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FERENC PÁPA:  
ÁLMODJUNK EGYÜTT 
Út egy jobb jövő felé 
Ferenc pápa a megválasztása óta folyamatosan az 
egyik legkelendőbb „portéka” a könyvpiacon. Ha 
csak a magyar nyelvű kiadványokat tekintjük, éven-
te 5–10 könyv jelenik meg a neve alatt, nagyobb ré-
szük nem is egyházi kiadónál. A „Ferenc-jelensé-
get” bemutató monográfiák mellett tucat nyi 
beszélgetés készült a pápával, ezek mellett pedig 
számos válogatás beszédeiből és egyéb megnyi-
latkozásaiból. Ezek egy része valódi szövegközlés 
(például reggeli prédikációk, szerdai katekézisek, 
beszédek fiatalokhoz, az irgalmasság szentévében 
elmondott beszédek, körlevél a megszentelt fér-
fiakhoz és nőkhöz), másik részük viszont amolyan 
olvasócsalogató összeállítás (visszatérő címek 
például „Ferenc pápa gondolatai”, „Ferenc pápa 
ihlető szavai”, „Ferenc pápa bölcsességei”). 

Rögtön megválasztásakor megmutatkozott, 
hogy a pápa szívesen áll szóba a média képvi-
selőivel. Fennáll azonban a veszély, hogy nincs af-
féle „áruvédjegy” a pápa neve alatt megjelenő ki-
adványokon, ami biztosíthatná, hogy nem értik 
félre, nem torzítják el gondolatait sekélyes értel-
mezéssel vagy éppen a szenzációt hajhászva. 

Az Álmodjunk együtt című könyv borítója azt su-
gallja, hogy szerzője maga Ferenc pápa. A könyv, 
amely azóta már öt különböző nyelven hozzáfér-
hető, azonos borítóképpel jelent meg. Az imp-
resszumból azonban megtudhatjuk, hogy a mű va-
lójában egy hosszabb együttműködés során jött 
létre. Austin Ivereigh, aki két kitűnő monográfiát 
is írt a pápáról, a pandémiás karantén idején le-
hetőséget kapott arra, hogy beszélgetések során kö-
zös munkával foglalják össze a pápa gondolatait, 
amolyan „mester és tanítvány” kapcsolatban. 

Ferenc pápa másutt is szívesen használja fel a 
Cardijn abbé és a francia katolikus munkásfiata-
lok által népszerűsített hármas lépést: „Láss! — Ítélj! 
— Cselekedj!” Ezt a módszert követi a könyv, 
amely így három nagy részből áll. 

Az első rész — Ideje a látásnak — tágas körké-
pet rajzol a pandémia által sújtott világról. „A vál-
ság arra ad lehetőséget, hogy jobb emberként ke-
rüljünk ki belőle, a narcizmus, az önsajnálat és a 
pesszimizmus helyett a szolgálat kultúráját vá-
lasztva.” Ferenc pápa felidézi, hogyan alakult ki 
benne az amazóniai szinódus ötlete, hogyan fej-
lődött ökológiai tudatossága, majd született meg 
a Laudato si’ enciklika, amely átfogó ökológiát sür-
get a technokratikus paradigma helyett. „Az 
emberiség egyre betegebb, akárcsak közös ott-
honunk és a teremtés.” A „Covid-válság” alkalom 

a megtérésre — ezt először bibliai történetekben 
mutatja be a pápa, majd váratlanul személyes han-
got üt meg, elbeszélve saját életének „három Co-
vid-válságát”. 

A könyv második része — Ideje a választásnak 
címmel — az első részben felvázolt helyzetet teszi 
mérlegre. Már az első, leíró rész is kritikusan, illetve 
kiutat keresve mutatta be „Covid-világunkat” — 
ez az értékelés most átfogóbbá tágul. Felsorolja az 
egyház társadalmi tanításának alapelveit: a szent 
és sérthetetlen értékek világa, a szegények mellet-
ti kiállás, a közjó, a javak egyetemes rendeltetése, 
a szolidaritás és a szubszidiaritás. Ezután konkrét 
területeket vizsgál meg, többek között az idősek ki-
rekesztését, a társadalmi és ökológiai kihívásokat. 
Váratlanul hosszan beszél azután a nők vezető sze-
repének fontosságáról, majd visszatér egyik alap-
gondolatához: elítéli az individualizmust, a mohó 
fogyasztást, és meghív a testvériségre, a közös 
méltóságon osztozó emberek együttműködésére. 
A megosztott, egyre töredezettebb világ csatame-
zővé vált, írja Ferenc pápa. Kritikája azután az egy-
házat sem kíméli: Jézus nem a tisztaság fellegvá-
raként alapította, hanem a megtérés iskolájává tette, 
hiszen gyenge és bűnös. Isten irgalmában bízó ön-
vizsgálatra van szükség. A pápa megoldásként a 
szinodalitás gyakorlatát ajánlja, az együtt haladás 
termékeny feszültségét. Itt konkrét példaként em-
líti a család-szinódust, amelyen a Szentlélek meg-
hozta a várt „áttörést”, a szeretet „túlcsordulását”. 
Hozzáteszi azonban, hogy az amazóniai szinódu-
son (még) nem sikerült elérni ezt az áttörést — de 
nem adja fel a reményt, hiszen, gyakran ismételt 
mondása szerint, „az idő fölötte áll a térnek”. 

