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Szabó Mária: A zsoltárok kincsei.
Zsoltárfordítás nyelvi-filológiai
jegyzetekkel. Válogatás a Zsoltárok
I. könyvéből (1–41)
Szent István Társulat, Budapest, 2013.

A zsoltárokat rendszeresen imádkozó, a zsol-
tárok nyelvét és nyelvezetét jól ismerő szerzőt
a személyes érdeklődés és lelkesedés indította
arra, hogy „az eredeti héber szöveg alapján
[…] egy megbízható, pontos fordítást” ké-
szítsen, „amely ugyanakkor tekintetbe veszi a
korábbi magyar fordítások hagyományát, és
imádságként is használható” (5).

A szerző a Szociális Testvérek Társaságá-
nak tagja. Húsz éven át tanította a bibliai
nyelveket (héber, arám, görög) a Szegedi Hit-
tudományi Főiskolán. Több tanítványa – köz-
tük a jelen recenzió szerzője – neki is köszön-
heti, hogy a Szentírás hivatásává lett. Szabó
Mária jelenleg a Sapientia Szerzetesi Hittu-
dományi Főiskola görögtanára.

Részben a fent említett személyes érdeklő-
dés, másrészt a fordítás során egyre gazdagodó
anyag bősége késztette arra, hogy a Zsoltárok
könyve kincseiből – mely öt gyűjteménybe
rendezve áll előttünk a kánoni könyvben – az
első könyvből (Zsolt 1–41) válogatást adjon
közre. A zsoltárokat Szabó Mária fordításával
és magyarázataival követő olvasóban várako-
zás és kíváncsiság ébred, hogy vajon mikor ve-
hetjük kézbe a folytatást.

Huszonkilenc zsoltár fordítását készítette
el, módszerében a formális ekvivalenciát (szó-
és formahű fordítást) részesítve előnyben.
Ugyanakkor Szabó Mária nem csupán a héber
szöveg minél hívebb tolmácsolására törekszik
versről-versre haladva, hanem közvetlenül a
maszoréta héber szöveg mellett a legjelentősebb
fordítások változataiban is közli az adott zsol-
tárverset. A Septuaginta görög és a Jonatán-
targum arám fordítása révén engedi megszó-
lalni a korai zsidóság szellemi és lelki örökségét.

Felmutatja, hogyan él tovább, és hogyan éled
újjá a palesztinai és diaszpórában élő utódok
fejében és szívében a zsoltárok közölte teoló-
giai tartalom és a bennük választ visszhangzó
imádkozó lelkület. A Septuaginta mellett a Vul-
 gata, a Psalterium iuxta Hebraeos és a Neo vul -
gata latin szövegei a zsoltárokat éppúgy ma-
gáénak valló kereszténységet juttatják szóhoz.
A Vulgata és a Psalterium iuxta Hebraeos szöve-
geinek együttes közlését az indokolja, hogy az
előbbiben Szent Jeromos a zsoltárok fordítását
a Septuaginta alapján készítette el, jóllehet a
többi könyvet héberből fordította. Az utóbbi
a Zsoltárok könyve héber szövegen alapuló Je-
romos-féle fordítása. A korai zsidóság által
hasz nált szövegek és az Egyház örökségének is-
mertté vált és tekintéllyel bíró tanúi révén a
többéves kutató- és gyűjtőmunka eredménye-
ként született mű a zsoltárfordítás és -értelme-
zés történetébe is bepillantást enged.

A könyv kiemelkedő értéke a versekhez
kapcsolódó szómagyarázatok, nyelvi-filológiai
jegyzetek, amelyek segítséget nyújtanak a szö-
vegek tartalmi gazdagságának árnyaltabb meg-
ismeréséhez. A szerző a jegyzetekben bemutatja
a mondatszerkezetek, nyelvtani formák kínál -
ta értelmezési lehetőségeket, ezzel a szöveg-
változatok indoklását is adva. Megvilágítva a
használt szavak, fogalmak gazdag jelentéstar-
talmát, betekintést nyújt a zsoltárok, sőt általá -
nosabban a héber gondolkodás szimbólumai-
 nak világába, és a jelentések átalakulásának is
figyelmet szentel. Nem ritkán e szerzői ma-
gyarázatok további szövegváltozatokat is be-
mutatnak az adott vershez, így például a Kr. u.
II. századi görög fordítások (Aquila, Symma -
chos és Theodotion fordításainak) vagy a szír
Pesittának a szövegei is megjelennek. Az olvasó
a zsoltárok keresztény hagyományokban betöl-
tött szerepét is megismerheti e jegyzeteket ol-
vasva, mivel helyenként megjelenik az egyház-
atyák értelmezése, valamint az adott zsoltárvers
újszövetségi visszhangja, idézete.
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A könyv kiegészül magyar szójegyzékkel
és héber szószedettel, ezáltal akár tematikus
feldolgozást is lehetővé téve.

A kötet végén szereplő gazdag szakiroda-
lom alkalmat kínál arra, hogy a zsoltárok kin-
cseinek további felkutatására vágyó olvasó e
kalandhoz olyan útitársakat találjon, akik e
„kincsvadászatban” már értékes gyöngyökre
bukkantak.

A szigorú értelemben vett nyelvi kerete-
ken túllépve Szabó Mária fordításai, nyelvi-fi-
lológiai jegyzetei a zsoltárok kimeríthetetle-
nül gazdag világába vezetik az olvasót, abban
a reményben, hogy „ez a módszer is felszínre
hozhat valamit a zsoltárokban rejlő kincsek-
ből” (7). Szomjat ébreszt, és azzal szembesít,
amire bevezetőjében Szír Szent Efrém szavai-
val utal: „Meg se kíséreld hát oktalanul egyet-
len korttyal kiinni azt, amit egyetlen korttyal
kiinni képtelenség; de ne is hagyd ott tunya-
ságból, amit lassanként kortyolgathatsz!” (7).

A közelmúltban jelent meg a Bencés
Kiadó gondozásában Paul Beauchamp: A zsol-
tárok világa című kötete. Nagy öröm, hogy az
idei év a zsoltárokkal való találkozás több le-
hetőségét nyitja meg az érdeklődők számára.
Köszönet illeti a Szent István Társulatot, hogy
ehhez hozzájárult Szabó Mária A zsoltárok
kincsei című könyve megjelentetésével, mely-
nek remélhetőleg folytatása is lesz idővel.

Szabó Mária műve egyedülálló értékkel
gazdagítja a hebraisztika és bibliatudomány
magyar nyelvű irodalmát. Könyvét jó szívvel
és a szerző iránti hálával ajánlom mind azok-
nak, akik már gyönyörködtek a zsoltárok kin-
cseiben, és így mintegy beszélgetve a szerzővel,
továbbhaladhatnak e szemlélésben. A könyv
kedvet ébresztő meghívás lehet azok számára
is, akik még csak ezután szeretnék megismerni
a zsoltárok kimeríthetetlen kincsestárát.

Szatmári Györgyi

Elena Bosetti: Énekek éneke. 
„Te, akit szívem szeret”. 
Extázis és keresés
Sapientia Főiskola – L’Harmattan, Budapest,
2012, ford. Szatmári Györgyi.

