszi 
meg nyilvános ajánlatát” (16). E visszacsatolás 
ismét csak aláhúzza a keresztény valóságértel-
mezés nyilvános hatáskifejtése, középpontja és 
tapasztalata közötti szerves összefüggést, melyet 
Görföl Tibor kötete a maga egészében és egyes 
tanulmányaival is sokoldalúan igazol. Az olvasó 
azt a szellemi tágasságot, egészben-látás igényt, 
gondos elemzési és türelmes feldolgozási kész-
séget észlelheti benne, mely csak a valóság tisz-
teletéből és szeretetéből fakadhat. (Gondolat, Bu-
dapest, 2018) 
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