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Odo Casel: Az Egyház misztériuma
Szent István Társulat, Budapest, 2014, ford.
Nádasi Alfonz.

Hazánkban ritkán jelenik meg olyan könyv,
amely kifejezetten az Egyház titkát mutatja
be. A Szent István Társulat „A lelki élet mes-
te rei” sorozatban jelenttette meg ez év elején
Odo Casel német teológus Az Egyház miszté-
riuma című művét. Odo Casel (1886–1948)
a Maria Laach-i bencés közösség szerzetese-
ként sokat tett azért, hogy a liturgia az egy-
házi élet megújulásának forrása legyen a XX.
század első felében. Tudjuk, hogy a németor-
szági apátság fontos szerepet játszott a liturgi-
kus reform elindításában. Casel olyan műve-
ket írt, amelyek jelentősen hatottak kora
teológiai útkeresésére. Ez volt az az időszak,
amelyben egyre nagyobb igény merült fel az
Egyházban arra, hogy a híveket tevékeny mó -
don kapcsolják be a liturgiába, amely így a
személyes hitbeli növekedés és az imádság for-
rásává válhat minden részvevő számára.

Talán túlzás azt mondani (ahogy e könyv hát-
só borítóján olvassuk), hogy a most kiadott könyv
volna a szerző legismertebb mű ve, mi vel a XX.
századi teológia (liturgia, szentségtan) megúju-
lását Casel más könyve (pl. Das christliche Kult -
mysterium) nagyobb mértékben serkentette. A mű
eredeti kiadásban csak a szerző halála után,
1961-ben jelent meg, a németországi Mainz-
ban. A könyv fejezetei kissé lazán kapcsolódnak
egymáshoz, hiszen Odo Casel halála után ösz-
szegyűjtött lelkiségi írásokról, előadásokról van
szó. Az átgondoltabb szintézis érthető okokból
hiányzik, mégis jól követhető, logikus a mű fel-
építése. Azt esetleg lehetne vitatni, hogy mennyire
adják vissza ezek az írások az Egyház misztériu-
mát a maga teljességében, mivel maga a „misz-
térium” szó elég tág fogalom, amely sokféle meg-
közelítést magában hordozhat.

Az egyháztan XX. századi útkeresését, fej-
lődését e könyv így is elég jól visszatükrözi.

Nem spekulatív és tudományos módon, ha nem
a lelki élet szempontjából igyekszik megközelí-
teni a szerző az Egyházat, főként a Szent írásból
és az egyházatyáktól származó képek alapján.
A könyv célja az Egyházhoz tartozásunk tuda-
tosabb megélése és elmélyítése. Sok kép és ha-
sonlat követi egymást, amelyek alapján az Egy-
ház szerepét az üdvösségben jól meg lehet
ragadni (pl. az Egyház Krisztus jegyese, az Egy-
ház Anya stb.). A szerző nem feledkezik meg az
Egyház ószövetségi előképeiről sem (Ádám és
Éva, Ábrahám, Izrael népe, Jeruzsálem stb.).

Az összegyűjtött írások és előadások ugyan
főleg a lelkiség területén maradnak, de azért
teo lógiai szempontból is mély tanítást tartalmaz
a könyv. Casel rádöbbenti az olvasót arra, ho-
gyan kell az Egyházra tekinteni. Nem önma-
gában, hanem a kapcsolataiban tárul fel az egy-
házi misztérium lényege (pl. Krisztus és az
Egyház, az Egyház és a szentségek, Mária és
az Egyház stb.). Casel e kapcsolódási pontokon
keresztül mutatja be az Egyházat, gondosan
ügyelve arra, hogy ne veszítse szem elől annak
egységét. A szerző szándéka világos: úgy kell te-
kinteni az Egyházat mint Krisztus művét: a Test
tehát elválaszthatatlan a Főtől. Ugyanaz a Krisz-
 tus szeretetével kapcsolja össze mindazokat,
akik az egyetlen Egyházhoz tartoznak. Casel
műve is visszatükrözi azt a teológiai kérdést,
amely a XX. századi ekklé zio lógia egyik fő
problémája: miként lehet az Egyház nagyon is
összetett valóságához közelíteni úgy, hogy
közben tiszteletben tartjuk az egységét?

Casel rámutat arra, hogy az Egyház és a
szentségek közti kapcsolat is fontos ahhoz,
hogy a keresztény közösség misztériumát he-
lyesen lássuk, hiszen ahhoz szorosan kapcso-
lódik a szentségek vétele. A liturgia az a hely,
ahol a legbiztosabban megragadható az Egy-
ház cselekvése. Az Egyház és az Eucharisztia
kapcsolatát külön kiemeli Casel. A szentmise
asztalközösség az Úrral, amely által a szeretet
párbeszéde bontakozik ki Isten és hívők kö-
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zött; ezért a szentmise „az egyházi élet forrá-
sának alapja”. (vö. 216sk.)

Nagy hangsúlyt fektet a szerző az imádko-
zó Egyházra is, amely hálát ad Istennek és ha-
tékony módon tudja kérni az Úr további ado-
mányait az egész világ számára. A hívek tevékeny
részvétele által igazi közösség (com mu nio) alakul
ki a szentmisében Isten és az emberek között.
A misztériumjáték gondolata, amely az Egyház
szentségeivel kapcsolatban Odo Casel teológiá-
jának egyik jellegzetes vonása, e könyvben is meg-
jelenik: „A misztérium szent játék, amelynél az em-
berek látható an cselekszenek, de Krisztus üdvösséges
műve láthatatlanul tölti el őket.” (212.) Mindez
sokat segít a helyes egyház kép kialakításában és
további elmélyítésében.

Kifejezetten érdekes az a fejezet is (IV. feje-
zet), amely az egyházi év különféle ünnepein
keresztül igyekszik közelebb vinni az Egyházat
az olvasóhoz. Az adventtől a pünkösdig épül ki
a hívő emberben az egyházi lelkiség. Ez a fo-
lyamat nemcsak az egyházi év ünnepeinek jobb
megéléséhez fontos, hanem kihat a hívő ember
mindennapi életére is, amelynek közösségi di-
menziója ma különösképpen aktuális. Klasszi-
kus módon, a könyv lezárása az ekkléziológia és
a mariológia közti kölcsönös és termékeny vi-
szonyra világít rá: az utolsó fejezetben Mária
misztériuma az, ami segíti az olvasót az Egyház
titkának további elmélyítésében.

Végeredményben azt mondhatjuk, hogy
ez a jól érthető könyv a lelkipásztor és a világi
hívő számára is nagy segítség lehet abban,
hogy az Egyház nagyon is összetett valóságát
mint hitbeli titkot tudja értelmezni, vagy
pedig másoknak kifejteni. Ma, amikor sokan
az Egyházban jórészt intézményt látnak, Casel
könyve komoly segítséget nyújthat egy ki-
egyensúlyozottabb szemlélet kialakításához,
főként az Egyháznak a lelki életben játszott
szerepe alapján. E szép mű talán tömörebb és
világosabb előszót igényelt volna a magyar ol-
vasó szempontjából. Így is nagy örömmel for-

gathatjuk ezt a könyvet, amely az Egyház tit-
kának jobb megértését és egyháziasabb lelkü-
let kibontakozását segíti elő.

Szabó Sándor Bertalan OP

A Család Pápai Tanácsa:
Családlexikon – a családdal és az
élettel kapcsolatos vitatott
fogalmakról és etikai kérdésekről
Szent István Társulat, Budapest, 2012, ford.
Diós István és Kisdi Ágnes.