„A Biblia közepén áll egy titokzatos könyv,
amely mindig meglep, éppúgy, mint a szere-
lem” – vallja az Énekek énekéről „Te, akit szí-
vem szeret”. Extázis és keresés című könyvének
előszavában a szerző, Elena Bosetti, majd
megjegyzi: „Az Énekek énekéhez közeledni
olyan, mint közeledni az égő csipkebokor-
hoz”. A kezünkben tartott mintegy 100 olda-
las mű egyik legmegkapóbb jellemzője épp ez
az óvatos, témát megillető alázat, amelyről a
szerző így vall: „Némi aggodalmat érzek az
Ének magyarázatát illetően, félek, hogy a bű-
völet megtörik. Inkább örömet kell benne ta-
lálni, mintsem magyarázni” (7).

A kötet rövid, de célirányos bevezetője át-
fogó képet ad e bibliai könyv keletkezésének
lehetséges körülményeiről, az évszázadok
során formálódott értelmezéstörténetéről, va-
lamint magáról a drámai cselekményről, ame-
lyet megjelenít lelki szemeink előtt. A témá-
ban megjelent hazai és nemzetközi kutatások
nyomvonalai is világosan kirajzolódnak. A be-
vezetőt 6 fejezet követi, melyeknek száma egy-
ben a Bosetti által választott tagolást is képvi-
seli. A fejezetek címében az Órigenész által
meghatározott műfaji megkülönböztetés je le-
nik meg, s így a szakrális dráma műfaja fe lől
közelítve 6 színben vázolja fel előttünk az Ének
szerelemi drámájának cselekményét a szerző.

Megközelítésére jellemző, hogy a szó sze-
rintiség szellemében, de a szavakat nem le-
csupaszítva, profanizálva fordul a szöveg felé,
ha nem azzal a tisztelettel, amely az életet te-
remtő és éltető Szerelmet méltán megilleti.
Magyarázatában az Éneket elsősorban olyan
parabolának tekinti, amely két ember szerel-
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mét mutatja be, s „teszi ezt azért, hogy egy
másik történetet beszéljen el: a tiédet, az enyé-
met, Izraelét és az Egyházét, lényegében min-
denkiét” (23). Ez a faj ta finom nyitottság és
széles látókörűség teszi lehetővé, hogy e kötet
valóban túlmutasson a tudományosság szűk
keretein és megszólítson minden érintett ér-
deklődőt.

A nő és a férfi szerelmének szemünk előtt
lejátszódó szent drámája, ez a „nász nélküli
nászdal”, a legőszintébb és leginkább felka-
varó emberi érzésekkel szembesít minket.
Bosetti értelmezésének fókusza az a furcsa „ér-
zelmi valóság”, melyet a szerelem köde teremt
két ember köré. A férfi és a nő egyszerűen sze-
relmesek egymásba: egymáshoz sodorta őket
az élet, nem házasok, nem jegyesek, ahogy azt
a korabeli szokásjog megkívánná, s nem fog-
lalkoznak az emberek által kijelölt határokkal
és konvenciókkal, csupán éreznek.

A bibliafordítások gyakran „meny -
asszonynak” és „vőlegénynek” jelölik a két
főszereplőt. Ez a megközelítés alapvetően
megkérdőjelezhető, ha a két fiatal különös rej-
tőz ködő keresésére és a környezetükkel szem-
ben fennálló polémiájukra gondolunk. Érzé-
seiket a környezetükben megfogalmazódó
minden aggály, tiltás és lehetetlenség ellenére
élik meg annak tudatában, hogy a lány még
fiatal, s kedvesét végül ő maga buzdítja visz-
szatérésre „oda, ahonnan jött”. Ezzel mégsem
múlik el a szerelmük, hiszen az a halálnál is
erősebb: újrakezdődik a keresés, a kölcsönös
vonzás és vonzódás. A belső küzdelmek, az
álmok, a sóvárgás extázisa újraéled a Szerelem,
vagyis az Élet örök körforgásában, ahol a fő-
szereplők „egy férfi és egy nő, akik felfedezik
a szerelem örömét és gyötrelmét, az élet értel-
mét” (23). A szerelmesek alakját körülveszi a
barátok és barátnők kara, s ők is beszállnak a
nagy keresésbe, hol a kapcsolat ellen érvelve,
hol pedig néma védelmet, támogatást nyújtva

az egymásért küzdő főszereplőknek. Meg-
hökkentő, hogy a hetedik szín, a beteljesülésé
hiányzik: a lány maga biztatja hazatérésre, el-
menekülésre szerelmesét, kapcsolatuk betel-
 je sedése így a jövő horizontjába vész. Ám
ket tejük érzelmi köteléke rá a zálog, hogy egy-
más-keresésük nem szűnik meg soha.

Kötetünk szerzőjét is olykor magával ra-
gadja a bibliai költészet nyelvezete, mint pél-
dául amikor így fogalmaz: „A szöveg szimbó-
lumok táncában folytatódik” (90). A hatodik
színben olvasható „szerelem és halál” (erósz és
thánatosz) szimbólumpárt, a „Jah’ lángja”, va-
lamint „a szerelem és az őskáosz vizei” kifeje-
zést semita és kánaánita mítoszokkal össze-
függésben értelmezi. Végül megállapítja, hogy
„a szerelem, amely az Ének két szerelmesének
életét mozgatja – isteni valóság” (95). Ebből a
valóságból születik Isten és ember, ember és
ember szeretet-kapcsolata: a létezés maga.
Lám, ebben találjuk az Énekek éneke értelme-
zési kulcsát, az okot, amiért méltán viseli a
legszentebb éneknek méltán kijáró felsőfok
attribútumát (Rabbi Akiba).

A mű szerzője, Elena Bosetti Trentóban
született, a Jézus a Jó Pásztor női szerzeteskö-
zösség tagja. Újszövetségi exegézist tanít a
Pontifica Università Gregorianán, valamint
több teológiai egyetemen és intézetben Olasz-
ország-szerte. Tagja az olasz Bibliatársulatnak
és a bibliaapostolkodásért felelős koordiná-
torcsoportnak.

Szatmári Györgyi értő és kifinomult for-
dítási munkájának köszönhetően hű tolmá-
csolásban vehetjük kézbe ezt a nagyszerű
elemzést. A mű a Sapientia Szerzetesi Hittu-
dományi Főiskola Bibliatudományi Tanszék-
ének Kiadványai sorozat 9. köteteként jelent
meg a L’Har mat tan gondozásában Budapes-
ten, 2012-ben.

Thorday Attila
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Puskás Attila: Megismertük és
hittük a szeretetet. Metszetek
Hans Urs von Balthasar szeretet-
teológiájából
Szent István Társulat, Budapest, 2012.
Karen Kilby: Balthasar. A (very)
critical introduction
William B. Eerdmans Publishing Company,
Grand Rapids, Michigan/Cambridge, U.K.,
2012.

Míg a nagy nyugati nyelveken napjainkra
számtalan monográfia és tanulmánykötet áll
rendelkezésre, amelyek a huszadik századi te-
ológia meghatározó alakjának, Hans Urs von
Balthasarnak (1905–1988) gazdag teológiai
örökségével vetnek számot, magyarul mind ed-
dig csupán három kötetben találhattunk el-
igazítást Balthasar teológiáját illetően. Ezek
közül a legkorábbi (Szabó Ferenc: Hans Urs
von Balthasar. Válogatás a teológus műveiből,
1989) a svájci teológus műveiből válogatott
szemelvények mellett bevezetést ad a szerző
gondolatvilágába. Thomas Krenski könyvének
magyar fordítása (Thomas Krenski: Krisztus
minden felől. Hans Urs von Balthasar párbeszé-
dei, 2005) a balthasari életmű ihlető forrásait,
szellemi dialóguspartnereit ismerteti. A har-
madik kötet tanulmányainak szerzői, egy kon-
ferencia nyomán, különböző szempontokból
vizsgálják a teológus munkásságának egy-egy
területét (In memoriam Hans Urs von Baltha -
sar, Sapientia füzetek 10, 2007).

