
leivel. 2008 végén kinevezték tábori püspöknek.
Meghatározása szerint a „pap arról gondoskodik
a katonák közt, hogy a természetesre építve a ter-
mészetfölöttit juttassa el azokhoz, akik kívánják ezt”.

Az életút eseményei között a papi hivatásokat
komolyan érintő kérdésekről is szó esik. A cölibá-
tust illetően a püspök atya nem magát a papi nőt-
lenséget tartja kulcsfontosságúnak, hanem a hű-
séget. A papság szentségét a házasság szentsé-
géhez hasonlítja, hiszen a házasfeleknek is hűsé -
gesnek kell maradniuk egymáshoz. A cölibátus
lényegét abban látja, hogy mindenki számára nyi-
tottá teszi a papot.

Hangsúlyozza a házasság szentségét is, hiszen
ez a család kiindulópontja és célja: „valójában a
házasság hordozza a családot. Ha egy házasság
kiegyensúlyozott, a házastársak figyelnek egy-
másra, akkor lesz boldog az erre épülő család.”

Bíró László szerint „papnak lenni nem foglal -
ko zás, hanem állapot. A fölszentelt pap Krisztus
jele az egyházban és a társadalomban. A horizon -
tálisan meghatározott társadalomban a verti-
kum, az isteni valóság jele.” Sokakban felmerül,
mekkora magányossággal járhat a papi életforma,
de „ha a pap odaajándékozza életét, akkor sosincs
egyedül, mindig vannak körülötte emberek, és ki-
teljesedik az élete”. Papi hivatásának lényegét az
Evangélium továbbításában és Isten közelségének
megjelenítésében látja.

Bíró László tábori püspök élettörténete izgalmas
és tanulságos olvasmány. Életútját tekintve valóban
találó a könyv címe: Rendelkezésre állok. „Rendel-
kezésre állni nem könnyű, de ha arra gondolunk,
hogy a szó és a vele egybeforró tett rokon a szere-
tettel, akkor már értjük a rendelkezésre állás súlyát
és tétjét.” A püspök atya egész életében rendelke-
zésre állt, engedelmesen fogadta áthelyezéseit,
újabb és újabb kinevezéseit, és a nehéz időkben is
kitartott a hitben, szolgálta lelkipásztorként a rá bí-
zott közösséget. Szolgálatával, életével követendő
példát mutat, és minket is arra buzdít, hogy „egész
életünk legyen imádság, istentisztelet! Éljük meg
az örömet, hogy benne élünk, mozgunk és va-
gyunk!” (Szent István Társulat, Budapest, 2013)

VÉGH ÁGNES

HIT ÉS ÉSZ: 
TEOLÓGIAI ÉS FILOZÓFIAI
KÖZELÍTÉSEK

Hit és ész mindenkori viszonyának problémájá-
ra reagál a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fő-
iskola Filozófia Tanszéke legújabb sorozatának
(„Amici Sapientiae”) tavaly megjelent első köte-
te. Az előszó szerint a könyv „sajátos kísérlet a ha-
zai kortárs gondolkodás összefogására” (7.),

emellett kétségkívül hiánypótló mű, hiszen ilyen
jellegű tanulmánygyűjtemény még nem jelent
meg magyar nyelven.

A nyitótanulmány és a két záró tanulmány egy-
fajta keretet adnak a kötetnek, amiből könnyen vi-
lágossá válik a kötet tárgya, célkitűzése. Tóth Be-
áta tanulmánya (Theologia et Philosophia: Társalgó iker-
nővérek) egyfajta elméleti bevezetőként szolgál a
könyvhöz, a Fides et Ratio, vagyis hit és ész, filozófia
és teológia kapcsolatának tekintetében. A nyitóta-
nulmány már önmagában egy kérdésfelvetés,
amely megalapozza a kötetben szereplő további írá-
sok megértését, körvonalazza, hogy a gondolkodás
melyik területével találkozik az olvasó. Tóth Beá-
ta tanulmányának legfontosabb kérdése, hogy tu-
lajdonképpen milyen kapcsolat áll fenn filozófia és
teológia között, hogyan viszonyul egymáshoz ez
a két tudományág. Egyértelműen megállapíthat-
juk írásából, hogy bár a filozófia és a teológia lát-
szólag ellentétes elemekből építkezik, mégis arra
kell törekedni, hogy kölcsönösen segítsék egymást
attól függetlenül, hogy mi a végső célunk a gon-
dolkodásban: Isten vagy az Igazság megragadása,
önmagunk megismerése vagy a helyünk megértése
a világban.

