
tatkoznánk. Anyád. A tied. Elújságoltuk apámnak,
hogy magyarok vagyunk. Nagyon helyes. Anyánk
viszont csóválta a fejét, úgy mondta: Mindenki ma-
gyar. A Gyuri rendőr is?, hitetlenkedünk. A Gyu-
ri rendőr is.” (72.) Meglehet, Gyuri rendőr „híg -
magyar”, de magyar. Ahogy anya első férje is, a
háború zsidó áldozata…

Elgondolkodtató, mélyenszántó elemzést ol-
vastam Esterházy Péter regényéről a Népsza-
badságban (július 12.). Vári György írta Júdás má-
sodik evangéliuma címmel. Én nem ilyennek
olvastam. Inkább az istenkeresés regényének
vélem. Ahogy a botladozó, esendő ember kere-
si. S ahogyan a meg kínzott, vérben ázó, keresz-
ten függő Krisztus halálából bizonyosságot sze-
rezhet: „Ekkor pedig nagy felszóval kiáltván
meghalék. És az templomnak kárpitja kétfelé
hasada, felitől fogva mind az alsó részeig. És ami-
kor látta volna az centúrió, ki nékem ellenében áll
vala, hogy én felszóval kiáltván holtam volna
meg, monda: Bizony, ez ember Istennek fia vala.”
(98, 100–102, vö. Mk 15,37–39. Károli Gáspár for-
dítása. Végig ebből idéz az író.) (Magvető, Buda-
pest, 2014)

RÓNAY LÁSZLÓ

ODO CASEL: 
AZ EGYHÁZ MISZTÉRIUMA

A könyv központi témái a misztérium-teológia sa-
játos kérdései: miben áll Krisztus és az egyház
kapcsolata, és miképpen válik jelenvalóvá Krisz-
tus üdvtörténeti tette az egyházban? Ezekre a kér-
désekre Johann Hermann (Odo) Casel (1886–1948)
teológiájának summája, a magyar nyelven nem-
rég megjelent írása ad adekvát válaszokat.

Bencés szerzetesként életének forrása a litur-
gia volt. Az egyház misztériuma című könyvében
nem elvontan, nem rendszerező előadásokban,
hanem a Szentírásra és az egyházatyákra épülő
képes beszédmódban, közvetlenül szólítja meg az
olvasóit. Liturgikus konferencia-beszédeit olyan
közegben tartotta, ahol a hallgatósága klasszikus
teológiai stúdiumot végzett és a liturgiát nemcsak
hogy ismerte, hanem élte is. Casel 1922-től egé-
szen haláláig a Herstelle-i Szent Kereszt Kolostor
lelkivezetője volt, ahol a bencés nővérek maguk
között így szólították: „Mystagogus nobis et pater”.

Az Abt-Herwegen-Institutban (a Maria Laach-i
Apátságban, Németországban) őrzik Casel li-
turgikus konferenciáinak és lelkigyakorlatainak
több ezer oldalas kéziratos anyagát. A Krisztus-
egyház misztériuma: e téma körül mozgott Casel
minden liturgikus előadása. Ebből válogatta és
szerkesztette egységes művé a misztérium-teo-
lógia summáját és a Lumen gentium (kommunióra
épülő) egyházképének korai vízióját még a zsi-

nat előtt, de jóval Casel halála után a kéziratok
szerkesztője és gondozója, Theophora Schneider,
a Herstelle-i közösség egyik tagja, aki a most meg-
jelent könyv előszavát is írta.

Casel mindennapos monasztikus tapasztala-
tából született meg a teológiailag reflektált tézi-
se, hogy Krisztus üdvtörténeti tettének a múltat,
a jelent és a jövőt átfogó és megalapozó emléke-
zete kitapinthatóan jelen van az egyház liturgi-
ájában, és így számunkra is elérhető, élő valóság.
Ebben rejlik Casel teóriájának korabeli, de máig
érvényes aktualitása — amit XVI. Benedek pápa
„a 20. század leggyümölcsözőbb teológiai tézise”-
ként értékelt.1