Puskás Attila nemrég megjelent tanul-
mány kötete elsőként ad a magyar teológiai
irodalomban egységes és átfogó képet Baltha -
sar teo lógiai stílusáról, kiindulópontjáról, cél-
kitűzéseiről, kulcsfontosságú gondolatairól, a
baltha sari életmű újdonságáról és fontosabb te-
ológiai témáiról. Hiánypótló e könyv azért is,
mivel sok esetben olyan balthasari műveket tár-
gyal, amelyek magyarul még nem hozzáférhe-
tők. S bár a szerző bevezetőjében hangsúlyozza,

hogy a kötetben megjelenő tanulmányoknak
nem célja a kimerítő teljesség, a minden terü-
letre kiterjedő rendszerező megközelítésmód,
sokkal inkább csak bevezetésül szolgálnak e sok-
rétű teológus munkásságába, mindazonáltal a
kötet olvasója joggal érezheti úgy, hogy a tanul-
mányok összessége nem pusztán első megkö-
 zelítést vagy vázlatos képet ad, hanem Baltha -
sar teológiájának szívébe vezet. Valóban olyan
„met szetek” ezek az írások, amelyek a belső rej-
tett lényeget, a mélyszerkezetet is felfedik, s ez
által az egészet sejtetik, még akkor is, ha több-
ségük nem egy kötet részeként, hanem önálló
tanulmányként látott napvilágot. Egy kötetbe
szerkesztve, és több kiegészítő tanulmánnyal
összekötve kirajzolják e különös, nem rendszer-
építő és mégis „konvergenciák szintézisét” adó
teológia lényegét. E szintézis központi alkotó-
 eleme Puskás Attila szerint a szeretet balthasari
felfogása, amely egységes rendezőelvként hatá-
rozza meg teológiája minden elemét a metafi-
zikai alapvetéstől a hit fundamentálteológiai ér-
telmezéséig, a szentháromság teológiájától a
megváltástanig, az egyházképtől a vallások te-
ológiájáig, az antropológiától a teológiáig. E sa-
játságos szeretet-fogalom Balthasar jellegzetes
teológiai univerzumának belső mozgatórugója.

Valóban, a kötetben megjelenő tizenhárom
tanulmány olvasható úgy is, mint e szeretet fel-
fogás részletező, különböző teológiai részterü-
letekre irányuló kifejtése, s csak időnként érez-
zük úgy, hogy e vezérfonál kevésbé láthatóan
irányítja a gondolatmenetet. A könyv fejezetei
kirajzolják a balthasari „katedrális” (ahogyan
Balthasar egy írásában saját életművét nevezi)
jól kivehető körvonalait. Elsőként képet ka-
punk arról, mi jellemzi a balthasari szeretet-
 teológia programját és szerkezetét, majd az esz-
tétikai megközelítésmód jellemzői, a szeretet és
igazság szoros összefüggését hirdető létmetafi-
zika és e metafizika Istenre vonatkoztathatósá-
gának lehetőségi feltételei bontakoznak ki előt-
tünk a vizsgálódás alapját képezve. Ezt követi a
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szorosabb értelemben vett teológiai reflexió:
a teremtés, a Szentháromság, a megváltás sajá-
tosan balthasari, nagyszabású dramatikus vízi-
ójának szemügyre vétele, majd kisebb kérdés-
körök vizsgálata: pneumatológia, a személy
dramatikus fogalma, Balthasar egyházfelfo-
gása, vallásteológiája és eszkatológiája öltenek
világos alakot Puskás Attila értő tolmácsolása
nyomán. A kötet záró tanulmánya a tágabb
összefüggéseket tekintve keresi a balthasari
sze retetteológia helyét korunk teológiai törek-
vései között, összevetve azt a nagy kortárs, Karl
Rahner örökségével.

A tanulmányok együttese a lehetőségekhez
képest egységes, jól megragadható képet ad e
nehezen összefoglalható és nehezen rendszerez-
hető teológiai életműről. Az írások külön ér-
deme, hogy nemcsak Balthasar hatalmas élet-
művében mozognak otthonosan, rámutat va
belső összefüggésekre, gondolati ívekre, vissza-
térő motívumokra, gondolkodásbeli fejlődésre
a különböző írásművekben, hanem egyben a
hagyomány tükrében is láttatják mind ezt, elénk
tárva a hagyományos felfogáshoz képest új ele-
meket, a sajátosan balthasari újításokat, hang-
súlyeltolódásokat. A hagyománnyal való össze-
vetésből az is nyilvánvalóvá lesz, hogy hol
vannak Balthasar teológiájának kísérletező, hi-
potetikus pontjai, hol szól a hagyomány tekin-
télyével, és hol merészkedik járatlanabb utakra,
mi az, amit másoktól átvesz, és mi az, ami sajá-
tosan egyéni elképzelése. Puskás Attila mindvé-
gig nagy szakértelemmel mutat rá nemcsak a
hagyománybeli előzményekre, hanem Balthasar
teológiájának gazdag szentírási alapjaira és sajá-
tos szentírás értelmezésének dinamikájára is.
A szerző célja minden bizonnyal, hogy e gazdag
teológiai gondolatvilág jóindulatú olvasatát ad -
ja, a közkeletű (sokszor felületes) kritikákat
megcáfolja, és elsősorban e nagy szellemi telje-
sítmény érdemeire hívja fel a figyelmet. A kö-
tetben felvetett kritikák általában másoktól szár-
maznak, maga a kötet írója nem állítja előtérbe
a kritikára okot szolgáltatható mozzanatokat.

Lényeglátó megfigyelései nemcsak a hazai,
hanem a nemzetközi teológiai irodalom Baltha -
sar-képét is árnyalják, gazdagítják.

Karen Kilby könyve ezzel szemben éppen
a kritikus pontokat keresi egy könyvsorozat
részeként (Interventions), amelynek célkitű-
zése, hogy olyan „(nagyon) kritikus” bevezetőt
adjon egy-egy meghatározó filozófus, teoló-
gus életművébe, amely nemcsak értőn és „bi-
zonyos jóindulattal” mutatja be a vizsgált
szerző gondolatvilágának alapvonásait, hanem
egyben jelentős kritikákat is megfogalmazzon
azokkal szemben. Kilby saját bevallása szerint
örömmel vállalja e nem könnyű (és talán hoz-
zátehetjük, némileg kétséges kimenetelű) fe-
ladatot, és igyekszik Balthasar teológiáját
minél több szemszögből láttatni, az olvasatok
minél szélesebb skáláját szemügyre venni a
pozitívumok kiemelésétől a negatívumok fel-
fedéséig, sőt a kritikákra adható kritikákig.
A feladat Balthasar esetében különösen ne-
héznek bizonyul több okból is.