Tóth Beáta írását követően a tanulmányok mint -
egy kronologikus sorrendben követik egymást,
azaz a teológia és a filozófia viszonyáról egyfaj-
ta történeti áttekintést kapunk: az ókori bibliai
gondolkodás, a keresztény középkor, a moder-
nitás és a felvilágosodás, a felvilágosodás utáni
korszak, valamint napjaink legfontosabb vallás-
filozófiai tendenciái.

Szabó Xavér OFM tanulmánya a biblikus-
ószövetségi gondolkodást vizsgálja hit és ész
kapcsolatának eredetére irányulóan, aminek gyö-
kereit az Ószövetségben kell keresni a bölcsesség-
fogalom fejlődésében és a teremtett világra való
rácsodálkozás képességében. Ezzel szemben Ko-
csis Imre írásában az Újszövetségre reflektál,
egész pontosan a kereszténység első nagy teoló-
gusaként is számon tartott Pál apostol leveleire,
a hittel és az ésszel kapcsolatos kijelentéseire, me-
lyekben a „világ bölcsességét” állítja szembe „Is-
ten bölcsességével”. Ezt az első nagy szerkezeti
egységet követi hit és ész kapcsolatának közép-
kori elgondolása, amit Bakos Gergely OSB esz-
széjében vázol fel Canterbury Szent Anzelm né-
hány erre vonatkozó írásának értelmezésével, s ez
egyfajta történeti bevezető is a középkori keresz-
tény gondolkodás legfontosabb kérdéseinek meg-
értéséhez. Ezt követően Szeiler Zsolt Aquinói Szent
Tamás hit és ész viszonyára vonatkozó reflexióit
rögzíti, hogy pontosan mit is jelentenek ezek a fo-
galmak a tamási teológiában, amit a szerző Szent
Tamás gondolatainak analízisével, hit és ész tamási
koncepciójának értelmezésével valósít meg.
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A Modernitás címmel ellátott nagyobb szerke-
zeti egységben először Schmal Dániel igyekszik
átfogó történeti áttekintést nyújtani vallás és fi-
lozófia kapcsolatáról — a 17. századi Franciaor-
szágban, filozófia és vallás viszonyának feltér-
képezésével, valamint a korszak legnépszerűbb
szellemi irányzatainak bemutatásával. A felvilá-
gosodást lezáró tanulmányban Hankovszky Ta-
más a filozófiatörténet egyik legmeghatározóbb
alakját, Kantot vizsgálja, hogy egész pontosan mit
értett a német filozófus a hit és az ész, az értelem
fogalmain, milyen ellentmondásos viszony áll
fenn ezen fogalmak között Kant filozófiájában, hi-
szen bár Kant elképzelései a hitről merőben kü-
lönböztek az egyház felfogásától, mégis erőfe-
szítéseket tett annak érdekében, hogy beemelje a
hitről való gondolkodást egyfajta filozófiai kon-
textusba, ami mellett a tanulmány szerzője is si-
keresen érvel. Ezt követően Szombath Attila a fi-
lozófiatörténet másik legnagyobb hatású gon-
dolkodóját vonja vizsgálat alá, konkrétan Hegel
vallásfilozófiáját a hegeli rendszer bemutatásával,
valamint Hegel legfontosabb erre irányuló gon-
dolatainak feltárásával, ami már szinte megke-
rülhetetlenné vált a vallásról való gondolkodás-
ban. Ugyanilyen megkerülhetetlen gondolkodó
Kierkegaard is, akinek gondolatait Czakó István
tanulmányában igyekszik reflexió alá vonni, be-
vezetve az olvasót a dán filozófus sajátos teoló-
giai és filozófiai felfogásába hit és ész kapcsolatá-
nak koncepcióját illetően, amiben a probléma
megértésének egy újfajta lehetősége rejlik. Ha pe-
dig a kötetben bemutatásra kerültek a gondol-
kodás történetének legnagyobb alakjai, akkor a
20. század legnagyobb hatású gondolkodójáról,
Martin Heideggerről is érdemes szót ejteni, ami-
re a kötet szerkesztői is gondoltak, ugyanis He-
gyi Márton írásában kísérletet tesz arra, hogy be-
mutassa, miképpen jelenik meg Heidegger filo-
zófiájában hit és gondolkodás kapcsolatának
problematikája, ami korántsem egyszerű feladat.
A tanulmány szerzője az 1919 és 1928 közötti idő-
szakot mutatja be, a Fenomenológia és teológia című
mű születésének időszakát, amelyben Heidegger
igyekszik megfogalmazni az erre vonatkozó
gondolatait, álláspontját a teológia státuszáról. Vé-
gül a kötetet lezáró két tanulmány ban a teológus
Puskás Attila és a filozófus Mezei Balázs egyfaj-
ta kortárs teológiai és bölcseleti áttekintést nyúj-
tanak a kötet problematikájához, összegzik a leg-
fontosabb kapcsolódó problémákat és kérdés-
felvetéseket napjaink gondolkodásában.