Klaus Demmer morálteológusnak van két alap-
tétele: „Ki mint gondolkodik, úgy is él”, illetve
„Ki mint beszél a másikkal, úgy is él vele”. Az
egyén erkölcsi életvezetése a láthatatlan gondo-
latvilágban veszi kezdetét, a gondolatvilág és az
életvezetés nem két világ. A láthatatlan gondo-
latok pedig a fogalmakban, a beszédben válnak
érzékelhetővé: a közös cselekvés lehetőségi feltétele
a közös gondolkodás. A pontos fogalmak, az igé-
nyes nyelv a hatékonyabb együttműködést teszi
lehetővé. Ezért aki pontosságot visz a fogalmakba,
az kiküszöböli a félreértéseket, aminek követ-
kezménye a széttartó cselekvés lenne. Mindez for-
dítva is igaz: aki valami új társadalmi cselekvést
szeretne (pl. egyneműek házassága), az a fogal-
makba kezdi belopni az ideológiáját: pl. a házasság
nem egy férfi és egy nő szövetsége, hanem „két
ember szövetsége”. Alfonso López Trujillo bíboros
ezen „ravaszság” miatt tartotta fontosnak, hogy
jelenjen meg a családdal és az élettel kapcsola-
tos fogalmakat tisztázó lexikon. Az etikai relati-
vizmus a fogalmi relativizmusban kezdődik, ami-
kor a bűnt szép köntösbe csomagolják „jogvédő”
szervezetek: pl. az abortuszt a nő saját testéhez
való jogként aposztrofálják. A bíboros több kon-
ferencián is részt vett, ahol drámai módon ki-
derült, milyen könnyen megtévesztik a tör-
vényhozókat a nemzeti kormányokban, de az
Európai Unióban és az ENSZ-ben is. A leg-
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gyakoribb 78 fogalmat összegyűjtötték és szak-
értőkkel kidolgozták azok pontos katolikus fel-
fogását. A lexikon nem a klasszikus értelemben
lexikon, hiszen a fogalmakat inkább tanulmányok
dolgozzák fel, összesen 84 szerző (50 civil) 93 ta-
nulmányát olvashatjuk. A sok szerző egyrészt szé-
les perspektívát jelent, másrészt a kidolgozottság
hullámzó minőségét. Igyekeztek minden té-
makörhöz megfelelő szaktekintélyt keresni, de
jómagam szívesen látnám még több morálteo-
lógus nevét. A magyar kiadást dicséri, hogy a
fogalmakhoz tartozó magyar nyelvű irodalmat
is az olvasó elé tárja.

A Családlexikont alapvetően jó szívvel ajánl-
hatjuk a családoknak, a teológus hallgatóknak,
valamint a társadalmi párbeszédben résztvevő mé-
diaszakembereknek, politikusoknak is, hiszen a
családra és az életre vonatkozó alapfogalmakat in-
terdiszciplináris és katolikus mó don fogalmaz-
zák meg benne. Olyan összmunka gyümölcsét
tarthatjuk a kezünkben, amit egyénileg össze-
szedni fáradtságos lenne. Érdemes jó lelkiisme-
rettel ráhagyatkozni erre a lexikonra, mely iránt
a Hittani Kongregáció is kifejezte tetszését. A Csa-
lád Pápai Tanácsa szolgálni akarja a családok igé-
nyes életét, a teológusok kutatását, valamint a tár-
sadalmi párbeszédben és a jogalkotásban résztvevő
keresztények felelős munkáját.

Papp Miklós

Rowan Williams: Being Christian.
Baptism, Bible, Eucharist, Prayer
SPCK, London, 2014.

Mindnyájukban jogosan vetődhet föl a kér-
dés: Melyek keresztény hitünk leglényegesebb ele-
mei? – Szerte világunkban, egyúttal szűkebb
hazánkban egyaránt sokak számára életbevágó
kérdés a hívő hagyomány továbbadása, a ke-
resztény élet megújítása. Gyorsan változó ko-
runkban érdemes egyre inkább a lényegesre
összpontosítanunk.

Ilyesfajta számvetést olvashattunk magyarul
például Benoît Standaert bencés atya tollából
(A világ három oszlopa, Bencés Kiadó, Pannon-
halma, 2000). Rowan Williams, cambridge-i
egyetemi tanár, nyugalmazott canterburyi ér -
sek, a kortárs anglikán világ kiemelkedő teoló-
gusa nemrég hasonló összegzésre vállalkozott.
Jóllehet mindketten jócskán merítettek a mo-
nasztikus szellemiség gazdag s világi kereszté-
nyeket is gazdagítani tudó kincseiből, Williams
könyve mégis alapvetőbb. Tapasztalt lelkipász-
torként olyan könyvecskét írt, amely valóban a
kereszténység gyakorlati alapjaiba vezeti be ol-
vasóját – megvilágítva a keresztség, a Szentírás,
az Eucharisztia és az imádság lényegét.

Vajon mit mondanak el rólunk, keresztények -
ről a fölsorolt tevékenységek? – Eme wittgens-
tei ni kérdéssel indul a könyv, s bár nyelvezete
tö mör, végig izgalmas olvasmányt ígér. Willi-
ams érsek – nagyon helyesen – a szentségek, a
szentírásolvasás és az ima átalakító erejére he-
lyezi a hangsúlyt. Mindezen tevékenységekben
nem annyira információ átadásáról, hanem
transzformációról van szó.

Így a keresztség nem más, mint lemerülés Jé-
zussal együtt „a mélységekbe” – az emberi élet,
szenvedés és halál, egyúttal azonban Istenünk
titkának mélységeibe. A keresztény ember „ki-
választottsága” ezért nem gőgösen viselt maga-
sabbrendűséget, hanem együttérzést jelent min-
den emberi helyzettel. A Szentírásról szóló
fejezet roppant lényegre törően világítja meg
számunkra, mi a Biblia, s hogyan kellene olvas-
nunk azt. Külön kiemelendő Williams figyel-
meztetése: a Szentírás olvasása mindenekelőtt
közös tevékenység, az egyházi közösség ennek
természetesen közege. Az Eucharisztia kapcsán
Williams mindenekelőtt a vendégség mozzana-
tát hangsúlyozza. Szépen ír a háláról (eucha-
risztia = hálaadás) s arról, a szentmise mint ala-
kíthatja át tekintetünket. Végül az utolsó fejezet
három ókeresztény tanító, Órigenész, Nüsszai
Szent Gergely és Kassziánusz segítségével fog-
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lalja össze az imádsággal kapcsolatos legfonto-
sabb tudnivalókat.

Az egyes fejezeteket továbbgondolásra, va-
lamint csoportbeszélgetésre szánt kérdések
zárják; a kötetet pedig ajánlott irodalom rövid
listája követi. E kis könyv magyar fordítása ki-
tűnően alkalmas volna bérmálásra, avagy föl-
nőtt keresztségre való fölkészítésre.

Bakos Gergely OSB

Két könyv a szemlélődő imáról
Jálics Ferenc SJ: Szemlélődő lelkigyakorlat. Be-
vezetés a szemlélődő életmódba és a Jézus-imába,
Jezsuita Könyvek – L’Harmattan, Budapest,
2014; Mustó Péter SJ: Csendben születik az élet.
A belső ima tapasztalatairól, Jezsuita Köny vek
– L’Harmattan, Budapest, 2013.

A szemlélődő imádság két alapművét tartja ke-
zében az olvasó: két magyar szerző, két jezsu-
ita szerzetes munkáit. Jálics Ferenc lelkigya-
korlatos könyvét, amely a kilencvenes évek
derekán jelent meg először magyar nyelven,
idén újra kiadták, Mustó Péter könyve pedig
tavaly látott napvilágot. A Szemlélődő lelki-
gyakorlat és a Csendben születik az élet iker-
könyvek: ugyanarról szólnak, és ugyanazt
mondják el, de máshogyan. Az előbbi „prak-
tikus gyakorlókönyvként”, az utóbbi „szemé-
lyes vallomásként” határozza meg saját műfa-
ját. Valójában mindkettő vallomás: egyrészt
mert az imatapasztalat csak a személyes élet-
események tükrében közölhető hitelesen, más-
részt mert a két szerző lassan fél évszázada ve-
zet lelkigyakorlatokat, a leírtak tehát sok ezer
lelkigyakorlatozó vallomásai és tapasztalatai is.
S mindkettő gyakorlókönyv, mert elsődleges
céljuk a szemlélődő ima megtanítása. A két mű
olyan olvasót feltételez (és teremt!), aki egyszerre
imádkozó és lelkigyakorlatozó is, mivel –
ahogy mindkét könyv állítja – a szemlélődést

nem lehet megtanulni elméletben: csak gya-
korolva, magunkat beleengedve tárul fel iga-
zi lényege.