Először is azért, mert a napjainkra hatal-
massá duzzadó angol nyelvű szakirodalomban
se szeri se száma a Balthasarról szóló beveze-
tőknek, monográfiáknak, és ezek mellett ren-
delkezésre áll egy az egész életművet tárgyaló
kalauz-sorozat is (Aidan Nichols OP kalauzai
a teológiai esztétikához, a dramatikához, a lo-
gikához, a korai filozófiai és művészettel kap-
csolatos írásokhoz és a trilógián kívüli írások-
hoz; T&T Clark, 1998, 1999, 2001, 2006,
2007). Balthasar népszerűsége az utóbbi évti-
zedekben egyre nő az angolszász teológiában,
és munkásságának majdnem teljes egésze hoz-
záférhető az angolul olvasó közönség számára.
Ilyen helyzetben nehéz újat mondani egy vi-
szonylag rövid bevezetésben, ahol nincs mód
elmélyülni egy-egy részletben, vagy utánajárni
bonyolultabb kérdéseknek. Ráadásul Kilby
feltételezett olvasóközönsége is szélesebb, úgy
kell írnia, hogy a katolikus, vagy netán a ke-
resztény hagyományon kívül álló olvasók is
követni tudják a gondolatmenetet.
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A második nehézség Balthasar teológiájá-
nak arculatában rejlik. Ahogyan Kilby is rámutat
(és ahogy Puskás Attila is kiemeli), a balthasari
műveket roppant nehéz összefoglalni, az indi-
rekt állításoknak nem könnyű egyértelmű for-
mát adni, a más szerzőkről szóló gondolatme-
netekből kihámozni Balthasar saját álláspontját,
a ráérősen és gyakori kitérőkkel hömpölygő gon-
dolatfolyamokat rövidebbre fogni. A rövid
bevezető műfajában elkerülhetetlenül szelektív,
leegyszerűsítő interpretáció adható csak, és
fennáll a torzítás, félreértelmezés veszélye.

A legnagyobb nehézség azonban, vélemé-
nyünk szerint, annak a vállalkozásnak a lehe-
tetlensége, hogy egyszerre láttassuk egy rövid
bevezető műben ugyanannak a teológiai élet-
műnek színét és visszáját, egyszerre olvassuk
ugyanazt jóindulatúan és „(nagyon) kritiku-
san”. Nem véletlen, hogy bár Kilby nagy intel-
ligenciával és körültekintéssel próbálkozik meg
a feladattal, óvatosan mérlegre téve érdemeket
és veszélyeket, előnyt és hátrányt, elismerést és
kritikát, végül mégiscsak, minden szándéka el-
lenére, összbenyomásként a negatív olvasat ke-
rekedik felül. „Metszetek” helyett „portyázást”
ajánl e nagy teológus életművébe, amelynek
során nem teológiai témák, hanem jellegzetes
gondolatalakzatok, központi metaforák vizsgá-
lata által pillanthatjuk meg Balthasar teológiá-
jának erős és gyenge pontjait. A módszertani
bevezető után szó esik Balthasar életpályájá-
ról, a korról és három meghatározó személyről
(Hen ri de Lu bac, Karl Barth, Adrienne von
Speyr), majd a teológiai dramatika vállalkozá-
sának vizsgálata következik. Ezt követi a Kilby
szerint Balthasar által gyakran használt két kép,
a „beteljesedés” („fulfilment”) és a „sugárzó
kör” („radiating circle”) alkalmazásmódjának,
és az ebből levonható következtetéseknek
szemügyre vétele (a pluralizmussal való szám-
vetés terén). Az ötödik fejezet a balthasari
szentháromság teológiával, azon belül pedig a
kereszt, a szenvedés és az immanens Szenthá-
romság összefüggéseivel foglalkozik (itt esik szó

Balthasar sajátos Nagyszombat teológiájáról is).
A következő fejezet a jegyesi metafora központi
szerepét, és a férfi-nő különbség antropológiai
hátterét, illetve rejtett előfeltevéseit kutatja, míg
végül a záró rész szellemesen a kritikákra ad-
ható lehetséges kritikákkal vet számot.

Kilby célkitűzése nem elsősorban egyes teo-
 lógiai állítások igazságtartalmának kritikája,
hanem az egész láttatása annak veszélyeivel,
visszásságaival együtt. Kritikája tulajdonkép-
pen többnyire nem a tartalomra, hanem a
módszerre, illetve Balthasar teológiai stílusára
irányul, a hangnemre, amelyen megszólal.
Miben is látja Kilby e teológiai vállalkozás ve-
szélyeit? Balthasar teológiája szerinte túlzot-
tan zabolátlan, kötöttségektől szabaduló, s
ennek többféle jele is van: sokszor túl sokat
állít, illetve tud, de keveset érvel, álláspontját
adottnak veszi, túlzott tekintéllyel ír; drama-
tikus modellje ellenére a színjáték fölé helyezi
magát, mint aki ismeri az üdvtörténeti dráma
előzményeit (immanens Szentháromság belső
drámája) és végső kimenetelét; ambíciója,
hogy mindent egységbe fogjon ellentétben áll
a felismeréssel, hogy mindnyájan csak szerep-
lői vagyunk egy nagyobb egésznek, amelyre
nincs teljes rálátásunk. Kilby végkövetkezte-
tése, hogy bár Balthasar életműve részleteiben
lenyűgözően gazdag, kreatív és inspiráló, s így
nem véletlenül hat ma is eleven és megtermé-
kenyítő erővel a teológiai vizsgálódásra, hang-
neme, stílusa miatt veszélyeket rejt magában,
s ennyiben nem követendő példa a ma teoló-
gusai számára. Kilby egyébként nagy gonddal
és árnyaltan megfogalmazott kritikái elgon-
dolkodtatók (még ha helyenként, vélemé-
nyünk szerint, a balthasari életmű mélyebb
összefüggéseit figyelmen kívül hagyják is),
azonban e könyv aligha alkalmas bevezetés-
nek. Inkább azoknak ajánljuk, akik már kel-
lően otthonosak e nagyszabású teológia gon-
dolatébresztő terében és útvesztőiben.

Tóth Beáta
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Válóczy József: A megosztott Logosz.
Posztmodern gondolkodás és a
kereszténység újrafogalmazásának
kísérletei a teológiában
Szent István Társulat, Budapest, 2013.

Közhelynek számít, hogy a teológusnak, ha a
kifejezés minden értelmében katolikus akar
lenni, nemcsak hitéhez, hanem korához is
hűnek kell lennie, vagyis az idők jeleit felis-
merve kell közvetítenie a kinyilatkoztatás iga-
zságát. Örömteli, hogy egy hazai klerikus teo-
lógus, aki több hittudományi felsőoktatási
intézményben is oktat, nemcsak figyel a poszt-
 modern kor jeleire, és ezekre érzékenyen mun-
kálkodik, hanem reflektál is minderre. Könyve,
amely mögött több mint egy évtized kutatásai,
2003-ban megvédett hasonló című disszertáci-
ója és témába vágó egyetemi kurzusai állnak,
valóban hiánypótló, és több tekintetben új szín-
folt a hazai teológiai irodalomban. A szerző
maga is abból – a könyv bevezetőjében tetten
érhető – helyzetértékelésből indul ki, hogy a ke-
resztények (egyháziak, értelmiségiek, egyszerű
hívők) és a posztmodern (filozófusok, művé-
szek, öntudatos, vagy szilárd önmeghatározással
nem rendelkező szubkultúrák) képviselői ritkán
ülnek le egy asztalhoz (mind szó szerinti, mind
átvitt értelemben), inkább a saját nyelvüket be-
szélik – maguk között. Válóczy arra vállalkozik,
hogy mindkét asztaltársaságban helyhez és szó-
hoz jusson. Előre megállapíthatjuk: ha ide-oda
ültében nem esik két szék között a pad alá, s az
is ül, amit itt és ott elmond, akkor annak a Mes-
ternek a nyomában jár, aki maga a Pontifex, a
Hídverő, az Asztalok Nagy Összetolója, akinek
megváltó küldetése azon alapul, hogy szemé-
lyében egyesítette két, egymástól távol került
asztaltársaság diskurzusát.