Casel szerint a kereszténység kezdeteitől fog-
va nem titkolta a szimpátiáját és a fogékonyságát
a pogány misztérium-vallások iránt (lásd 202–
207.). A korai egyház ezt a vonzódást alkalmas-
nak ítélte arra, hogy az új, keresztény tartalma-
kat ezek a formák hordozzák. Ez a rokonszenv a
pogány kultuszok iránt visszaköszönt a keresz-
tény szó- és fogalomhasználatban, persze már úgy,
hogy új értelmet kaptak az eredetileg pogány
misztériumokban alkalmazott kifejezések. Casel
ugyan rámutat, hogy a pogány és a keresztény
misztériumok és azok szóhasználata között tar-
talmi és jelentésbeli szinten komoly különbség
van,2 ám számos kritikusa szerint ezt nem kielé-
gítően, nem egyértelműen tette. A bencés teoló-
gus fáradhatatlanul érvel amellett, hogy a keresz-
 tény kultusznak elsőbbsége van a pogány kul tusszal
szemben. Persze ez a magyarázat nem minden te-
kintetben és nem mindenki számára meggyőző.
Casel nem azt állítja, hogy a keresztény kultusz
a pogány misztérium-vallásokból fejlődött ki.
Mindössze annyi történt, hogy a pogány világ né-
hány klasszikus misztériumának elemét a ke-
reszténység felhasználta, hogy saját liturgiáját gaz-
dagítsa olyan módon, hogy az eredeti, evangéliumi
jelentést ne homályosítsa el, hanem még jobban
kifejezze és felragyogtassa. Casel ezeket a pogány
kultuszokat a kereszténységre felkészítő iskolá-
nak tekinti.3 Tehát a pogány és a keresztény kul-
tu szok között nem deriváció, hanem analógia van,
aminek az alapja az emberi természet maga.4 A tan-
 beli hasonlóságok pedig visszavezethetőek nagy-
részt az emberiség lelki, szellemi egységére, amely
törekvésekben, vágyakban, cselekvésekben sokszor
azonos módon nyilatkozott és nyilatkozik meg.

Casel és Maria Laach mint virágzó szellemi és
lelkiségi központ szerepének teológia-történeti ér-
tékelése nyilvánvalóvá teszi jelentőségüket a li-
turgikus mozgalomban. Érdemes időt szánni a
könyv lábjegyzeteiben fellelhető ó- és újszövet-
ségi, valamint patrisztikus hivatkozások figyel-
mes tanulmányozására, hiszen Casel misztéri um-
tanának a forráselemzése segítheti az olvasót
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ab  ban, hogy világossá váljék az a nagyszabású
caseli vállalkozás, amellyel a keresztény rítust
(kultuszt) a hit alapjaiba integrálta. Casel misz-
térium-tanának a forrásait vizsgálva (lásd Az egy-
ház Krisztus jegyese, 47–74.) fény derül arra a nem
elhanyagolható teológiai erőfeszítésére, amellyel
magát a liturgiát mint forrást fedezi fel és értel-
mezi. „Krisztus és az egyház közös élete a litur-
giában folyik és nyilvánul meg. (…) [a liturgiában]
árad az élet Krisztusból (…)” (200.) A könyvet teo-
 lógia-történeti összefüggésben olvasva annak le-
 hetünk tanúi, hogy sokáig megfeledkezett a teo-
 lógiai reflexió a rituális tapasztalatról, ami nem
a „rubrikát” jelenti, nem is a liturgikus ünneplés
„hogyan”-jára fókuszál, hanem a liturgia alanyára,
tárgyára és okára világít rá. Casel egész miszté-
rium-tana a liturgia és a teológia egymásra talá-
lását segítette elő, kitörést abból a gondolkodás-
módból, amelyben a liturgia a teológia funkciója
volt csupán. Casel nagy kísérlete volt, hogy újra -
integrálja a rítust mint adottságot a hit és a teo-
 lógia alapjaiba. Ez a vállalkozás a szimbólumok
világát, az alkalmazott nyelvet és a kultikus cse-
lekvést kívánta újra „beépíteni” a hit fundamen-
 tumába, amely a keresztény hitnek integráns ré-
sze volt a kezdetektől a patrisztika koráig. Casel
a vallásos ember kultikus élményeinek teológiai
jelentőséget tulajdonít (ez érthető saját monasz-
tikus élettapasztalatából is). Casel a patrisztikus
forrásokhoz visszatalálva értelmezi magát a litur -
giát forrásnak, annak misztériumos és antropo-
lógiai tapasztalataival együtt. Ezzel a bencés teo-
 lógus a hit és a kultusz, a kinyilatkoztatás és a rítus
eredendő kapcsolatát állítja.