A két mű azonban nemcsak egy imamód gya-
korlatába vezet be, hanem sokkal többet tesz: új
életszemléletet ad azáltal, hogy viszonyulni, irá-
nyulni, odafordulni tanít. Hogyan érdemes vi-
szonyulni a teremtett világhoz, az emberekhez
és Istenhez? Szerető figyelemmel, odaadó meg-
hallgatással, befogadó csönddel. Az ima ugyanis
az élet kicsinyítő tükre: amíg nem vagyunk ké-
pesek magunkról megfeledkezve, teljes odaadással
a másik ember felé fordulni, őt meghallgatni, s
az oda-hallgatásban hűségesen megmaradni,
addig Istenre sem leszünk képesek imánkban oda-
figyelni. Én-központúságunkból kilépve Isten-
központúvá kell válnunk, írja könyvében Jálics
atya, s ez a figyelem fókuszának radikális áthe-
lyeződését jelenti az énből a mindenkori Másikba.
„A meditáció nem önmagunkba tekintés, nem
befele nézés, hanem megnyílás. Nem összpon-
tosítás egy pontra, hanem megnyílás magamból.
Irányultság a valóság felé, amely körülvesz,
amelynek része vagyok én is. És nem a közép -
pontja.” (Mustó, 17.) A valóság „megengedése”,
elfogadása tudja létrehoz ni a bizalom állapotát,
ami pedig az imádság tere. Ez a meg változott irá-
nyultság (az énből a Másik felé fordulás) teremti
meg azt a lelki alapállást, amelyben lehetségessé
válik az imád ság egyszerű, közvetlen, szavak nél-
küli formája, amit Mustó atya belső imának ne-
vez, Jálics atya pedig kontemplatív, vagyis szem-
lélődő imának, ami nem más, mint „a tudat
éber állapota, a minket felemelő Jézus Krisz-
tus szere tetének történés nélküli áramlása”.
(Jálics, 280.)

Ki kell emelni a két könyv szerves beágya-
zottságát a keresztény tradícióba. Ennek jelen-
beli dimenziója a személődő lelkigyakorlatok
mai, már élő és működő gyakorlata az Egyház-
ban, amely gyakorlatban ezek a könyvek benne
állnak: úgy is, hogy múltbeli lelkigyakorlatok
tapasztalatait sűrítik magukba, és úgy is, hogy
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lelkigyakorlatozóknak nyújtanak segítséget je-
lenben és jövőben. A keresztény tradícióba
ágya zottság múltbeli dimenziója az a teológiai
és filozófiai hagyomány, amely Aquinói Szent
Tamástól a huszadik század gondolkodását
meghatározó egzisztencializmusig, ezen belül
pedig a zsidó-keresztény eredetre visszamutató
perszonalizmusig ível. A könyvek mindehhez a
hagyományhoz kapcsolódnak, legfontosabb
szellemi gyökerük azonban a misztikus tra díció,
amelyre mindkét szerző hivatkozik is. A szem-
lélődő imádság a misztika hagyományát foly-
tatja: ebben áll a két könyv teológiai jelentő-
sége, aminek okán mindkettő messze túl is nő
a lelkiségi irodalom kategóriáján. Bár a szemlé-
lődő imának e könyvekben leírt gyakorlata a
szent ignáci imamód továbbfejlesztésének, je-
lenkori alkalmazásának is tekinthető, mégis
sokkal több annál, mivel a keresztény hitta-
pasztalat gyökeréhez, végső alapjaihoz, vagyis
magához a krisztusi eredethez visz közelebb.

Erről tanúskodik a tradícióba ágyazottság har-
madik rétege a könyvekben: a szentírási meg-
alapozottság. Mustó atya rövidebben, uta lássze-
rűen hivatkozik a szentírási helyekre, Jálics atya
pedig hosszabb, részletes Szentírás-kommentá-
rokkal alapozza meg könyve elméleti fejezeteit.
A szemlélődő ima kapcsán idézett szentírási he-
lyek centruma az evangéliumok szövegcsoport-
ja, ezen belül is főleg a János-evangélium bú-
csúbeszéde, a szőlőtőről és szőlővesszőről szóló
példázatával. Az Ószövetségből Jálics atya inkább
a történeti könyveket, Mustó atya inkább a böl-
csességi irodalmat és a zsoltárokat idézi és ma-
gyarázza – magas szinten, újszerűen és rendkí-
vül elmélyülten. Az ő nyomdokaikon járó
Szent írás-magyarázat a magja a mindenkori
szemlélődő lelkigyakorlatok prédikációinak.

Más a két „ikerkönyv” kompozíciója, illetve
stílusa és nyelvezete, s ezen a ponton tud ják igen
szépen kiegészíteni egymást. Jálics atya könyve
közérthetősége mellett is filozofikus, erősebben
tanító jellegű, Mustó atya könyve viszont in-

kább művészi és játékos. A Szemlélődő lelkigya-
korlat rendszerezett tudást, reflek tált tapaszta-
lati anyagot nyújt át az olvasónak, ez tükröző-
dik a könyv kimunkált struktúrájában is, amely
a szerző által kidolgozott tíz napos lelkigyakor-
lat modelljét követi. Mind a tíz naphoz elméleti
útmutatás, gyakorlati eligazítás és példa-beszél-
getések tartoznak, amelyeken keresztül az is vá-
laszt kaphat felmerülő kérdéseire, aki nem kö-
zösségben, hanem egyedül tanulja a szemlélődő
imát. A Csendben születik az élet az elmúlt évti-
zedek lelkigyakorlatain elhangzó szóbeli tanítás
lejegyzett és megszerkesztett változata: a könyv
egy-egy fejezetet szentel az elméleti megalapo-
zásnak és a gyakorlati útmutatásnak, a további
fejezetek pedig a szemlélődő ima egy-egy sajá-
tosságáról szólnak. A gondolatmenet töredéke-
sebb, kevésbé rendszerszerű, de éppen ez az
erőssége. Ez a szó és csend határán megszólaló,
egyszerű, időnként darabos és dadogó, de ép -
pen ezzel együtt szemléletes, nagy kifejező erejű
szöveg a művészi nyelv tartományába ér. Úgy
is olvashatjuk, mint egy prózakölteményt az
imádságról, melynek műfaja és nyelve a bibliai
bölcsességi irodalommal rokon.

Mindkét könyv lebilincselő olvasmány,
amely nemcsak imádkozni tanít, de imádko-
zásra késztet. Aki bármelyiket kézbe veszi, az ol-
vasóból észrevétlenül lelkigyakorlatozóvá alakul.

Hernádi Mária

René Girard: Látám a sátánt, mint
a villámlást lehullani az égből. 
A kereszténység kritikai apológiája
Atlantisz, Budapest, 2013, ford. Sujtó László.

A hetvenes évek elejétől René Girard azon
kevés irodalomtudós és vallástörténész közé
tartozik, akinek számottevő teológiai recepci-
ója van. Míg a kultúraelméleti és a társada-
lomtudományi gondolkodáson belül a saját
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jogán váltott ki jelentős érdeklődést, a teológia
területén elsősorban az innsbrucki Raymund
Schwageren keresztül, aki Girard nyomán drá-
 mai teológia néven önálló dogmatikai megkö-
zelítésmódot dolgozott ki, s már a hetvenes
évek végén hatással is volt Girard nézeteire.

Maga René Girard egészen eredeti és önál-
ló gondolatrendszert, elsősorban egy eredeti és
önálló antropológiát alakított ki, s pontosan az
eredetisége magyarázza, hogy nehezen helyezhető
el az elmúlt évtizedek szellemi törekvései között.
Mimetikus elmélet néven ismert rendszere egyet-
len középponti felismerés köré szerveződik,
amelynek alapján nemcsak eredeti emberképet vá-
zol fel, hanem a vallás, a társadalom, a társadal-
mi intézményrendszer, a kultúra és a történelem
átfogó igényű értelmezésére vállalkozik, s közben
kitüntetett jelentőséget tulajdonít a keresztény-
ségnek. A mimetikus elmélet Sigmund Freud To-
tem és tabu című gondolatkísérletének hatására
az emberi történelem ar chaikus kezdeteinek egyet-
len eseménysorozatára hivatkozva igyekszik vá-
laszt adni a teljes emberi kultúra problémáira.