A könyv – gondolati és módszertani beve-
zetést követő – második fejezetében „a poszt-
 modern gondolkodás koordinátáit” helyezi el.
Ennek során és a következő fejezetekben is – a

francia és az angolszász posztmodern radikális
képviselőivel szemben – olyan német és olasz
szerzőkre fókuszál (Timm, Hoff, Welsch,
Huizing, Ruggenini, Vattimo, Salmann), akik
munkássága valamilyen módon támogatja
Válóczy jól definiált célját: összegyűjteni „a
Posztmodern szimpatikus motívumait”, „föl-
mutatva az integrációjuk lehetőségét, hogy
(újra) magukénak érezhessék a teológiát (és a
kereszténységet) azok is, akik már nem tudnak
a klasszikus skolasztikus hagyomány nyelvén
gondolkodni, hogy hihessenek abban, hogy az
ő világuknak is köze van az evangéliumhoz,
hogy az ő nyelvükön is megfogalmazható”.

A szerző maga is tudatában van a „poszt-
modern” meghatározatlanságának, éppen ezért
elsősorban életérzésként közelíti meg; sorra veszi
az általa jellemzőnek, keresztény-teológiai szem-
pontból relevánsnak tartott jegyeit („a kontin -
gen cia igenlése”, a „másik” igenlése, „az olvasatok
sokféleségének vidám tudománya”, „másként
nézni a hétköznapira”, „a gondolkodás mint
esszé”, „a fordítás művészete”, Isten mint lehe-
tőség). Ezután metafizikaként is megvizsgálja a
posztmodernt. Kapcsolódó elemzéseit két gon-
dolat – minden totalitás és a totalitarizmus bár-
milyen bújtatott igényének elutasítása, valamint
az ész „transzverzális” felfogása – köré csopor-
tosítja. A Válóczy által is favorizált „transzver-
zális ész” anélkül képes közvetíteni különböző
valóságtalapasztalatok között, hogy minden
áron egységesítené (s ezzel egysíkúsítaná) azo-
kat, s így nem fosztja meg a valóságot a maga le-
gitim pluralitásától. Válóczy természetesen nem
hagyja szó nélkül az ismeretelméleti és az erköl-
csi relativizmus ebből adódó kérdését, különb-
séget téve az öncélú és homályos szubjektiviz-
mus, illetve a „másik” eredetisége elismerésének
kontúros etikai pozíciója között.

A harmadik részben a szerző a kereszténység
újrafogalmazásának néhány posztmodern ih-
lette kísérletét ismerteti, tipologizálja. A felsorolt
kö zelítések (a kereszténység mint esztétika, a ke-
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reszténység mint etika, a kereszténység mint te-
ória lehetősége, a kereszténység mint stílus) kö-
zös nevezője, hogy nem annyira a hit valamely
tartalmi elemét hangsúlyozzák egy másikkal szem-
ben, mint inkább a kinyilatkoztatás megfogal-
mazási módjában törekednek eredetiségre. E jól
felfogott eredetiség nem önelégségességen és mű -
vi kimunkáltságon alapul, hanem olyan szel-
 lemi-egzisztenciális attitűdön, amely a valóság
sokrétűségéről szerzett „saját bőrön való megta-
pasztalásnak”, a „belehelyezkedésnek”, a „lehe-
tőségek-szerepek magára-próbálásának” kihívá-
sa elől nem menekülve, a pillanat evidenciájának
katarzisában, „kötelező bravúrral” az evangélium
itt és most megvilágosító frissítő leheletévé
lényegíti át a posztmodern töredékesség-tapasz -
talatát. Így válhat a posztmodern idő jeleire ér-
zékeny kereszténység középpontjává a kenózis és
a pünkösd, referenciapontjává pedig a kultikus
esemény és a templom, ami nemcsak a liturgi-
ára való fogékonyságot feltételezi, hanem tágabb
értelemben azt is, hogy a világ jelenségeinek „kar-
neváljában” az egyszerre jelen- és távollévő Isten
ezerarcúságát ünnepeljük.

A harmadik rész vége és a negyedik rész („ref -
lexió és szintézis”) summázza a könyv elemzéseit.
Érdekes kísérlet Weissmahr metafizikájának
olyan vázlatos értelmezése, amely képes integrálni
a posztmodern pluralitás-centrikusságát. Válóczy
végül megfogalmazza fő tézisét: lehetséges
„posztmodern teológia”. A posztmodern és a ke-
reszténység közötti hídverést szerinte végső so-
ron a „történelmi feltétlenség” meta fizikai ka-
tegóriája teszi lehetővé: a mérsékelt posztmodern
számára is elfogadható az a gondolat, hogy a pil-
lanat, a konkrétum hordozhat abszolút értéket,
illetve a kereszténység hite és teológiája is a tör-
ténelembe testesült Abszolútumban, az Universale
Concretumban gyökerezik.

A könyv végére jutva a szkeptikus olvasó
benyomása is az lehet, hogy a posztmodern
szellemi terébe lépve nem feltétlenül szűkül-
nek be a kereszténység és a teológia lehetősé-

gei. A posztmodern nem egyetlen hézagmen-
tes egész, hanem minél több és sokszínűbb
rész – nem biztonságot adó tudás, hanem evi-
denciát nyújtó beavatás – után sóvárog. Ezért
a szerzővel együtt esélyt láthatunk abban, hogy
Isten lelkületével: kenotikus módon, gyengé(d),
de felszabadító meghívásként ajánljuk fel em-
bertársainknak az Önmagát Résszé tevő Egész
megváltó üzenetét.

Kétségtelenül ideje volt, hogy Magyaror-
szágon is leegyszerűsítésektől mentesen, „más-
képpen beszéljünk a posztmodernről”. Válóczy
József erre vállalkozó írása lényeglátó módon,
olvasmányos stílusban, számtalan megvilágító
erejű idézetet csokorba gyűjtve katalogizálja az
elemzett szerzők gondolatait, rámutat néhány
lehetséges teológiai értelmezési irányra, azok
esetleges veszélyeire. Részleteiben kifejtett
önálló szintézisnek azonban csak az alapvona-
lait rajzolja meg – talán azért, mert egyetért
Hamvas általa is idézett gondolatával: „száz
lapon mindent el lehet mondani”.

A logosz tehát, miközben megosztatott az
olvasóval, maga is megosztott, csíraállapotú
marad, de bízhatunk benne, hogy tovább ön-
tözgetve fává terebélyesedik, amelynek ágai
között fészket rakhatnak az ég madarai.

Hegyi Márton

Nemeshegyi Péter: 
„Megesett rajtuk a szíve”
Nemeshegyi Péter: 
Számadás a reményről
Nemeshegyi Péter: Istenkereső
ember, emberkereső Isten
Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya
– L’Harmattan, Budapest, 2013.