Úgy gondolom, a kötet valóban hiánypótló.
Nem csak a vallásról való hazai gondolkodásban
válhat fontos szöveggyűjteménnyé, hanem mind -
azok számára is érdekfeszítő olvasmány lehet,
akik filozófiával foglalkoznak, hiszen a gondol-

kodás történetének meghatározó területeire világít
rá, valamint átfogó ismeretet nyújt a kötet már tár-
gyalt problémakörében. (Szerk. Szeiler Zsolt,
Bakos Gergely OSB és Sárkány Péter; L’Harmattan
— Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Buda -
pest, 2013)

ZSURZSÁN ANITA

DAVID GREGORY: 
A KÖVETKEZŐ SZINT

David Gregory harmadik kisregényét adta közre
az Egyházfórum Alapítvány. Az ötvenes évei ben
járó amerikai író mintegy tíz évet töltött el az üz-
leti életben, mielőtt éles váltással teológiai főis-
kolára jelentkezett. Családjával a texasi Oregon-
ban él, mostanra minden idejét az írásnak szen-
telve. Első két, sikert arató könyve a Vacsora egy
tökéletes idegennel, valamint az Egy nap egy tökéle-
tes idegennel egy férfi, valamint egy nő Jézus Krisz-
tussal való találkozását mesélik el, és könnyed, fo-
gyasztható stílusban járnak körül bizonyos prob-
lémákat, kérdéseket. Olyan kérdéseket, amelyek
kapcsolódnak egy vallásos ember életviteléhez,
de látszólag túl hétköznapiak, egysze rűek ahhoz,
hogy az ember komolyan foglalkoz zon velük,
esetleg megoszthassa őket, de még az sem biztos,
hogy tünékenységük, világiasságuk miatt tuda-
tossá válnak.

David Gregory harmadik kisregénye, amely az
Egyházfórum gondozásában trilógiává egészíti ki
a két korábbi szöveget, most a hívő ember életé-
nek és a világnak olyan vallásos parafrázisát va-
lósítja meg, ahol egy óriáscég belső struktúrája,
szintjei és osztályai közti dinamika jeleníti meg
az ember helyét a világban, célját pedig a cég pro-
fitorientáltságának maximális kiszolgálása. Nem
kell mélyen belegondolni, hogy a szöveg ártal-
matlan, kellemeskedő hangvételén túllépve az
ember taszítónak, esetleg veszélyesnek tartsa ezt
az analógiát, a szöveg iránti empátiával azonban
egzotikus belátás nyílik egy olyan lelkiség felé,
amely hazánkban talán nem annyira érinti meg az
olvasót. A kötetben az Egyesült Államok társa-
dalmához szervesen illeszkedő kapitalista válla-
latóriások kaptáraiban kialakuló életmódcsopor-
tok biznisz-központú perspektívája érvényesül, va-
lamint a tőlünk talán szintén idegen amerikai ízű
pietizmus zöngéi. A sablonos karakterek és az eről-
tetett parabolisztikus hangütés élettelenné, egy-
ügyűvé teszi a szöveget, és ezt csak fokozza a se-
kélyes, modoros elbeszélésmód. A dramaturgia és
az interakciók felszínesek, sablonosak, miközben
kaleidoszkópszerűen tűnnek elő azok a frázisok,
emberi gesztusok, amelyek egy óriáscég falai közt
zajló élet obskúrus fragmentumaiként idegen va-
lószerűséget visznek a szövegbe.
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