Magyar nyelven a múlt évben megjelent
első könyve (az 1999-ben megjelent eredeti for-
dítása) részben összefoglalja, részben egyetlen
szempontból továbbfűzi három évtizedes gon-
dolkodói útját. Elmélete szerint az emberek
nem önállóan, hanem egymásnál, önmagukat
egymáshoz viszonyítva léteznek (ezt nevezte a
hetvenes években interdividualitásnak), s az
em beri viszonyoknak ez a vétkes hálója minde-
nekelőtt a másik tulajdonára való utánzó vá-
gyakozásban nyilvánul meg, amely indulatokat
gerjeszt, egymás ellen fordítja az embereket,
akik csak úgy tudják kivédeni a kollektív erő-
szak minden rendet felszámoló hatását, hogy
közös indulatukat egyetlen kiszolgáltatott sze-
mélyre irányítják, akit első lépésben bűnösnek
nyilvánítanak és megölnek, majd rendszerint is-
teni rangra emelnek. Girard eredeti elgondolá-
sait kifejező önálló fogalmisága szerint ez alkotja
a mimetikus ciklust, amelynek az áldozatállító

mechanizmus áll a középpontjában. Az így fel-
fogott „alapító gyilkosság” pedig nemcsak a mí-
toszoknak, hanem az emberi kultúra és társa-
dalom minden formájának is eredetét alkotja.

A Látám a sátánt arra vállalkozik, hogy ezt
az emberi élet minden területét átható erőszakos
mimetikus mintát a kereszténység születésénél
is kimutassa. Girard egyben igazolni is kívánja
a kereszténység eredetiségét, arra hivatkozva, hogy
az ószövetségi előzményeket végigvezetve a szü-
lető kereszténység kiáll az áldozat (természetesen
Jézus) ártatlansága mellett, s egy formabontó ki-
sebbség (természetesen az apostolok) szembe-
fordul a kollektív erőszakkal, miután előbb
maga is áldozatává vált. Ebben a perspektívában
a keresztény kinyilatkoztatás a mimetikus ciklust
tárja fel, s e feltáró aktus révén megtöri a mind -
addig rejtekezésben maradó mimetizmus, azaz
lényegében Sátán erejét, az áldozatok iránti ér-
zékenység kialakításával megteremtve a békés em-
beri együttélés – mindeddig valóra nem váltott
– lehetőségét.

Girard vérbeli irodalmár, hiszen elsősorban
a különböző történetek (például a bibliai József-
és a görög Oidipusz-elbeszélés) összehasonlítá-
sában leli örömét, és vérbeli kultúratudós, hiszen
folyamatosan vitázik korunk kultúrájának egyes
tendenciáival (például a mítoszok iránti rajon-
gással és a vallás megvetésével). Érdeme, hogy újra
szociálantropológiai jelentőséggel tudja felruházni
a vallást, egyoldalúságai pedig abból fakadnak,
ami egyre ritkább korunkban: az eredeti gon-
dolkodásból.

Görföl Tibor

Olay Csaba – Ullmann Tamás:
Kontinentális filozófia 
a XX. században
L’Harmattan, Budapest, 2011.

E vaskos kötet a XX. századi filozófia konti-
nentális irányzatainak s jelentős gondolkodói-
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 nak áttekintéséhez íródott. Amint az előszó-
ból kiderül, az úgynevezett „kontinentális fi-
lozófia” korántsem egy egységes bölcseleti
mozgalom elnevezése, hanem valószínűleg
észak-amerikai eredetű kifejezés, mely az ot-
tani analitikus filozófusok törekvéseit volt hi-
vatott elhatárolni a nem analitikus filozófiá-
tól. Az elnevezés e nem analitikus (röviden:
nem kizárólag vagy elsősorban a nyelvi-logikai
elemzésben érdekelt) filozófiát az európai
kontinenshez köti, s mindenekelőtt a két leg-
nagyobb európai ország, Francia- és Német or-
szág gondolkodói hagyományára utal.

S valóban: a magyar szerzőpáros könyvé-
nek nagyobb részében francia és német gon-
dolkodókat mutat be – ugyanakkor kitérnek
a cseh Jan Patočka, a lengyel Roman Ingard en,
a magyar Lukács György és a kanadai Charles
Taylor munkásságára is, világosan jelezve ev-
 vel, hogy a kontinentális filozófia, ha úgy te-
szik, a szellemi Európa, nemcsak Nyugat-Eu-
rópát jelenti. A litvániai születésű, de franciául
író Emmanuel Lévinas, valamint az algériai szü-
letésű Jacques Derrida neve sok más zsidó szár-
mazású gondolkodóval – Edmund Husserl,
Henri Bergson, Hannah Arendt, Lu kács György,
Max Horkheimer, Theodor Wie sengrund
Adorno, Walter Benjamin, Claud-Lévi Strauss
– együtt jelzi, mennyit köszönhet kultúránk a XX.
századi európai zsidó polgárságnak.

A könyvet érdemes először folyamatosan
végigolvasni, mivel összefüggő történetet be-
szél el: a fejezetek sorjában bemutatják a feno-
menológiát, a XX. század első felének francia
filozófiáját, a hermeneutikát és egzisztencializ-
must, a francia fenomenológiát, a neomarxiz-
must és a Frankfurti Iskolát, a strukturalizmust,
a posztstrukturalizmust, a dekonstrukciót és a
posztmodern gondolkodást. Ugyanakkor ké-
zikönyvként is használható: nemcsak áttekint -
hetően és tömören összefoglalja minden egyes
vizsgált gondolkodó munkásságát, hanem
minden szakasz végén rövid magyar és idegen

nyelvű irodalomjegyzéket kínál a további tá-
jékozódáshoz.

Természetesen minden hasonló jellegű
műnek megvannak a maga korlátai és szük-
ségszerű esetlegességei: amint maguk a szer-
zők jegyzik meg, bármely történet elmondása
avval jár, hogy a fontos elemeket jobban hang-
 súlyozzuk a kevésbé fontosak javára (13.). Jól-
lehet a XX. századi kontinentális filozófiának
természetesen egyelőre nem létezik általánosan
elfogadott kánonja, a tárgyalt filozófusok ki-
választása mégsem mondható teljesen önké-
nyesnek: a címnek megfelelően valóban jelen-
tős XX. századi gondolkodókkal találkozunk.
Élő és jelenleg is alkotó szerzőt – Charles Tay-
lor és Jürgen Habermas kivételével – Olay és
Ullmann műve nem tárgyal. Ráadásul olyan
alapvető magyar nyelvű könyvet tettek le az asz-
talra, amelyet nemcsak a szakfilozófusok forgat -
hatnak haszonnal.

Bakos Gergely OSB

Ellis Potter: 3 elmélet 
a mindenségről
Harmat, Budapest, 2014, ford. J. Füstös Erika.
Richard Leonard SJ: Hol van
Isten a bajban? Gondolatok 
a hitről és a szenvedésről
Ursus Libris, Budapest, 2014, ford. Görföl
Tibor.

Érdekes, eredeti és informatív könyv került a
magyar könyvpiacra az amerikai szerző, Ellis
Potter a vallásokat értékelő rövid művének ki-
adásával.

1. Az érdekességre a szerző személye önma-
gában is garancia: Potter 15 évig élt egy kali-
forniai buddhista kolostorban, mielőtt egy
európai útja során, Svájcban keresztény (bap-
tista) hitre tért volna. Azóta hazájában és az
egész világon folytat rendkívül sikeres előadói
tevékenységet; beszédei központi témája a
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„három fő világfelfogás” (monizmus, dualizmus
és trinitarianizmus) összehasonlító és értékelő
ismertetése. A könyv ügyes összefoglalása az
előadásoknak; érződik rajta az élőbeszéd ha-
tása, valamint az a tapasztalat-közeliség, ami
csak azokra a legprofesszionálisabb előadókra
jellemző, akik hallgatóságukra is képesek oda-
figyelni annak érdekében, hogy üzenetüket a
leghatékonyabb módon átvigyék a számukra.
A kötet több mint harmada – 82/42 oldal
arányban – kérdéseket és feleleteket tartalmaz,
ami még elevenebbé teszi a szerző önmagában
is érdekfeszítő gondolatmenetét.