Casel misztérium-tanának a csúcspontja Jézus
húsvéti üdveseménye, ami a Krisztus-misztérium
magja is. Ez nem pusztán misztérium-emlékezet,
hanem misztérium-cselekvés is. Ennek jelenné kell
válnia a liturgiában, hogy itt és most beléphessünk
a misztériumba, hiszen ez a kultikus misztérium
nem más, mint eszköz ahhoz, hogy Krisztus misz-
tériumával a keresztény hívő kapcsolatba léphessen
(lásd 208.). Krisztus misztériuma, ami egyszeri és
egyedi, valóságosan végbement történelmi ese-
mény, nem tud megismétlődni, nem tud megújulni,
hanem szentségileg válik jelenné a liturgiában, és
ennek a jelenlétnek különleges értékét a vallásos
életre gyakorolt hatása adja meg. „Das Mysterium
ist immer ganz.”5 A szentmisében szentségileg je-
len van Krisztus egyetlen áldozata. A megváltó tett
jelenvalóvá tétele szakramentális módon történik,
az üdvtett létezésének természetes módja bővül a
létezés új, szakramentalis módjával.6 Ez nem okoz
semmi változást az eredeti műben, meghagyja an-
nak, ami, mégis ezen az új módon lesz számunk-
ra jelenvalóvá és elérhetővé, azért, hogy itt és most
belekapcsolódhassunk (lásd 208.).

Casel felismerése azt teszi világossá, hogy a rí-
tus jelentősége (teológiailag és antropológiailag)
vitathatatlan a benne részesülő keresztény ember
számára. A rituális cselekvés interakció Isten és
az ember között. A keresztény kultusz az Isten-
nel alkotott közösségnek olyan eseménye, amely
a jelenben történik, és formálja azokat, akik ben-
ne tevékenyen ünnepelnek („participatio actuosa”,
lásd 210–211.). Ez a keresztény liturgia a „fons”
alapadottságából fakadóan feltételezi a beavatást,
aminek teológiai megalapozását az egyház-
atyáknál találta meg Casel. A zsinat főleg az ő ha-
tására fogalmazta meg, hogy a liturgia a teoló-
giának és a hitnek is a forrása,7 vagyis a liturgia
nem egy szertartáskönyv élettelen szövege, ha-
nem kultikus cselekmény, ami jelenné, aktuális-
sá, elérhetővé teszi Krisztus egyetlen misztériu-
mát, amibe a beavatással belépve már nincsen
külön krisztológiai és antropológiai akció, hanem
Krisztussal együtt képes a keresztény cselekedni
(„miterwerben”, lásd 188.). A caseli misztérium-tan
teológiai hatása, hogy a zsinati dokumentu-
mokban nemcsak az egyéni és szubjektív spiritua -
litás szempontjai jelennek meg, hanem egy közös -
ségi, külső és objektív dimenzió is kifejezésre jut.

Casel misztérium-tanának utóéletét tapasz-
taljuk, amikor kezünkbe vesszük Az egyház misz-
tériumát. A bencés teológus teológiai életművének
utóélete felébreszti a kutatókban a vágyat a misz-
 térium-tan teológiai hatástörténetének feltárásá-
ra. Casel egyháztani írásai és beszédei erősen ha-
tottak XII. Piusz pápa enciklikáira és a II. Vatikáni
zsinatra, majd az utána megújuló szentségi teo-
lógiára. A Mediator Dei enciklika a liturgikus moz-
galom magna charta-ja, egy nagy „igen” a hivatalos
egyház részéről a mozgalomra, persze némi
óvatosság és intelem kíséretében, amivel a pápa
bizonyos veszélyekre kívánta felhívni a figyelmet.
Burkhard Neunheuser szerint (Casel tanítványa
és rendtársa, aki az utószót írta a könyvhöz) mes-
terének első reakciója az volt az enciklika megje-
lenése után, hogy ez a pápai megnyilatkozás
pontosan miatta és neki íródott. Casel az ő tézi-
sének pápai elismerését látta benne. Persze akad-
tak olyan bírálói, akik úgy látták, hogy a pápai kri-
tika célkeresztjében az ő teóriája áll.8 1947. december
17-én kelt levelében9 így ír Casel: „Talán sohasem
olvashatnánk ezt az enciklikát, ha nem lett volna
a liturgikus mozgalom és a kultikus misztérium-
hoz (rítushoz) való visszatérés.” Valóban Casel té-
zisét idézi az enciklika, amikor így tanít: „minden
liturgikus cselekményben az egyházzal egységben
jelen van is teni Alapítója”,10 és hozzáteszi, hogy
Krisztus az Eucharisztiában „azt teszi, amit már a
Kereszten végbevitt”.11