A logikus gondolatmenetekhez szokott olvasó 
helyenként csapongónak érzi a pápa gondolatait 
— valóban nem épülnek valami következetes lo-
gikára. Mégis, itt mutatkozik meg Ivereigh íróde-
áki alázata: hagyja elkalandozni a pápát, nem 
törli ki az ismétléseket, nem „egyenesíti ki” a ka-
nyarokat, kitérőket, nem tereli szabályozott me-
derbe gondolatainak áradását. Itt valóban Ferenc 
pápa az, aki „álmodik”. Mégis talán segítené az ol-
vasó tájékozódását, ha helyenként — már ahol ez 
lehetséges — egy-egy alcím tagolná a pápa szavait. 

A harmadik rész — Ideje a cselekvésnek — „a nép 
teológiájának” bemutatásával indul. Ahhoz azon-
ban, hogy az olvasó megérthesse Ferenc pápa ked-
venc gondolatmenetét, legalább nagyjából tájéko-
zottnak kellene lennie azokban a folyamatokban, 
amelyek a II. Vatikáni zsinat nyomán elvezettek a 
szegények melletti opcióhoz, elsősorban Latin-
Amerikában, ahol a felszabadítás teológiája ki-
bontakozott. Emellett pedig valamennyire ismer-
nie kellene azt a teológiai áramlatot, amely evvel 
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párhuzamosan, bár más árnyalatokkal „a nép teo-
 lógiája” néven terjedt el, s amelyet Jorge Bergoglio 
sajátjának tekintett. A beszélgetőtárs, Ivereigh dol-
ga lett volna, hogy mindezekről valamilyen módon 
legalább nagy vonalakban tájékoztassa az olvasót, 
akár úgy is, hogy a könyv szerzőjeként feltün tetett 
Ferenc pápa visszaemlékezik a hatvanas- hetvenes 
évek latin-amerikai valóságára, ahogyan később ta-
lálunk is ilyen személyes visszaemlékezést. A „nép 
teológiája mitikus és történelmi valóság”, írja a pápa 
— a mintegy húsz oldalas részben közel százszor 
fordul elő a „nép” szó. A keresztény ség eltévelye-
dése, ha elfelejti, hogy „egy néphez tartozunk”. 
„Csak a népben gyökerező politika, a nép saját szer-
veződésére való nyitottsága lesz képes megvál-
toztatni a jövőnket.” 

A fejezet további része a profitszerzést elsőd-
leges célnak tartó neoliberális gazdaságot bírál-
ja, áttekintve a szegények, a kizsákmányoltak, az 
otthontalanok, az üldözöttek, a migránsok hely-
zetét. Elítéli a modernkori rabszolgaságot, az euta-
náziát, az abortuszt és a halálbüntetést, de bírál-
ja a „nemzeti populizmust” is, amely a „keresztény 
civilizáció” védelmére hivatkozva inkább gyűlö-
letet és félelmet szít. A pápa itt személyes emlé-
keit idézi fel: annak idején a szegények, a peremre 
szorultak ügyét védelmezve csatlakozott a népi 
mozgalmakhoz, minden ember számára követelve 
a földhöz, a lakhatáshoz és a munkához való jo-
got. A nép teológiájában bízva kijelenti, hogy „a 
társadalom margójáról érkezik a remény a nép 
méltóságának helyreállítására”. 

A könyv címe: Álmodjunk együtt. Ferenc pápa 
álma egy jobb jövő felé keresi az utat. Csalódik te-
hát az, aki tudományosan rendszerezett, tételek-
be foglalt, logikusan felépített, elvont teológiai, tár-
sadalomtudományos vagy politikai művet vár a 
könyvtől. Az olvassa jól, aki kész együtt álmodni 
a pápával egy jobb, igazságosabb, emberségesebb 
világról. Utópia? Igen, de amely lelkiismeretvizs-
gálatra hív és cselekvésre késztet. (A magyar for-
dítás stílusa szöveghű és gördülékeny, de hasznos 
lett volna, ha az egyházi szóhasználatban járatos 
szerkesztő is lektorálja a könyvet.) (Ford. Simonyi 
Ágnes; 21. Század Kiadó, Budapest, 2020) 