Milyen témák kerülnek terítékre? Nos, pél-
dául olyan csekélységek, hogy hogyan értel-
mezik a valóságot az emberiség vallástörténe-
tének nagy vallási hagyományai. Továbbá,
hogy mi az emberi élet értelme; vagy éppen,
hogy mi a megoldás a szenvedés problémájá-
ra. Válaszában a szerző kategorizálja a világ-
vallásokat: a buddhizmus és az iszlám az első
kategóriába (vagy első „körbe”) tartozik; az ani-
mizmus vagy sámánizmus az első vagy máso-
dik „körbe”; a zsidó és a keresztény világlátást
pedig a szerző a harmadik kategóriába sorol-
ja, melyet az egyetlen valóban kielégítő (Istentől
való, kinyilatkoztatott) válasznak tekint. De mi-
ért van az – teszi fel a kérdést Potter –, hogy
ha egy városban tíz embert megállítanánk az
utcán és megkérdeznénk tőlük, mit gondolnak,
ha mától keresztényként élnének, akkor gaz-
dagabb és teljesebb, vagy szegényebb és korlá-
tozottabb lenne az életük, ak kor nagy valószí-
nűséggel a túlnyomó többség („szinte min denki”)
az utóbbi eshetőségre szavazna, míg ha arról kér-
deznénk őket, hogy szerintük a Biblia szerint is
így kellene ennek lennie, akkor nemmel felel-
nének (111.)? A könyv első számú, vitathatat-
lan érdeme tehát az egzisztenciális megszólítás-
ra törekvő érdekesség.

2. De a szerző eredetiségéhez sem férhet két-
ség; s ez nem olyan kis érdem, különösen, ha te-
kintetbe vesszük azokat a veszélyeket, amelyek

egy hosszú spirituális útkeresés után Krisztus-hitre
jutott, és evangelizátorrá – sőt amolyan divat-
prédikátorrá – avanzsált szerzőre leselkedhetnek.
Ám Potter nem klisékben gondolkodik, s gon-
dolatai valóban a frissesség erejével hatnak.
Szinte megindító, ahogy felnőtt fejjel sem adta
fel a „gyermeki” (mert valódi) kérdéseket, s az
igényt, hogy „a dolgok végső és abszolút értel-
mét” kiderítse (7.). Gondolkodásának rugal-
massága olykor messzire vezeti: mindent kockára
mer tenni az igazságkeresés útján: „Ha valaki be
tudná bizonyítani – írja –, hogy megtalálta Jé-
zus csont jait, attól a pillanattól fogva nem len-
nék töb bé keresztény, hiszen a kereszténység nem
lenne igaz. […] Azt hiszem, az embernek nyi-
tottnak kell maradnia, ugyanakkor hűségesnek
és elkötelezettnek is. […] De a kereszténység ha-
mis voltát többféle, nagyon erős bizonyítékok-
kal kellene alátámasztani ahhoz, hogy ne higgyek
benne többé.” (128–129.) A szerző szerencsésen
elkerülte azt a csapdát is, hogy régi hitét min-
denestül rossznak ítélje: dicséri a zen buddhis-
tákat, amiért „nem zsákmányolják ki és nem is
hagyják magára a természetet”, és úgy véli, ta-
nulhatunk abból, ahogy értékelik a „hétközna-
pi”, a nem különleges dolgokat (131.). Főleg pe-
dig: Potter hisz a szeretetben (vö. 72–75.). Ez teszi
narratíváját szimpatikussá – és egyúttal hitelesen
kereszténnyé is.

Persze talán részben éppen ebből az erede-
 tiségből fakadóan jó néhány kérdés is felvethe-
tő a kötet üzenetével kapcsolatban. A recen-
zensnek talán az esett leginkább zokon, hogy a
könyvből nem derült ki egyértelműen, vajon szer-
zője egyetért-e az evolúcióval – mely II. János Pál
pápa megfogalmazása szerint „több, mint hi-
potézis” –, vagy inkább – amint az tengerentú-
li protestáns körökben szinte divatszámba megy
– szó szerint veszi a bibliai Ádámról és Éváról szó-
ló teremtéselbeszélést (77–82.). Továbbá, amint
az lenni szokott, a könyv legnagyobb erénye
egyúttal a legfőbb veszélyforrás is: nehéz, sőt va-
lójában lehetetlen is ilyen nagy kérdésekről
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ilyen csekély terjedelemben írni. Joggal hatnak
zavaróan a túlzott leegyszerűsítések (például: „Az
Ószövetségben ott van a teljes Szentháromság”
[sic! – 104.], ami alapján a szerző a zsidóságot a
„trinita ri anizmus” kategóriájába sorolja, stb.).
Végül, mintha a kötet egész koncepciója arra épül-
 ne, hogy élesen szembeállítsa egymással a világ
nagy vallási tradícióit, ahelyett, hogy – amint az
a mai katolikus vallásközi párbeszéd keretei kö-
zött inkább szokás – a közös erkölcsi gyakorlat-
ban (és talán a vallási tapasztalatok legmélyén is)
megmutatkozó párhuzamok keresésére helyez-
né a hangsúlyt.

3. A könyv mindazonáltal informatív, és
könnyen érthető olvasmány. Keresztények kö-
zül csak kevesen tudnak úgy beszélni a keleti val-
lások legnagyobb témáiról (a New Age elefántja;
az egység megtapasztalása; az élet körforgása
stb.), hogy közben mintegy „belülről” ismerik
a buddhizmust! S talán még kevesebben van-
nak azok, akik olyan világos szavakkal és érthető
képekben képesek átadni hiteles ismereteiket,
mint Potter, aki valóban bonyodalmas és elvont
filozófiai fogalmakat is (például egység és sok-
féleség; objektivitás és szubjektivitás; predestináció
és szabad akarat stb.) érthető képi nyelven tud
elmagyarázni a hallgató számára. (Talán csak
egyetlen példa: „Mátrix alatt ugyan azt értem –
írja Potter –, mint a Mátrix című film: a kör-
nyezetet, a kontextust, amelyben az események
zajlanak. A tea mátrixa a víz, ami azt jelenti,
hogy a tea a vízben történik. Az e-mail mátri-
xa a kibertér, ami azt jelenti, hogy az e-mail a
kibertérben történik.” [63.])

A fordító, J. Füstös Erika is kitűnő munká-
ját végzett, melynek értékéből alig von le vala-
mit, hogy a teológiai terminusok magyarításá-
ban nem mindenhol ismerte ki magát (a Filippi
levél Krisztus-himnuszának fordítására például
nyelvünkben immár meggyökeresedett a „ki-
üresítette önmagát” formula, a kötetben több he-
lyen is szereplő „megüresítette önmagát” helyett
[83; 84; 86.]. S talán a keleti mantrák közül leg-

ismertebbet is egyszerűbb lett volna magyarul
„ÓM”-ként, mintsem „AUM”-ként visszaadni
[32–33.]).

A kötet, amely alig három óra alatt akár egy
szuszra is végigolvasható, garantáltan ízletes szel-
lemi-lelki táplálékot nyújt azoknak, akikben fel-
támad az igény, hogy alapszinten tájékozódja-
nak a világvallásokról – vagy legalábbis (ahogy
Ellis Potter ígéri) azok „mindenségről” alkotott
„három fő elméletéről” –; különösen, ha ke-
resztény világlátásuk megerősítésre vágynak. Eny-
nyit biztosan megér!

A szenvedés témájáról nehéz jól beszélni,
és talán még nehezebb jól írni. Önmagában
véve is figyelemreméltó tehát, hogy az auszt-
rál jezsuita, Richard Leonard könyve, a Where
the Hell is God? (2010) valóságos világsiker lett
ebben a témában. És nem is alaptalanul.

Leonard atyának van személyes tapasztala-
 ta a szenvedésről – legalábbis áttételesen. Hú ga,
Tracey – aki önkéntesként dolgozott Teréz anya
nővéreinél, majd ápolónői minőségében az
ausztráliai őslakosokat segítette – 28 éves korá-
ban autóbalesetet szenvedett és mind a négy vég-
tagjára megbénult. Talán semmi sem kérdője-
lezi meg annyira a keresztények szerető Istenébe
vetett naiv hitet, mint egy olyan családi tragé-
dia, ami azzal történik, akit nagyon szeretünk.
A könyvnek talán mégis előnyére vált ez a szi-
tuáció, hiszen az érzelmi érintettség és a szüksé-
ges távolságtartás együttesen tették lehetővé, hogy
a szerző elkerülje mind az ér zelmeskedő él-
ménybeszámoló műfaji csapdáját, mind pedig azt,
hogy mondanivalója elvont akadémiai fejtege-
tésbe fulladjon. A szöveg inkább bennünket is
bevon egy nagyon személyes válaszkeresés bel-
ső dinamikájába; elemi erővel veti fel az egyszerre
egyetemes és egyszerre végtelenül személyes
kérdést: Hol volt Isten ebben az eseményben?