Ebben az évben Nemeshegyi Péter atya három
új könyve látott napvilágot. Az első könyv a
Jézus Szíve tisztelet legfontosabb szentírási alap-
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jául szolgáló „Megesett rajtuk a szíve”, cím be is
foglalt kifejezés átfogó elemzésére vál lalkozik –
biblikus és lelkiségi szempontok alapján. A ki-
fejezés görög eredetije a „szplan chni dzo mai”
ige, amelyet – ahogy erre a könyv bevezető fe-
jezetei rámutatnak – nem könnyű pontosan le-
fordítani. Az ige – amely a „zsigereket” jelentő
„szplanchna” főnévből származik – szó szerint
az emberi test belső szerveinek megmozdulását,
átvitt értelemben pedig erős érzelmi felindulást
jelent. Ezt a latin fordítások közül legponto-
sabban a „misericordia” szó adja vissza – amely
magába foglalja a szív („cor”) és a mozdul
(„movere”) szavakat is –, a magyar fordítások
közül pedig a „zsiger” helyett szintén a szív szót
alapul vevő „megesett rajta a szíve” szókapcso-
lat. A könyv további fejezetei tizenegy evangé-
liumi részlet tükrében elemzik a kifejezést. Az
elemzések legfontosabb következtetése, hogy a
szükséget szenvedő emberekért cselekvő Jézus
a szívből jövő érzelmek embere, aki a kritikus
helyzetekben legbelsőbb indíttatásaira, vagyis a
szívére hallgat – akkor is, ha ezzel nem egyszer
magára vonja a törvényszegés vádját, vagy szem-
bekerül más, korabeli társadalmi elvárásokkal.
Jézus tetteit „a szív logikája” vezérli. A záró fe-
jezetekben a mai kor egyoldalúan racionálissá
vált embere szemében olykor elavultnak ható
Jézus Szíve tisztelet mélyebb jelentésére, idősze-
rűségére hívja fel a figyelmet a szerző.

A Számadás a reményről nem biblikus té-
májú könyv, de kiindulópontja szintén egy
szentírási idézet: „Legyetek mindig készen
arra, hogy válaszolni tudjatok mindenkinek,
aki a bennetek lévő reménység okát kérdezi”
(1Pét 3,15). A könyv valóban válaszol, mi-
közben több nézőpontból, meditációk sorá-
ban járja körül a kérdést, hogy milyen okunk
is lehet a reményre egy olyan korban, amikor
a remény magatartása és életszemlélete nem-
csak hogy nem divat, de hiánycikk. A keresz-
tény remény az időben ölthet testet – ezért az
első rész filozófiai megalapozása egy időről
szóló gondolatmenet. Hatomo Szeiicsi japán

vallásfilozófus nyomán a szerző háromféle
időről beszél: a bio lógiai és a kulturális idő-
ről, melyeknek végpontja az elmúlás, illetve a
szeretet idejéről, amely viszont az időből való
kilépést, az időn való felülemelkedést jelenti.
Reményünk oka ennek a harmadik „időnek”,
az isteni szeretet dimenziójának a létezése.
A gondolatmenet további alfejezeteiben a fi-
lozófia, vagyis a legtágabb értelmezési hori-
zont felől indulva a reménynek egyre köze-
libb, egyre konkrétabb okait járják körbe az
elmélkedések. Ezek témái: a túlvilági élet he-
lyes értelmezése, a várakozás, az öröm, a vi-
lágvallások reménye, XXIII. János és II. János
Pál pápa tanítása és példája, az Oltáriszentség
és a liturgia, az imádság, a szeretet és a biza-
lom. Az eszmefuttatás csúcspontja az első egy-
ség utolsó harmadában található, több alfeje-
zetből álló gondolatsor a feltámadásról – ezzel
érünk el a remény legmélyebb és legkonkré-
tabb okához. A könyv első egységének külön-
leges gyöngyszeme A remény és az élet szimbó-
lu mai című fejezet, amely a mindig újjászülető
természetből hozza példáit: a Fudzsi-hegy lát-
ványát, a bambuszt, vagy a japán ume-virágot.
„Hatalmas az életnek a Szentlélektől származó
életenergiája! – olvashatjuk ebben a fejezetben.
– A Szentlélek minden élet alapja, s megérez-
zük a jelenlétét ezekben a fantasztikus élet-
energiát felmutató élőlényekben.” Ez az idézet
át is vezet bennünket a könyv második egysé-
gébe, melynek témája a Szentlélek, s annak az
életet létrehozó és növelő tulajdonságai.

A harmadik könyv, az Istenkereső ember,
emberkereső Isten a teodícea tudománykörébe
tartozó írás: az Isten-ismeret és Isten-tapaszta-
lat lehetséges útjait veszi sorra egy elméleti,
majd egy konkrét emberi példákat felvonul-
tató gyakorlati fejezetben. Az elméleti fejezet a
négy specifikusan emberi sajátosság, a művé-
szetet teremtő szép, a tudományt teremtő igaz,
az erkölcsöt teremtő jó és a vallást teremtő
transzcendens irányultság alapján gondolkodik
az Isten-ismeret útjairól. A legnagyobb hang-
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súlyt a szépségről szóló alfejezet kapja, amely
szépség-tapasztalatainkon át próbálja megsej-
tetni az olvasóval a felfoghatatlan Istent. A könyv
második része huszadik századi, vagy a husza-
dik század gondolkodására nagy hatást gya-
korló teológus-, filozófus-, pszichológus- és
művészportrékat tartalmaz. A szerző példás lé-
nyeglátással és tömörséggel, a leegyszerűsítés
veszélyét elkerülve foglal össze olykor hatalmas
életműveket és gondolatrendszereket az Isten-
keresés és az Isten-tapasztalat szempontja alap-
ján. A könyv hangsúlyos zárófejezete amellett
érvel, hogy Isten jó, és Isten maga a szeretet –
miközben sorra veszi és megmagyarázza min-
dazokat az ószövetségi szentírási részeket, ame-
lyek ennek ellentmondani látszanak.

Nemeshegyi Péter atya három könyve
finom érzékkel veszi célba, és a rá jellemző sze-
líd, ám kikezdhetetlen érveléssel cáfolja meg a
kereszténységgel kapcsolatos legfontosabb mai
vádakat és sztereotípiákat – eközben pedig a
keresztény hit alapvető és aktuális kérdéseire is
korszerű válaszokat ad, személyes élettörténete
példáival téve ezeket hitelessé és emberköze-
livé. E könyveket nagy bizalommal adhatjuk
nem hívő testvéreink kezébe is. A közérthető,
világos nyelven megírt elmélkedéseket a jezsu-
ita lelkület szellemi tágassága és a lelkipásztori-
misszionáriusi háttér emberszerető melegsége
teszi felemelő, s egyben lebilincselő olvas-
mánnyá. Nemeshegyi Péter atya könyveinek
még a mondatszerkezetein is szeretet süt át.

Hernádi Mária

John Gaskin: The Traveller’s
Guide to Classical Philosophy
Thames and Hudson, London, 2011.

John Gaskin a dublini Trinity College egykori
filozófiaprofesszora. Korábban írt az epikure-
usokról, David Hume-ról, Thomas Hobbes-

ról s vallásfilozófiáról is. Gyakran tart előadá-
sokat érdeklődő turistáknak olyan hajóutakon,
melyeket az Égei-tenger klasszikus helyeit ke-
resik föl. Legújabb könyve ez utóbbi tevé-
kenységének írásbeli eredménye.