LUKÁCS LÁSZLÓ 

ROD DREHER:  
SZENT BENEDEK VÁLASZÚTJÁN 

Rod Dreher könyve a jelenkori Nyugat válságá-
nak bemutatására vállalkozik, és megoldási ja-
vaslatokat is tesz — „ortodox” keresztény néző-
pontból és a kereszténység számára. Korunk 
súlyosnak látott krízise szellemi természetű, a kiút 
pedig vallási. Bár a szerző a Nyugat, mindenek-

előtt az Egyesült Államok mai helyzetét a Római 
Birodalom végidejéhez hasonlítja, írása nem 
apokalipszis, hanem leginkább a prófétai, a világ 
„jeleit olvasó” intelmek örököse, melyek sors-
fordító helyzetben megtérésre, azaz visszatérő for-
dulatra szólítják a népet (125.). Dreher üzenetét 
leginkább XVI. Benedek pápa felszólításába tö-
möríthetjük: „Világiatlanodjatok!” 

A vallási ébredési, újjáéledési mozgalmaknak 
az Egyesült Államokban ismeretesen nagy ha-
gyománya van. Nemcsak vallási, hanem társadal -
mi megújulás céljával a magára Új Jeruzsálem-
ként, az Ígéret földjét belakó kivonulók népeként, 
azaz bibliai képekben tekintő Amerika sajátos vi-
szonyt alakított ki vallás és politika között. E viszony 
éles szemű megfigyelője, a 19. század közepén oda-
utazó francia Alexis de Tocqueville szerint elvá-
lasztották egymástól az egyházat és az államot, de 
továbbra is engedték összekapcso lódni a vallást és 
a politikát, a szabadságnak ugyan is a „szívben”, 
azaz erkölcsökben és hitben kell gyökereznie. Az 
amerikai politikai tekintet az alapításig hatol visz-
sza, és oda, az egyszer létrehozott jó rendhez akar 
visszaemelkedni, egyfajta „civil vallás” alapjain. 

A könyv megszólítottjai azonban nem az 
amerikai polgárok, hanem a keresztények, még-
pedig egy „kereszténység utáni” világban. És bár 
a szerző a legszűkebb — talán túlságosan is szűk 
— aktuálpolitikai helyzetből indul ki, amelyet a 
pártpolitikai viszonyok összezavarodásaként jel-
lemez, ez voltaképpen csak indíték arra, hogy fel-
vázolja a jelent és a hozzá vezető történelmi utat. 
A jelen tudatosan filozófiai és teológiai szempontú 
eredettörténete egy ismert hanyatlástörténet, a 
„szekularizáció” története, melyet a szerző értékes 
kezdeményezések túlzásokba fokozódó kisiklá-
saiként mutat be. A vallásosság elsorvadásának főbb 
állomásai: a transzcendens rend elvesztése (14. szá-
zad), a vallási egység széthullása (16. század), a fel-
világosodás észkultusza (18. század), a kapitaliz-
mus eluralkodása (19. század) és a szexuális 
forradalom (20. század második fele) (49.). A ta-
lán túlságosan egyenes vonalúnak tűnő pálya — 
Max Weber és Charles Taylor nyomán a „varázs -
talanodás” története (50.) — dilemmatörténetként 
is olvasható, amely a mai világ gyökereinél rej-
lő alapkérdéseket veszi sorra. Az isteni hatalom 
megmentése és az emberi szabadság nagyrabe-
csülése Istennek a világból való kiszorításához ve-
zetett, a vallási háborúk elkerülésére kizárták a 
vallást a közéletből. 

A jelen mindenesetre ellenségessé vált a ke-
resztény értékvilággal szemben. Hiába jelenik meg 
pótvallásként egy akár Istenre is hivatkozó szub-
jektivizmus, amelyben az ember célja a boldog-
ság, Isten pedig legfeljebb megmentő a nehézsé-
gekben — a „haladó” elvek a vallás kiszorítását 
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segítik, középpontban a magát jól érző Én pszi-
chológiai kultuszával. A társadalmi reformok nin-
csenek „magasabb rendbe” horgonyozva (75.). 

A munka igazi ügye a diagnózist követően az 
eredeti címben szereplő „benedeki opció”, amely 
mindenekelőtt a rendalapító Szent Benedek Re-
gulájából kiolvasható üzenet. Az intés a filozófus 
Alasdair MacIntyre: Az erény nyomában (Osiris, Bu-
dapest, 1999) című könyvéből való, aki szerint a 
mai orientációvesztésben — a társadalmi világ „el-
cseppfolyósodásában” — Benedek lehet példa, aki 
a római világ összeomlására, azaz a barbárságra 
válaszul közösségeket alapított az erkölcs őrzésére. 
A „túlélési terv” tehát nem végérvényes kivonu-
lásra szólít, hanem keresztény életrend kialakítá-
sára önálló laikus közösségekben, amelyek a mo-
nasztikus szerzetesség mintáit követik. Kivonulás 
a hitelességért, befelé és egymás felé fordulás a 
megerősödésért. 