A szerző szerint a keresztény ismerősök által
adott válaszok nem sokat segítettek (sem a köz-
vetlenül érintettnek, sem a családnak) a válasz-
adásban. Az a feltételezés, miszerint Tracey „bi-
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zonyára Isten büntetését szenvedi valamely tit-
kos bűnéért”; vagy hogy „pillanatnyi szenvedé-
seinek elviselésével most érdemeket szerezhet az
örök életre”; avagy a bátorításnak szánt megjegyzés:
„Isten azoknak adja a keresztet, akik el tudják vi-
selni”, őt bizony inkább felháborították, mintsem
hogy megvigasztalták volna! A könyv ezért az ér-
velés „dekonstruktív” útját választja: elsőként a
helytelen istenképek lerombolásával, a destrukcióval
kezdi, s csak azután kerít sort az épí tő, konstruktív
érvelésre (bár a két fázis nem mindig különül el
élesen egymástól). A gondolatmenet stílusa
meglepően könnyed (sőt helyenként humoros),
valójában azonban mély teológiai igényt tükröz.
Az egymást követő fejezetek sorra veszik a ha-
gyományos érve ket, amelyek segítségével ma-
gyarázni szokás a szenvedés kérdését, majd – egy
nagyon egész séges istenkép alapján – megtisztí-
tó kritika következik: „Is tennek nem célja, hogy
elbánjon velünk” (27.); „A fájdalmak hatására fej-
lődünk ugyan, de nem azért kapjuk őket, hogy
fejlődjünk [általuk]” (40.); „Isten nem tesz
tönkre minket” (116.) stb. Ezzel együtt olyan té-
mák pozitív kifejtésére is sor kerül, mint a kérő
ima értelme (50–64.), a csoda (97–115.) és a
megváltás teológiai magyarázata (81–96.). Bár
a felhasznált példák – az afganisztáni háború, vagy
egy népszerű gospel egyik versszakának elemzé-
se – olykor a mi kultúránk ban kissé idegenül
hangzanak, a fejtegetés mégis mindvégig könnyen
követhető, érthető, sőt lebilincselő marad.

A figyelem fenntartását segíti a provokáció
is. Például az ilyen mondatok: „Istennek hála, a
katolikusok legkésőbb a hatvanas évektől hiva-
talosan nem értik szó szerint a Bibliát. […] Egé-
szen addig, míg olyan szakaszokhoz nem érünk
[…]” (118.); vagy ez: „[…] úgy tűnhet, 1998.
október 23-án Isten elbóbiskolt a világ kormá-
nyánál, miközben a nővérem figyelmesen fog-
ta a saját autója kormányát” (amely persze így
folytatódik: „Képtelen vagyok elhinni, hogy ez
az igazság.” [104.]). A provokatív stílus is bi-
zonnyal hozzájárult ahhoz, hogy Richard Leo-

nard könyve elérje célját: komolyan szembesít
bennünket azzal a móddal, ahogy keresztényként
a szenvedéshez viszonyulunk. Összegzéskép-
pen: ha a szerzőnek nem is sikerült minden szem-
pontból és megnyugtatóan megoldania a szen-
vedés problémáját – amit aligha róhatunk fel neki
–, legalábbis sikerült kellő komolysággal szóvá ten-
nie azt. S a sok valóban használható válasz fel-
sorolása mellett maga a kérdés önmagunk számára
történő pontosabb megfogalmazása ta lán az el-
érhető legnagyobb teljesítmény. Annak eldön-
 tése pedig, hogy valóban igaz-e, amit a könyv-
höz írt előszavában James Martin SJ állít,
tud niillik, hogy e gondolatok elolvasása után,
„[n]em lesz[ünk] olyan[ok], mint azelőtt” (8.),
ránk, tényleges olvasókra vár.

Egyetlen kritikai megjegyzés kívánkozik még
ide, éspedig a fordításra vonatkozóan. Gör föl Ti-
bor – aki eddigi munkáival máris elévülhetetlen
érdemeket szerzett, hiszen több tucat (!) fajsú-
lyos teológiai munka magyarra fordítója – most
talán kevésbé érzett rá a mű faj által támasztott
követelményekre. Itt ugyanis nem pontos teo-
lógiai terminusokról, ha nem pergő és érzelem -
gazdag stílusban írt narratíváról van szó, amely
talán a szakszövegekhez képest más (a szöveget
szabadabban kezelő) hermeneutikai princípiu-
mokat követel. Csak a legzavaróbb példát em-
lítve: a könyv címkérdését – amely egyébként is
némi ingadozást mutat, hiszen az Előszóban még
„Hol van ilyenkor Isten?” formában szerepel –
érzésem szerint nem adja hűségesen vissza a „Hol
a csudában van ilyenkor Isten?” változat, amely
a szövegben többször is megismétlődik (10; 20;
25; 48; 94.; talán utoljára a legfülsértőbb mó-
don: „A leggyötrőbb szomorúsággal azoknál ta-
lálkoztam, akiknek súlyosan beteg volt vagy meg-
halt a gyermekük. Ilyenkor a szülők szenvedélyes
erővel teszik fel a kérdést: »Hol a csudában van
ilyenkor Isten?«” [119.]).

Ám a helyenként meg-megcsikorduló fordítás
legyen a legnagyobb panaszunk! Richard Leonard
SJ gondolatgazdag és húsbavágó témáról szóló
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könyve – mely kiválóan alkalmas arra, hogy akár
egyéni feldolgozásban, akár imacsoportokban is
használják – nagy nyeresége a vallási témájú ma-
gyar könyvkiadásnak.

Patsch Ferenc SJ

Johannes B. Brantschen: 
Miért van szenvedés? 
A nagy kérdés Istenhez
Vigilia, Budapest, 2013, ford. Görföl Tibor.

A szenvedés minden korban aktuális egziszten-
ciális kérdése napjainkban újult erővel jelenik meg
a teológiai vizsgálódás elméleti szintjén is. Az új
próbálkozások egyrészt az eddig született vá-
laszkísérletek tipizálása által igyekeznek felderí-
teni a lehetséges új utakat, feltáratlan területe-
ket, másrészt pedig az eddigi gondolkodásban
jórészt külön futó vagy elvarratlan szálak egy-
beszövésével jelölnek ki korunk igényeinek és ér-
zékenységének megfelelőbb értelmezési keretet.
Johannes B. Brantschen OP könyvét is e két kor-
társ törekvés határozza meg.

Brantschen, aki a fribourgi egyetem Fun-
damentális Teológia tanszékének professor eme-
ritusa, e kis könyvecskében inkább népszerűsí-
tő, mint szakteológiai szinten vet számot az eddigi
válaszkísérletekkel, és – megkérdőjelezve az el-
méleti síkon mozgó magyarázatok hasznosságát
– inkább öt „fogódzópontot” vázol fel, amelyek
segíthetnek a szenvedés fájdalmas tapasztalatá-
nak hívő elviselésében. A bevezetés felveti a szen-
vedésről való reflexió létjogosultságának kérdé-
sét: szabad-e beszélnünk arról, ami a tapasztalat
során szavakba aligha önthetőnek mutatkozik?
A szerző szembeszáll azokkal az érvekkel, ame-
lyek a tiszteletteljes, vagy inkább rémült hallga-
tás mellett teszik le voksukat. A szenvedésről
beszélnünk kell, hiszen az ember minden létta-
pasztalatában a megértésre törekszik, és azért is,
mivel előzetes vagy utólagos reflexióink segíte-
nek feldolgozni a szenvedés tapasztalatát. A be-

vezető második része az erkölcsi és a fizikai rossz
hagyományos fogalmának különbségét tisztázza.