E kis kötet alig 170 oldalon vezet be az
ókori görög kultúrába, s annak legnagyobb
teljesítményébe, a bölcseletbe. Az első rész egy
időrendi tájékoztatót s az antik görög élet
tömör, általános jellemzését tartalmazza a bor-
ivástól (szümposzion) a szexualitáson át a szín-
házakig és templomokig. A második, terjedel-
 mesebb rész tárgyalja a görög filozófusokat
időrendi sorrendben. A bevezető két fejezet a
görög racionális gondolkodás közvetlen előz-
ményével, a homéroszi eposzok világával ismer -
tet meg, majd a milétoszi természetbölcselők, a
püthagóreusok, Xenophanész, Hérakleitosz és
az eleaiak következnek. Szókratésznak és Pla-
tónnak egy közös fejezetet szentel, majd Arisz -
totelésznak, az epikureusoknak, a sztoikusok-
nak egyet-egyet. Az utolsó előtti fejezet
igencsak tömören a késő római császárkor ural-
kodó bölcseleti irányzatát, az újplatonizmust
mutatja be; végül pedig a klasszikus ókori kul-
túra lezárásáról esik szó. A könyv harmadik
részében az ókori filozófiában fontos szerepet
játszó városok kislexikona található. Két hasz-
nos térkép, majd névmutató zárja a kötetet.

E könyvecske szellemesen, humortól sem
mentesen, mégis komoly szándékkal vezet el
bennünket európai kultúránk görög bölcső-
jéhez. Különös erénye bevallott tömörsége és
a szakzsargontól való mentessége. Az első rész
és a homéroszi fejezetek különösen sokat se-
gítenek abban, hogy a filozófiai gondolkodást
a görög életvilágba ágyazottan érthessük meg.
Az épületek képei, a térképek és a szerző saját,
karikatúraszerű rajzai szintén e célt szolgálják.
Külön erénye a könyvnek, hogy utal a tárgyá-
val kapcsolatos legfontosabb, illetve legköny-
nyebben megközelíthető (angol nyelvű) szak-
irodalomra.
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Olvasás közben óhatatlanul kirajzolódnak
a szerző saját bölcseletei vonzódásai. Mint egy-
kori „Professor of Naturalistic Philosophy”,
Gaskin szemmel láthatóan vonzódik a görög
világhoz és életfölfogáshoz, számára kedves
tárgyról ír, s ez erénye könyvének. Az epiku-
reusokról szóló fejezete nagyon helyesen tisz-
tázza e filozófiai iskolát a későbbi sztoikus ere-
detű, illetve keresztény vádaktól. A szerző
kritikusan látja a Római Birodalomban egyre
inkább előretörő s hatalomra jutó keresztény-
ség szerepét. Az antik vallásosság és a keresz-
ténység pontokba szedett összehasonlítása ta-
nulságos és jól használható az oktatásban is.
A kereszténység győzelmének társadalomlé-
lektani megokolása érdekes, azonban aligha
teljes magyarázat. Ráadásul Gaskin úgy gon-
dolja: a tudományt és a gondolkodás szabad-
ságát egyedül a görögöknek köszönhetjük, a
kereszténység uralomra jutásával nemcsak a
számára oly kedves és kaotikus ókori pogány
kultúrának, hanem a tudománynak és a sza-
bad, értelmes gondolkodásnak egyaránt be-
fellegzett – legalábbis az újkor elejéig.

A szerző nem veszi figyelembe, hogy ép-
penséggel a természettudományban fontos sze-
rep jut az értelmes Teremtő hitének: a keresz-
ténység számára a világ azért lesz megismerhető,
mert egy értelmes személy teremtet te azt. Gaskin
elsiklik ama körülmény fölött is, hogy az ókori
ember általában magát a világot tartotta az is-
tenségnek vagy legalábbis isteninek – lásd pél-
dául Platónt vagy a sztoikusokat –, s e pante-
isztikus színezetű nézőpont a kétségkívül ígéretes
kezdetek ellenére igenis akadályozta a modern ér-
telemben vett tudomány kialakulását.

Gaskin örömmel mutat rá az ókoriak el-
fojtásokat nélkülöző szexuális életére, ugya-
nakkor hallgat arról, hogy evvel párhuzamosan
a testiségtől való nagyon határozott idegenke-
dés uralta ugyanezt a kultúrát: nemcsak Plóti-
nosz „szégyellte, hogy teste van” – amint azt
tanítványa, Porphüriosz mestere életrajzának

elején írja –, hanem általában úgy gondolták,
hogy az igazán szellemi és isteni dimenzió
nem férhet össze a testivel. Evvel összefüggés-
ben azonban többek között éppenséggel a
testi munka lebecsülése akadályozta meg
annak a modern tudománynak az ókori meg-
születését, amely sok fáradságos kísérletezés-
sel, barkácsolással jár, s amely újításainak
technikai hasznosítását keresi. Az alexandriai
Hérón asztalán elvégre ott pöfögött az első is-
mert gőzgép – a rabszolgatartó társadalom
miatt azonban mégsem születhetett belőle
ipari forradalom.

Mindent összevetve Gaskin könyve tudo-
mánytörténeti és (tudomány)filozófiai hiá-
nyosságai ellenére is nagyon hasznos olvas-
mány, provokatív állításai elgondoltatók s
esetenként vitára indítanak. Ajánlható min-
den hittudománnyal vagy bölcselettel foglal-
kozónak, valamint minden olyan olvasónak,
akit érdekelnek európai kultúránk gyökerei.

Bakos Gergely OSB

Sárkány Péter – Zsók Ottó (szerk.):
Die Grundlagen der Logotherapie.
A logoterápia alapjai
Jel, Budapest, 2010, ford. Kalocsainé Varga
Éva.

E kétnyelvű szöveggyűjtemény a nemzetközi-
leg mind német (Ausztria és Bajorország),
mind angol nyelvterületen (Texas) elterjedt
lo go terápia és egzisztenciaanalízis néhány
alapvető szövegét teszi hozzáférhetővé a hazai
olvasó számára: három írást tartalmaz német
és magyar nyelven.

Az első a harmadik bécsi pszichoanaliti-
kus iskola megalapítójának, Viktor E.
Franklnak 1959-ben írt, Az egzisztenciaanalí-
zis és logoterápia alapjai című műve. A szerző
alig száz oldalon, kézzelfogható eseteket hozva
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ismerteti rendszeres alakban mondandóját. Az
első, egyben leghosszabb rész az egzisztencia-
analízist fejti ki, Frankl antropológiáját olvas-
hatjuk itt. A második rész Frankl korkritiká-
ját tartalmazza: szembenéz az egzisztenciális
vákuummal. A harmadik rész a szerző egyik
kedvenc témájáról, az orvosi lelkigondozásról
szól, szerinte ez minden olyan orvosnak föl-
adata, akinek betege megváltoztathatatlan
szenvedésnek van kitéve. Értelemszerűen e fe-
jezet beszél a szenvedés értelméről. Mivel
Frankl meggyőződése szerint a neurózisok
nem föltétlenül lélektani eredetűek, hanem az
ezt fölülmúló szellemi dimenzióból is szár-
mazhatnak, ezért a negyedik rész tárgya ez
utóbbi eredetű megbetegedések terápiája. Az
utolsó rész pedig a logoterápia alkalmazását
tekinti át a nem szellemi, hanem lelki eredetű
betegségekben, ismertetve két híres módszert,
a paradox intenciót, valamint a dereflexiót.