A Regula mindenekelőtt olyan rendtartás, 
amely a gyakorlati életvitelt szabályozza, hogy a 
keretei közt lehetséges legyen spirituális-vallásos 
élet és valódi keresztény kultúra: művelés és ön-
magunk megmunkálása. Dreher olyan közössé-
gek (például az egykori Nursia, amerikai gyüle-
kezetek) megvalósított programját tárgyalja, 
amelyek mindennapi élete — a keresztény ter-
mészetjog elvei szerint — a teremtett világba be-
leírt rendet keresi. A munka, az imádság, az asz-
kézis, a liturgia, a közösségiség bevált útjai 
vezetnek el a világhoz való új viszonyuláshoz. 
Ami ezt a viszonyt — a könyv sokat bírált aspek -
tusát — illeti, a szerző szerint a politika rendje nem 
a kereszténység megvalósításának közvetlen kö-
zege, ahogy a remény sem evilági kategória. A po-
litikai közéletben vívott kultúrharc a posztkeresz -
tény korban értelmét vesztette. Politikai mozgalom 
helyett a közös tapasztalatokon, emlékezeten és 
bizalmon alapuló gyakorlatok felélesztésének 
van itt az ideje. A könyvben így a politika arisz-
totelészi elve rajzolódik ki: a polisz közösségében 
a jó életről közösen gondolkodni és cselekedni 
(138.). Ebben a „párhuzamos”, a fennálló politi-
kai viszonyokon kívüli poliszban (142.), egyfaj-
ta „belső száműzetésben” (149.) a feladat az ér-
tékek értelmes rendjének megteremtése a konkrét 
életgyakorlatban, túl a mindent eluraló indivi-
dualizmuson. 

A könyv szinte kézikönyvszerűen kínál gya-
korlatias szempontokat a működőképes gyüle-
kezeti élethez („Legyen otthonunk házi monostor!”, 
„Az ideológia az örömteli közösségi élet ellensége”, 
„Építs ki keresztény szakmai hálózatokat!”, „Indíts 
klasszikus keresztény iskolákat!”), és következe-
tesen a nevelést helyezi a középpontba. Az okta-
tás — átfogóan értett tradicionalista szellemben 
— a múlt bölcsességének továbbadása, a múlt nél-

küli barbársággal szemben a kultúra folytonos-
ságának a biztosítása, összekapcsolva a tanulást 
és az erényességet. A szekuláris világhoz való vi-
szonyban Dreher kiélezett küzdelemre számít, 
mindenekelőtt azokban a kérdésekben, ame-
lyekben szerinte a legélesebben keresztényellenes 
felfogás jutott uralomra, a szekuláris liberaliz-
mus erkölcsöket aláásó erői révén. A hiteles keresz -
tényeknek erős nyomásra kell készülniük hitük kö-
vetkezményeiért. Az abortusz, az eutanázia mellett 
legfőbb ügyként a nemiség, a gender-mozgalmak 
ideológiáihoz való alkalmazkodás kerül előtérbe. 
E küzdelem bibliai alapelve: „mivel Isten saját kép-
mására teremtett minden embert, az általuk bir-
tokolt méltóság megköveteli, hogy a testtel ennek 
megfelelően bánjunk” (277.). Ezzel is kapcsolódik 
az ember a teremtéshez, a nemek természetbe be-
leírt komplementaritásához, a nemiség metafizi-
kájához — szembefordulva az egyéni vágyakkal, 
a teljes szexuális autonómia egyre harcosabb prog-
ramjával. A nemiség nem merülhet ki moralizá-
lásban: az ember és Isten egész történetébe illesz-
kedik, ami nem a súlyos keresztet viselő emberre, 
hanem a világ alapvető megkülönböztetéseinek 
felszámolására mond nemet. 

A könyv világ- és életmodellje Szent Benedeken 
túl még távolabbra, Ágoston „két városáig” vezet 
vissza (37, 130, 152; Ágoston: De civitate Dei. Kai-
rosz, Budapest, 2009). Ahogy a szerző egyik be-
szélgetőtársát idézi: „Jóllehet száműzetésben élünk, 
mégis a város békéjéért munkálkodunk” (336.). Ez 
a város „Isten városa”, amely a „földi város” lokális 
kötöttségeivel szemben mindenkiben ott lakik. Az 
újabb időkből ez a pálya a „kontraszttársadalom” 
keresztény opciójára emlékezteti az olvasót (Ger-
hard Lohfink: Milyennek akarta Jézus a közösséget? 
Egyházfórum, Luzern, 1990). 