Az első fejezet azután az eddig született főbb
válaszkísérletek közül vesz sorra néhány hagyo-
mányos és kortárs megközelítést (a szenvedés mint
büntetés, isteni orvosság és nevelés, a világban levő
harmónia alkotóeleme, a szeretet ára, az Atya el-
rejlő arca), rámutatva ezek alapvető hiányossá-
gaira. A második fejezet a szerző saját elmélete
helyett öt „gyakorlati fogódzópontot” vázol fel,
amelyek „segíthetnek abban, hogy a szenvedés
ellenére is kitartsunk Isten mellett” (63.), neve-
zetesen: 1) Jób történetének tanulsága, hogy tud-
niillik bűn és szenvedés között nincs feltétlen kap-
csolat, és Isten útjait nem tudjuk elméletekkel
kiismerni; 2) a szenvedés az emberi életút és sze-
mélyiségfejlődés iskolája; 3) a kölcsönös embe-
ri vigasznyújtás lehetősége; 4) Isten erőtlen sze-
retetének, a keresztnek követése; 5) az Isten színe
előtti, az istenkapcsolatot megerősítő, panaszkodó,
vádoló ima nagy lehetősége. A harmadik, és egy-
ben utolsó fejezet a végső remény eszkatológiai
kérdését járja körül, megkísérelve az ítélet, tisz-
títótűz, pokol és menny hagyományos teológi-
ai témáinak újrafogalmazását.

A könyv egyes részleteiben érdekes gondo-
latokat vet fel, mint például a menny közössé-
gi dimenziójának és annak hangsúlyozása, hogy
egy mást kell a szeretet által eljuttatnunk a
menny be (116.), vagy az a gondolat, hogy fel-
támadás és szeretet milyen szorosan összefügge-
nek, mivel „[a] halottak feltámadását csak akkor
tudjuk hitelesen megvallani, ha a hitvallásunk-
nak az a forrása, hogy örömünket leljük a sze-
retetben”. (109.) Egészében azonban, vélemé-
nyünk szerint, Brantschen írása nem nyújt sem
valódi eligazítást, sem megbízható fogódzó-
pontokat. Nem világos például, hogy mennyi-
ben lép túl az általa vizsgált elméleti magyará-
zatokon, hiszen saját „gyakorlati” megfontolásai
is szinte kivétel nélkül a megbírált elméletek ele-
meiből építkeznek meglehetősen eklektikusan.
A tárgyalásmód maga is eklektikus, különböző
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diskurzusok között csúszkál reflektálatlanul:
dogmatikai, pszichológiai, lelkiségteológiai
gondolatmenetek váltogatják egymást gyors
egymásutánban. Az egész könyv felépítése sem
egységes, inkább csak lazán kapcsolódó motí-
vumok együttese. Végső soron kérdéses az elmélet-
kerülő vállalkozás maga, hiszen bennfoglalt el-
méleti előfeltevések nélkül aligha lehetséges
gyakorlati eligazítást nyújtani.

A könyv közérthető stílusra törekszik, a szer-
ző közvetlen hangnemben fűzi a gondolatme-
netet, és sok érdekes idézettel illusztrálja a mon-
danivalót. Zavaró azonban, hogy az idézeteknél,
a szerzők nevét kivéve (talán az olvasót kímélendő)
alig-alig találunk utalást legalább az idézett mű-
vek címére. S még ennél is zavaróbb a felületes,
sok esetben megalapozatlan, de annál magabiz-
tosabb állítások gyakori jelenléte, amelyek nem
kímélik, inkább félrevezetik a témában járatla-
nokat. Megtudhatjuk például, hogy „[n]em is
olyan régen a teológusok fülében még kelle-
metlenül és kínosan csengett a vigasz szó. Úgy
kerülték a vigasz emlegetését, ahogyan az ember
nem szeret hallani arról a testvéréről, akit szégyell.”
(77.), továbbá, hogy Szent Ágoston (aki egyéb-
ként számos hivatkozásban negatív színben tű-
nik fel a könyvben) „meglehetősen negatívan íté-
li meg a teremtést és az embert: nézete szerint
önmagában mindkettő romlott, és az ember ki-
zárólag Isten kegyelmének erejével válhat jóvá”.
(22.) Mindennek oka pedig Ágoston manicheista
múltjában keresendő, mivel „[a] jó és a rossz, a
fény és az árnyék, Isten és a világ alapvető szét-
választása” tükröződik, a manicheusok nyo-
mán, az ő tanaiban is (23.). Ez az állítás nehe-
zen egyeztethető össze a ténnyel, hogy Ágoston
számos művében (többek között éppen a Te-
remtés könyvéről írt kommentárjában, amely-
ben a manicheus állásponttal száll vitába) hang-
súlyozottan érvel a teremtés, és benne az ember
alapvetően jó volta mellett.

Folytathatnánk a sort, a mások álláspont-
ját túlzóan egyszerűsítő, torzító kijelentéseket.

Kár, hogy a felesleges vagdalkozás szélmalom-
harcában elvész a lendület, amellyel a szenve-
dés titkát a szerző mélyebben felderíthetné.

Tóth Beáta

Boglarka Hadinger – 
Wolfram Kurz – 
Renate Mrusek: Értelemkeresés 
és személyiségfejlesztés
Jel, Budapest, 2013. (Értelmes Élet, 12),
ford. Kalocsai Varga Éva.

Pál Ferenc A jó tanúi című írásában Fila Bélát
és Viktor Franklt idézve kifejti: ahol az ember
„halálos sebet kap”, ott kezdi őt kérdezni az
élet. Erre a kérdésre felelnie kell. Ez a felelet
pedig „válasz” vagy „megoldás” lehet. A meg-
oldásokhoz kulcsokkal a pszichológia szolgál-
hat, a válaszhoz a spiritualitás.

A „spirituális” válaszadás lényege – a fenti
idézett mentálhigiénés szakember értelmezé-
sében –, hogy a kihívás forrása nem szűnik
meg, hanem a válasz részévé, feltételévé, esz-
közévé válik, míg maga a válaszoló megtanul
együtt élni a megoldhatatlan helyzetekkel,
alapvető igényeinek meghaladásával. A logote -
rá piás, értékközpontú személyiségfejlesztésen 
valójában az imént „spirituális” értelemben
vett válaszadást érthetjük: A lelkiismeret sza-
vának felelős meghallását, az öndistancia meg-
teremtését és az öntranszcendencia gesztusá-
nak gyakorlását.

A válaszadás nem spontán módon megy
végbe, annak minden mozzanatát tanulni, gya-
korolni érdemes – egyedül vagy professzionális
segítséggel –, így beszélhetünk a személyiség
(tudatos) fejlesztéséről: kezdve a „megsebzett-
ség” tudatosításától (öndistancia) a fókuszát-
helyezé sen át az értékek következetes megva-
lósításáig, sőt a „megoldhatatlan” problémákkal
való együttélésig (öntranszcendencia).
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Ezt az ívet követi az „Értelmes Élet” soro-
zat 12. köteteként megjelent Értelemkeresés és
személyiségfejlesztés című tanulmánykötet, mely
a logoterápiás értelemben vett személyiségfej-
lesztés gyakorlati dimenzióival ismertet meg.

A kötetet a Tübingen – Bécs Logoterápiás
és Egzisztenciaanalitikus Intézet vezetője,
Wolf ram Kurz teológiaprofesszor tanulmánya
nyitja. A korábbi kötetekben megalapozott
frankli emberkép alapján kiemeli a személyi-
ségfejlődés motivációs bázisát, az értelem aka-
rását. A nevelésnek és a terápiának arra az etikai
dimenziójára is kitér, hogy a személyiségfej-
lesztő gyakorlatok hátterében egyetlen elvárás
áll: „Önmagunk leküzdésének valódi útja.”
Majd részletezi ezt az elvárást: „Önmagán akkor
lép túl az ember, ha szabaddá válik arra, hogy
valódi életértelmét felismerje.” (15.) Ugyan a
szellemi létező legalapvetőbb motivációs bázisa
az értelemmegvalósítás, azonban szükséges a te-
rápia vagy a pedagógia segítsége ahhoz, hogy
erre következetesen képes legyen az egyén.

Ehhez az értelemmegvalósításához nyújt
segítséget Boglarka Hadinger – az említett
logoterápiás intézet társvezetőjének, klinikai
szakpszichológusnak – A beállítódás megváltoz-
 tatásának módszerei című tanulmánya. A szer ző
gyakorlatiasan mutatja be a fókuszáthelyezés tech-
nikáit, melyek segítségével eltávolodhat az egyén
aktuális helyzetétől, felmérve, hogy az milyen ér-
tékek megvalósítására ad lehetőséget. Ezeket nem-
csak terápiás kontextusban, hanem otthon is
alkalmazhatjuk (ön)segítő mentálhigiénés eljá-
rásként azokban az esetekben, amikor például a
stressz csökkentése, áldozatszerepből való kilépés,
döntésképes állapot megvalósítása a cél.