A Sacrosanctum concilium liturgikus konstitú-
ció több ponton emlékeztet Casel teóriájára. Pél-
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dául a SC 7. pontjában az a caseli tan fedezhető
fel, hogy a tevékeny részvétel által a keresztény
Krisztussal, Krisztusban és Krisztus által a litur-
giában „együtt-cselekszik” a „Fővel”. „[A liturgiá -
ban] érzékelhető jelek jelzik és a maguk sajátos
módján meg is valósítják az ember megszentelé-
sét, és Jézus Krisztus misztikus teste, vagyis a fő
és a tagok együtt, teljes értékű, nyilvános isten-
tiszteletet mutatnak be (…) minden liturgikus ün-
neplés, mint a pap Krisztus és az Ő teste, az egy-
ház műve, kimagaslóan szent cselekmény.” A SC
61. pontja szintén harmonizál Casel tanításával:
„Krisztus szenvedésének, halálának és föltáma-
dásának húsvéti misztériumából (…) ered min-
den szentség (…) ereje.”

A liturgikus év zsinati értelmezésében igazolva
látható, hogy Casel tézise (lásd 259–295.) kiállta
az idők próbáját. A SC 102. pontja ugyanis így ta-
nít: „Az esztendő folyamán pedig Krisztus egész
misztériumát kibontja a megtestesüléstől és a szü-
letéstől kezdve a mennybemenetelen és pünkös -
dön át az Úr boldog reménnyel várt eljöveteléig.
A megemlékezés a megváltás misztériumait az
időben megjeleníti, s ezáltal az Úr erényeinek és
érdemeinek gazdagságát föltárja a híveknek, hogy
meríthessenek belőle és betelhessenek az üdvös -
ség kegyelmével.”

Az egyház misztériuma című könyvben Casel
több ponton is visszatérő gondolata, hogy a te-
vékeny részvétel a liturgiában a „Fővel” valódi
egységbe kapcsolja a beavatottat. Ez a jelenség a
pogány kultuszok világának drámai megjelení-
tésében is tetten érhető, ahol a résztvevők nem
pusztán passzív szemlélői voltak az ókori drá-
máknak, hanem ők is aktívan alakították a dara-
bot. A cselekmény az ókori pogány világ színhá-
zaiban az istenek, a színészek és a nézők kö zös
tette volt. Ezzel a láthatatlan világ, az istenek szfé-
rája került a színpadra, hogy ezáltal felvételt nyer-
hessenek halandó létük ellenére a látható és

korlátozott világukból az ő „isteni” vi lágukba.
Analóg módon, ám sokkal teljesebb és megva-
lósultabb formában, a szentségekben, és külö-
nösen Krisztus misztériumának a szentmisében
történő megünneplésében az ember örökös vágya
eléri ezt a pogány kultuszokban addig megva-
lósíthatatlan és elérhetetlen célját: Isten társa lesz
az ember és vele ünnepel.

Nagy öröm, hogy magyarul is elérhetővé vált
Odo Casel alapműve, amely a liturgiának, Krisz-
tus és az egyház közös életének felfedezését szol-
gálja. A liturgia az egyház „eredeti élete”, amely
mindig elvezet Krisztushoz. A könyv mind teo-
lógiai, mind lelki értelemben Isten világába kap-
csolhatja az olvasót, amit az írás metaforákban
gazdag, képes beszédmódja nagymértékben se-
gít. (Ford. Nádasi Alfonz; Szent István Társulat, Bu-
dapest, 2014)

NÉMETH NORBERT
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A VIGILIA KIADÓ ÚJDONSÁGA

NOTKER WOLF – CORINNA MÜHLSTEDT:
Isten megszületik az életünkben
24 karácsonyi elmélkedés

Notker Wolf a karácsony titkát keresi a mindennapi életben, szerte a Föl-
dön. Szemléletesen mond ja el tapasztalatait, amelyeket az egész világon
elterjedt bencés rend prímás apátjaként szerzett, bejárva a földkerekséget.
A prímás apát elmélkedéseihez Corinna Mühlstedt újságíró és írónő fűz
24 gondolatébresztő buzdítást.
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