A szerző személyes életútja megszenvedett ter-
heiből és beváltnak tapasztalt gyakorlatokból in-
dul ki, a Bibliában és a kereszténység történetében 
keresve tájékozódást. A jelent illető pesszimiz-
musa a vallásosság kapcsán vitathatónak tűnik; 
a felrajzolt életprogram sokak számára idegen, a 
természetes értékekre hivatkozó világbírálata 
türelmetlen lehet. A könyv — ahogy sok kritikusa 
felrója — valóban nem párbeszédet keres a más-
ként gondolkodókkal, hanem szelídségre és 
őszinteségre törve, közben szenvedéstől és szen-
vedélyességtől hajtva, azaz a compassio jegyében, az 
istenképmási ember méltóságára tekintve saját, ke-
resztény utat, a megszentelt élet útját fürkészi egy 
keresztényellenesnek tapasztalt világban. Jézus 
tanításai pedig nem kecsegtetnek könnyű utakkal 
és evilági beteljesüléssel, olyan jel lévén, „amely-
nek ellene mondanak” (Lk 2,34). A könyv ezért le-
het minden kritikusa számára is megfontolandó 
olvasmány, amelyet a gondos fordító, Bakos Ger-
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gely magyarázó jegyzetei tesznek még jobban 
megközelíthetővé. (Osiris – MCC, Budapest, 2021) 

HIDAS ZOLTÁN 
 

JACQUES PHILIPPE:  
TANULJ MEG IMÁDKOZNI ÉS 
MEGTANULSZ SZERETNI 

Jacques Philippe 1976 óta a Nyolc Boldogság Kö-
zösség tagja, 1983 óta a közösség papja. Renge-
teget utazik, szerte a világon előadásokat és lel-
kigyakorlatokat tart. Eddig megírt nyolc lelkiségi 
könyvét 1991 óta több mint 700 000 példányban 
adták ki és 22 nyelvre fordították le, az egyik leg-
olvasottabb francia lelki szerzőről van tehát szó. 
A magyar olvasó sem először veheti kézbe a szer-
zetes könyveit. A Nyolc Boldogság Közösség ki-
adásában korábban már megjelentek az Idő Is-
tennek. A belső ima útja (1996, 2005), A Szentlélek 
iskolájában (1998, 2000) és A belső szabadság. A hit, 
a remény és a szeretet ereje (2004) című könyvecs-
kék, amelyek nagy segítséget jelentettek eddig is 
a magyar olvasónak. Idén a Szent István Társu-
lat tette közzé azt az eredetileg 2013-ban franciául 
megjelent kötetet (Apprendre à prier pour apprendre 
à aimer), amelyben részben érződnek Jacques atya 
személyes lelki tapasztalatai, másrészt pedig az 
általa adott lelkigyakorlatok során az egyéni 
imát kísérő alapvető örömök és nehézségek kap-
csán megszületett felismerései. A most megjelent 
szöveg tehát elsősorban azoknak nyújt majd se-
gítséget, akik a személyes imaéletüket kívánják 
jobban megérteni és elmélyíteni. 

A Tanulj meg imádkozni szorosan kapcsolódik 
az Idő Istennek című rövid könyv mondanivaló-
jához. Az egyéni ima egyfajta kézikönyvét veheti 
kezébe az olvasó, amelyet annak szerzője a ka-
tolikus misztika és lelkiségi irodalom alapos is-
meretében vetett papírra, megőrizve ugyanakkor 
a téma frissességét, naprakész jellegét. A Jacques 
atya által idézett szerzők között olyan, a Nyolc 
Boldogság Közösség lelkiségében fontos szerepet 
játszó nagy kármelita imádkozókat találunk, 
mint Avilai Szent Teréz, Keresztes Szent János, Li-
sieux-i Szent Teréz vagy Szent Edith Stein, ugyan-
akkor szervesen épít a II. Vatikáni zsinat tanítá-
sára, illetve Szent II. János Pál pápa írásaira, bátran 
idézve olyan szemlélődő lelkeket is, mint Marthe 
Robin, Matta el Maszkin, Kronstadti Szent János 
vagy Catherina de Bar. Miközben akadémiai 
mélységekben ismeri a lelkiségi irodalmat, közel 
marad a kezdő imádkozóhoz, a laikus olvasóhoz 
is. Ha valaki úgyszólván esetlennek érzi magát 
az ima útján, és egyszerű tanácsokat, világos út-
mutatást szeretne, vegye a kezébe a könyvet. 