Frankl másik írása, A koncentrációs tábor
pszichológiája és pszichiátriája 1961-ben íródott.
Mint volt lágerbeli fogolynak, szerzőnknek igazi
egzisztenciális föladata volt saját életében az ott
szerzett tapasztalatokkal való szembenézés, ezért
a táborok világára több írásában visszatér. (Lásd
például magyarul …mégis mondj igen az életre!
Egy pszichológus megéli a koncentrációs tábort, Jel,
2007; Orvosi lélekgondozás, UR, 1997.) E kö-
tetben olvasható írása sem teljesen személytelen
hangvételű, mégis elsősorban más pszichológu-
sok kutatásai alapján közelíti meg tárgyát. Ki-
fejezetten megemlíti a távolságtartó és szemé-
lyes megközelítések közötti feszültséget. Az első
fejezet a foglyok lélektani állapotát követi a fel-
vételi sokktól a beilleszkedésen át egészen a sza-
badulásig. A második fejezet a táborok lélektani
kórtanáról szólva leszögezi, hogy szoros érte-
lemben vett neurózisok nem fordultak elő, a
neurotikusok kimondottan gyógyultak a nehéz
körülmények között. Ugyanakkor fölhívja arra
a figyelmet, hogy nem egy személy – például fi-
a tal – olyan súlyos károsodásokat szenvedett,

hogy azokat szabadulásuk után sem tudták tel-
jesen kiheverni. Mindazonáltal világos, hogy
nem pusztán a testi és lelki szenvedéseknek volt
mindebben meghatározó szerepe. Az utolsó,
személyesebb, minden egyéni hősködéstől
men tes fejezet a táborbeli pszichoterápia – sőt,
önterápia – érdekes tárgyát érinti röviden.

A harmadik írás Frankl tanítványának,
Elisabeth Lukasnak hosszabb művéből szár-
mazó részlet, mely a logoterápia sajátosságát
fejti ki. Erőssége a történetek, példázatok be-
vonása, másrészt a világos, rendszeres, mégis
gyakorlatias megközelítés.

A függelékben olvashatjuk egy másik tanít-
vány, Zsók Ottó írását (Az élet értelmét kereső em-
ber: Viktor Frankl (1905–1997) életmű vének je-
lentősége). Sok hasznos adatot, utalást tartalmaz,
de a fölösleges ismétlések, a gondolatmenet több-
szöri megakadása teszi nehezen olvashatóvá.

Alapvető szöveggyűjteményt kap kezébe az
olvasó, melynek hiányosságait remélhetőleg egy
második kiadás kijavítja. A magyar szöveg álta-
lában jól olvasható, de nemcsak fordítási hibák
(273.), értelmetlenségek (53.), zavaró elírások
(49.) maradtak benne, hanem bölcseleti vagy val-
lási utalásai szinte érthetetlenek. (Lásd az 5. láb-
jegyzetet a 25. oldalon, vagy a 247. oldal utol-
só mondatát.) Az idegen kifejezések magyarázata
(328.) is lehetne pontosabb (például az impotentia
oboedientialis az engedelmességre való képte-
lenséget, a scientia naturaliter irreli giosa termé-
szetétől fogva nem vallásos tudományt jelent).

Bakos Gergely OSB

Elisabeth Lukas: 
A logoterápia tankönyve
Agapé, Kiskundorozsma, 2011, ford. Bruncsák
István.

Elisabeth Lukas (1942–) a logoterápia, tehát
az értelemközpontú pszichoterápia megalapí-
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tójának, Viktor E. Franklnak (1905–1997) a
tanítványa, mestere tanítását foglalja össze és
fejleszti tovább. Lukas 2003-ig a fürstenfeld -
brucki Délnémet Logoterápiai Intézet (Süd -
deutsche Ins ti tut für Logotherapie) vezetője volt
a bajorországi Fürstenfeldbruckban. Jelenleg a
felső-ausztriai Welsben, a Logoterápiai és Eg -
ziszten ciálian li tika Képzőintézetben (Ausbil -
dung sinstitut für Logotherapie und Existenz -
analyse) dolgozik. 2001-ben Bécs városa Viktor
Frankl díjban részesítette. Több mint 30 köny-
 ve olvasható 16 nyelven.

A szerző neve nem ismeretlen a hazai kö-
zönség előtt sem, mivel, szerencsés módon, a
neves osztrák pszichoterapeuta és klinikai
pszichológus asszony több műve (Spirituális
lélektan. Az értelmes élet forrásai, Új Ember,
2003; Hol találod oltalmadat? Az életigenlés
logoterápiai irányelvei, Jel, 2006; Szabadság és
identitás. A füg gőség problémája logoterápiai
megközelítésben, Jel, 2009.) olvasható már ma-
gyar nyelven.

Az Agapé gondozásában megjelent kötet
szépen folytatja e sort, benne kétségkívül Lu -
kas egyik fő művét vehetjük kezünkbe. A szer -
ző a logoterápia nehézkes pszichológiai és
filozófiai gondolatmeneteit a hétköznapi
nyelvhasználat összefüggésében tárja elénk. Jól
használható tankönyvet kapunk így kézhez,
amelyet hazánkban az Apor Vilmos Katolikus
Főiskola „Logoterápiai tanácsadás és személyi-
ségfejlesztés” nevű szakirányú továbbképzésén
valóban tananyagként használnak. (A képzés
részleteit lásd: http://www.avkf.hu/index.php/
hu/kepzesek/szakiranyu-tovabbkepzesek/
logoterapiai-tanacsa das-es-szemelyisegfejlesztes.
html; 2013. május 29.)

Lukas világosan érzékelteti az egziszten -
ciál analitikus logoterápia rendszeres elméletét
és gyakorlatát, valamint logosz-, azaz érte-
lemközpontúságát. Ezen túl folyamatosan rá-

mutat a frankli fölfogás továbbfejlesztésének
lehetőségeire. A könyv ezen vonásai meg-
könnyítik a logoterápia és egzisztenciálanalízis
elkülönítését az olyan, hozzá némileg hasonló,
mégis lényegesen különböző irányzatoktól,
mint amilyen Irvin D. Yalom egzisztenciális
pszichoterápiája, vagy Frankl egy másik tanít -
ványa, Alfried Längle egzisztenciaanalízise.

Lukas könyve először is összefoglalja a
logoterápia emberképét, majd a logoterápia
beszélgetésformájáról számol be. A harmadik,
leghosszabb fejezet módszertanát a neurózis-
csoportoknak megfelelően tárgyalja. Az utolsó
fejezet a logoterápia továbbfejlődéséről szól.
Itt, többek között, a szerző fölvázolja az érte-
lemközpontú családterápia alapvonalait s hasz-
 nos ötleteket ad a csoportterápiához. A feje-
zetet egy, elsősorban szakembereknek szóló
szótár egészíti ki, amely a logoterápiai és a ma-
napság használatos klinikai-diagnosztikai
szakkifejezéseket felelteti meg egymásnak.

A mű tankönyvjellegének megfelelően
könnyen olvasható. A megértést ábrák, táblá-
zatok segítik, melyek részletes magyarázatot
nyernek. A főszöveget rendszeresen idézetek
tarkítják, ezek nagyobb része Frankl művei-
ből származik. A német szöveg fordítását ma-
gyar nyelvű irodalomjegyzék egészíti ki.

Kinek ajánlhatjuk e könyvet? Mindazok-
nak, akiket érdekel a lélek élete, s akik em-
bertársaik megsegítésén fáradoznak. Bizony-
nyal haszonnal forgathatják (hit)tanárok,
katekéták, lelkipásztorok, terapeuták, neve-
lők, szülők, pedagógusok. Nemcsak ráismer-
hetnek rendszeres formában a hagyományos
zsidó-keresztény emberképre, hanem rádöb-
benhetnek arra is, hogy a gyógyulás és segítés
mily gazdag kézzelfogható lehetőségeit nyújtja
éppenséggel ez az emberkép számunkra.

Bakos Gergely OSB
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