A tanulmánykötet második részében a szer-
zők a belső team, a belső színpad önismereti
módszerének elméletébe és logoterápiás szem-
léletű gyakorlatába vezetik be az olvasót. Az el-
járás kidolgozója Schulz von Thun, aki abból
indul ki, hogy a sikerült élet feltétele a belső
motivációk (hangok) sokaságának felismerése,
melyek mind-mind értéket képviselnek, de csak

egy erőskezű „rendező” irányítása mellett képe-
sek célirányosan együttműködni. Míg a belső
hangokat Renata Mrusek – a könyv harmadik
szerzője – terápiás praxisában fabábokkal rep-
rezentálja, addig Dr. Hadinger ezeket egy belső
színpad szereplőiként ábrázoltatja kliensével,
akinek feladata saját belső játéktere rendezőjévé
válni: értékeit és céljait realizálni a rendelkezé-
sére álló társulattal – először a szimbolikus tér-
ben és időben, majd a hétköznapok során is.

Az Értelemkeresés és személyiségfejlesztés című
tanulmánykötet gyakorlatainak törekvése a si-
került életre, a feszültségek oldására, a kellemes-
kellemetlen érzelmek, belső motivációk han-
gokként, bábokként vagy megrajzolt színpadi
szereplőkként való azonosítására és kibékítésére
irányul. Néhol az lehet az olvasó érzése, hogy a
piacot elárasztó self help-irodalomban hasonló
módszerek tömkelegével ismerkedhet meg.
E kötetben mégis mindennek távlati célja a so-
rozat korábbi köteteiben bemutatott emberesz-
ményre való készségessé, képessé válás. Így nem
puszta technikáról, hanem átfogó emberképpel,
cél- és értékrendszert megvalósító módszerek-
ről van szó, melyeket pszichológusok, peda-
gógusok, segítő szakemberek alkalmazhatnak
személyiségfejlesztő praxisukban.

A gyakorlatorientált 12. kötet kiválóan
egészíti ki és ülteti át a segítő és nevelő tevé-
kenységek területére az „Értelmes Élet” soro-
zatban eddig megjelent írások logoterápiával
kapcsolatos gazdag elméleti anyagát.

Kautnik András

Arturo Cattaneo (szerk.): 
Nős papok? Harminc égető kérdés
a cölibátusról
Szent István Társulat, Budapest, 2014, ford.
Kajtár Edvárd.

A svájci Lugano Katolikus Teológiai Fakultá-
sának oktatói, más szerzők bevonásával állítot-
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ták össze ezt az informatív és pozitív értelem-
ben provokatív kis könyvet, Arturo Catta neo
szerkesztésében, azzal a szándékkal, hogy be-
mutassák a klerikusi cölibátus biblikus gyö-
kereit, egyházi hagyományát és teológiai ér-
telmét, egyben válaszoljanak a cölibátussal
kapcsolatban legtöbbször felmerülő kortárs
kérdésekre, ellenvetésekre. A szerzők célja,
hogy bemutassák: a nyugati egyház gyakor-
lata, amely csak cölebsz férfiakat szentel pap -
pá, nemcsak harmóniában van Krisztus aka-
ratával és példájával, hanem szép, élhető és
termékeny életforma, amely ma még aktuáli-
sabb, mint valaha.

A kötetnek az az egyik apropója, hogy az el-
múlt évtizedekben több olyan komoly mo-
nográfia jelent meg, amelyek a papi cölibátus
apostoli eredetét, ókori egyházi hagyományát
tárták fel. A legfontosabbak a következők:
Alfons M. Stickler: A klerikusi celibátus fejlő-
déstörténete és teológiai megalapozása, Központi
Papnevelő Intézet, Budapest, 1994; Christian
Cochini: Origines apostoliques du célibat sacer -
dotal, Lethielleux – Culture et vérité, Paris –
Namur, 1981; Stefan Heid: Celibacy in the
Early Church, Ignatius, San Francisco, 1990;
Roman Cholij: Clerical Celibacy East and West,
Fowler Wright Books, Leominster, 1988. Ezen
kutatások eredményeképpen mára sokkal vilá-
gosabb lett az is, hogyan kapcsolódik össze az
ordo szentsége és a cölebsz életforma követel-
ménye. Ez a kis könyv ezeket a tudományos
eredményeket is szeretné népszerű, közérthető
formában közkinccsé tenni, és ezáltal több
sokat emlegetett félreértést eloszlatni. Így pél-
dául meggyőzően bizonyítják a szerzők, hogy a
papi cölibátus hagyománya az apostoli időkre
megy vissza; mind a keleti, mind a nyugati egy-
ház egységes hagyománya megkövetelte, hogy
a szent rendben lévők felszentelésük után ön-
megtartóztatásban éljenek, akkor is, ha házas-
emberekként nyerték el a felszentelést. A keleti
és a nyugati egyház tehát nem a fejlődés két el-
térő és egymással egyenértékű modelljét való-

sította meg, amikor egyes keleti egyházak meg-
engedték nős emberek pappá szentelését és a
cölibátus követelményét csak püspökök eseté-
ben tartották fenn, hanem a keleti gyakorlat
enyhített a közös hagyományon a Trulloszi Zsi-
naton (691), amikor is megengedte a házas kle-
rikusok számára a házastársi kapcsolatot, ami-
kor nem végeztek oltárszolgálatot. Nyugat
viszont a maga teljességében megtartotta a kle-
rikusi cölibátusra vonatkozó hagyományt,
annyi változtatással, hogy a IV. századtól már
eleve olyanokat szenteltek fel, akiknek nem
volt feleségük. A cölibátust tehát nem a grego-
riánus reform „találta ki”.

Megmagyarázza a könyv azt is, hogyan kell
azt érteni, hogy „megfelelőség” áll fenn a cö-
libátus törvénye és a papság között: ez a meg-
felelőség nem egy bizonyos történelmi korhoz
kötött, ami manapság már nem aktuális,
hanem azt jelenti, hogy belső megfelelés van
a papság és a cölebsz életforma között, mivel
a cölibátus, ami az osztatlan önátadást, a fel-
tétel nélküli szolgálatot kívánja előmozdítani,
a papot Jézus Krisztushoz, az Egyház egyetlen
Vőlegényéhez akarja hasonlóvá tenni.

Ez a tisztázás lehetővé teszi, hogy magáról a
papságról is sokkal szélesebb távlatokban gon-
dolkodjunk: éppen a cölibátus tanúsítja, hogy
a pap nem szociális munkás, hanem a papság
legfőbb értelme az Eucharisztia ünneplése:
mivel a pap Krisztusnak, a főnek személyében
cselekszik, a cölibátus elősegíti, hogy Krisztus-
nak hiteles szentségi megjelenítője legyen.

A történeti és teológiai ellenvetések áttekin-
tése után a könyv figyelmet fordít az antropo-
lógiai érvekre is, ti. hogy a cölibátus természet-
ellenes (csak akkor lenne az, ha egoistává vagy
narcisztikussá tenné a papot), vagy hogy káro-
sítja a személyiséget (csak akkor, ha valaki nem
tudatosan és szabadon választja). A cölibátus
eltörlése nem oldaná meg a papi élet személyes-
affektív éretlenségből fakadó problémáit, hi-
szen, amint Tony Anatrella pap-pszichológust
idézi a könyv, a „házasság sosem volt terápia az
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érzelmi-szexuális éretlenségre” (65.). Nagy fi-
gyelmet fordít a kötet az affektivitás kérdése-
ire, és válaszai sosem könyvszagúak. De tárgyal
olyan kérdéseket is, mint a pedofília és a cöli-
bátus vélt összefüggése, a papjelöltek helyes ki-
választása, a homoszexuálisok jelenléte a klé-
rusban stb. A kérdések utolsó sorozata arra
vonatkozik, hogyan inkulturálódott a papi cö-
libátus az egyes földrészeken.

A könyv második része a papi cölibátusra
vonatkozó fontosabb tanítóhivatali dokumen-
tum-részleteket közli a pápáktól és a vatikáni
kongregációktól. A tudományos megala pozott-
ság és ugyanakkor a jelen kérdéseiben mutatott
naprakészség teszi ezt a kis könyvet kihagyha-
tatlan olvasmánnyá a papságra készülők részére
(persze nem csak nekik.)

Deák Hedvig OP
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