Az első fejezet Az imádság tétjei címet viseli. Egy-
szerű mondatokban, de patikamérlegen mérve az 
egyes szavak súlyát fedi fel az imádkozó ember 
alapélményét, hogy tudniillik az imában minden 
igyekezetünk ellenére Isten marad a kezdeményező, 
ő a cselekvő és ő az, aki rendezi az életünket, ame-
lyet imában eléje tártunk. Ima közben feltárul az új 
ember, „valódi személyiségünket ugyanis nem any-
nyira az fejezi ki, amit valóságosan felépítünk, ha-
nem inkább az, amit adományként elfogadunk” 
(30.). Isten szeretete formálni kezdi az imádkozó va-
lódi személyiségét. Eközben pedig maga az imád-
kozó is aktív: én szeretem Istent, illetve a testvé-
reimet az egyházban; úgy szeretem őket, ahogy csak 
én tudok szeretni, egészen egyéni módon. Minden 
kapcsolatunktól tökéletes biztonságot és teljes bol-
dogságot várunk, de időről-időre csalódnunk kell, 
mert azt ember nem adhatja meg; az ima az a hely, 
ahol Isten tökéletes és teljes boldogságot nyújtó 
szeretete megnyilvánul. 

Az imádság feltételeiről szóló második fejezet 
a hit, a remény és a szeretet gyakorlásának, illet-
ve az értelem és az érzelmek használatának mi-
benlétére vonatkozóan ad gyakorlati tanácsokat. 
Ide tartozik az imában a kitartás fontosságának 
hangsúlyozása, „Jézus ugyanis nem azt kéri tőlünk, 
hogy jól imádkozzunk, hanem azt, hogy szünte-
lenül!” (46.). És valóban! Milyen fontos felismer-
nünk, hogy nem a módszereinken múlik az imánk 
mélysége. Az imádkozónak nem érdemes sokat ag-
gódnia amiatt, hogy vajon szakszerűen imádko-
zik-e. Imádkozzon szívből, úgy és annyit, ahogy 
és amennyit tud, és az ima utat fog törni benne ma-
gának. Amikor imádkozunk, Isten előtt játszado-
zunk, találkozunk vele, a kedvében járunk és ki-
fejezzük a szeretetünket feléje (47.). Az ima hitbeli 
cselekedet: hisszük, hogy találkozunk Istennel, és 
ehhez képest másodlagosak a megtapasztalásaink, 
az érzelmeink vagy a megértéseink. Ilyenkor per-
sze óhatatlanul szembesülünk a kudarcainkkal, a 
nyomorúságainkkal, a bűneinkkel és a tévedése-
inkkel. A lelkünk olyan, mint egy mély kút, amely 
tele van szeméttel és eltömődött. Ki kell tisztítani, 
a tisztulás folyamata pedig óhatatlanul kellemet-
len. Azonban Isten előtt a saját sötét oldalunkkal 
szembesülve és igazán szegénnyé válva éppen ez 
a nincstelenség lesz a tere Isten fényességének, 
amely az ima alatt egyre jobban megvilágosít min-
ket (61.). Az alázatnak hatalma van! És ezt meg-
éli az imádkozó. Az alázatosság ereje növekszik 
bennünk, és egyre inkább kincsként fogunk te-
kinteni a nyomorúságunkra, a tökéletlenségeink-
re és a kudarcainkra, mert azok tesznek kicsinnyé 
minket, hogy a munkálkodó Isten naggyá váljék 
bennünk. 

A harmadik nagy fejezet Isten jelenlétét kutatja, 
elsősorban a lelkünk mélyén, de a teremtett vi-
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lágban és az Ő Igéjében is. Különös jelentőséget 
tulajdonít a szerző a Biblia olvasásának, „a Szent-
írás ugyanis olyan tükörhöz hasonló, amely le-
hetővé teszi az embernek, hogy valóságos énjét jó 
és rossz oldaláról is megismerje: rámutat a bűn-
nel való kompromisszumainkra, ellentmondá-
sinkra, nem éppen evangéliumi viselkedésünkre, 
de azt is felfakasztja, ami a legjobb bennünk, hogy 
szabadon és bátran szárnyaljon” (94.). A negyedik 
fejezet gyakorlati tanácsokat ad az imádság el-
kezdéséhez a testtartással, az ima időtartamával, 
illetve időpontjával kapcsolatban. Ez talán legin-
kább az a fejezet, amelyet a napi imában kezdők-
 nek el kell olvasniuk, míg a gyakorlottabbak gyor-
 san át is lapozhatják. Az ötödik, utolsó fejezet a 
közbenjáró ima fontosságát emeli ki, mely feje-
zetben különösen megkapó a Pál apostol tapasz-
talata alapján megfogalmazott következtetés. 
Amikor ugyanis Pál a testébe kapott tövistől 
való szabadulást kérte az Úrtól (2Kor 12,9), kérése 
nem hallgattatott meg. „Az ima által azonban pár-
beszédbe került Istennel, ami lehetővé tette szá-
mára, hogy mélyebben megismerje az isteni böl-
csességet. A közbenjárásnak ugyanis nem mindig 
a konkrét tárgya a legfontosabb, hanem inkább az 
abban kialakuló és fejlődő kapcsolat Istennel, 
amely mindig meghozza gyümölcsét számunkra 
és azokért, akikért az imánk szól” (153.). Az imá-
ban, Istenhez közel kerülve megismerjük Őt, mi-
közben megismerjük saját magunkat is. 

Jacques Philippe „tankönyve” — mert ez a kö-
tet kiváló pedagógiai érzékkel megírt útmutató 
az imádkozni vágyóknak — egyben tanúságté-
tel is: feltárja írójának felismeréseit, melyeket nem 
érthet meg az ember könyvekből vagy mások be-
számolóiból, csupán saját legmélyebb tapaszta-
latából. Jó példája ugyanakkor annak is, hogy a 
katolikus lelkiség egy-egy fiatal hajtása, így az 
1973-ban alakult Nyolc Boldogság Közösség 
imádságos élete milyen mélyen gyökerezik a 2000 
éves keresztény tapasztalatban, úgy, hogy közben 
elevenen szólítja meg a ma emberét is. (Ford. Szá-
raz Katalin; Szent István Társulat, Budapest, 2020) 

GÁJER LÁSZLÓ 

PUSKÁS BERNADETT:  
PUSKÁS LÁSZLÓ 
A szent vonzásában 
Az élő keresztény hit keleti hagyományú kifeje-
zésének kortárs alakja Puskás László, akinek a 20. 
század utolsó harmadától, Ukrajnában és Ma-
gyarországon adatott meg, hogy tanúságot tegyen 
e hit eleven erejéről. A Szent Atanáz Görögkato-
likus Hittudományi Főiskola kiadásában tavaly 
karácsonykor látott napvilágot a Puskás László 
alkotói munkásságát bemutató monografikus 

kötet. A megjelenés apropóját a művész nyolc-
vanadik születésnapja adta. A kötet szerzője 
Puskás László lánya, Puskás Bernadett művészet -
történész, aki egyszerre külső és belső szemlélő-
je tud lenni a művészi, írói, kutatói és oktatói élet-
műnek. A különböző műfajokban alkotó Puskás 
László művészeti tevékenységét a négyszáz ol-
dalas, nagyalakú kötet külön fejezetei tárgyalják, 
amelyeket műveinek katalógusa, publikációi, rö-
 vid életrajza és angol nyelvű összefoglaló zár. A mo-
nográfia szövegét és a fejezetek végét kiválóan 
szerkesztett/válogatott fekete-fehér és színes 
ké pek kísérik és összegzik. A kötet tervezője a mű-
vész unokája, ifj. Janka György. 

A szent vonzásában alcímet viselő monográfia-
 kötet messze túlmutat egy művészi életmű be-
mutatásán, hiszen az ungvári születésű Puskás 
László nemcsak festő, hanem pap, író és oktató 
egyszerre, és ez a sokszínűség ablakot nyit — ké-
peinek gyakori motívuma ez — Kárpátalja és a 
görögkatolikus egyház 20. századi történetére is. 

Puskás László papcsaládba született. Édesapját 
a görögkatolikus egyházat felszámolni kívánó 
szovjet kommunista diktatúra 1949-ben huszonöt 
év kényszermunkára ítélte. Az ifjú Puskás László 
számára a papi hivatás lehetősége átmenetileg le-
zárult, így a rajztehetségére felfigyelő édesanyja, va-
lamint ungvári művészek biztatására választotta a 
művészi pályát. Származása miatt Ungvár helyett 
a távolabb lévő Lemberg Iparművészeti Főisko-
lájára jelentkezett. Az 1905-ben alapított Művé-
szeti Akadémia Párizsban tanult mestereit a fes-
tészeti és szobrászati tanszék megszüntetésével 
állították félre, így Puskás László textil szakon 
kezdte meg tanulmányait 1959-ben. Itt ismerke-
dett meg feleségével, Krivorucska Nadiával, aki 
később alkotótársa lett. A főiskola befejezése után 
nem sokkal a Puskás házaspárt tanítani hívták az 
intézménybe, ahol egészen 1973-ig dolgoztak. Eb-
ben az időszakban a lembergi értelmiségieket ért 
folyamatos zaklatások miatt úgy döntöttek, hogy 
1974-ben Magyarországra költöznek. 

Puskás László Budapesten a Képzőművésze-
ti Alap Kiadónál helyezkedett el, ahol 1989-ig szer-
kesztőként, majd főszerkesztőként dolgozott. 
Mellette mindvégig alkotott, figyelme azonban az 
1970-es évek végétől egyre inkább, majd kizáró-
lagosan az egyházművészet felé fordult. Ez a vál-
tás mégsem jelentett törést festői stílusában. Erről 
tanúskodik számos korábbi festménye, köztük a 
Hegyvidéki menyasszony című 1965-ös díjnyertes 
műve, amely a moszkvai Tretyakov Képtárban ta-
lálható. A főiskolai évek alatt végzett szakmai gya-
korlata során hol Kárpát-vidéki falvak népviseletét, 
hol múzeumokban található „népművészetet”, 
azaz ikonokat másolt. Puskás László korai kor-
szakának népi témájú képei a szocreál fősodorral 
szembeni tudatos választás eredményei, míg sík-
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szerű, konstruktivista megfogalmazásuk az 1960-
as és 1970-es évek lembergi, úgynevezett szigorú 
stílusnak felelnek meg. Ezt a festői stílust viszi to-
vább szakrális műveiben. 

Az 1980-as évek közepétől kapja első templomi 
megbízásait ikonosztázionok és falképek készítésére. 
Jellegzetes stílusáról, amely egyszerre ikonszerű és 
kortárs, könnyen felismerhetők Puskás templomi 
falképei: Garadnán, Nyírkátán, Vencsellőn, Toron -
tóban, Hajdúdorogon, Sárospatakon, Felsőzsolcán, 
csak néhány példa a teljesség igénye nélkül. A fal-
képek tervezésénél alapvető volt számára, hogy az 
adott térbe illeszkedjenek, összetett jelentéssel bíró 
ikonográfiai programjukat maga állította össze. Fal-
képei tömör megfogalmazásúak, nem elbeszélő jel-
legűek, inkább kiindulópontként szolgálnak az 
egyéni és közösségi ima elmélyítésében. Az általa 
tervezett ikonosztázionok közös jellemezője, hogy 
a tartószerkezet funkcionális szerepével szemben 
az ikonok élveznek elsőbbséget (Legyesbénye, 
Hajdúsámson, Mogyoróska, Vizsoly). 

Puskás László életművében a festészet mellett 
fontos szerepet töltött be a mozaiktechnika. Köztéri 
alkotásai az 1960-as évek végéről és az 1970-es évek 
elejéről mai napig megtalálhatók az egykori Szov-
jetunió területén. Magyarországon és külföldön 
templomok és kápolnák homlokzatára és belső te-
reibe az 1990-es évektől tervezett és készített mo-
zaikot. Ebben a műfajban ökumenikus jelleggel al-
kotott, megrendelői között nemcsak a római és 
görögkatolikus egyházat találjuk, hanem az orto-
doxokat is. Az e technikában született alkotásai kö-
zül talán a legismertebb a krakkói Isteni Irgalmas-
ság Bazilika altemplomába készített mozaikfríz, 

amely kronologikus sorrendben az európai szentek 
közösségéből 68 személyt jelenít meg, imájukkal 
Krisztus felé fordulva. Mozaikjainak nemcsak ter-
vezője, hanem kivitelezője volt. Magam is ilyen mun-
ka közben láthattam Puskás Lászlót és feleségét, 
Nadiát Sárospatakon 2011-ben, ahogyan a friss va-
kolatba szemenként nyomták az üvegdarabokat 
Romzsa Tódor köztéri ereklyés mozaikjához. 

Romzsa Tódornak, a Munkácsi Egyházmegye 
mártír püspökének emléke az 1990-es évek köze-
pétől új út felé terelte az 1993-ban Ungváron 
pappá szentelt Puskás Lászlót. A művész édesapja, 
aki maga is pap volt, Romzsa Tódor püspök mel-
lett szolgált, a család barátja volt. A görögkatoli-
kus püspök vértanúsága, édesapja és számos pap 
kényszermunkatáborban töltött évei sarkallták Pus-
kás Lászlót a boldoggá avatási eljárás elindításá-
ban, a hivatalos életrajzot is ő állította össze. A bol-
doggá avatási eljárás betetőzéseként Lembergben 
II. Szent János Pál pápával együtt mutathatott be 
Szent Liturgiát. Boldog Romzsa Tódor életrajza 
azóta több magyar és idegen nyelvű kiadásban je-
lent meg. Emellett Puskás László írói, kiadói és el-
méleti munkásságát többféle tárgykörben megje-
lent kiadvány és tanulmány sokasága jelzi, amelyet 
a monográfia külön fejezetben tárgyal. 

Puskás Bernadett szüleinek ajánlott, szép ki-
állítású, olvasmányosan megírt és szakszerű 
elemzéseket közlő, remek fotókkal illusztrált kö-
tete méltó összegzése Puskás László gazdag élet-
útjának. (Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi 
Főiskola, Nyíregyháza, 2020) 
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