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több, mint egyszerű jelrendszer, a beszéd szóbeli történés, nyelvi aktus (Sprachakt). A tematikus egység zárásaként következik a rövid rádiós homiletika, amely az egyik leghasznosabb, közvetlenül is hasznosítható része az írás-nak. Nagy kár, hogy nem lett bővebb 5-6 oldalnál. A szakirodalmi ismerte-tést átszövi a rövid alakzatú prédikációk létjogosultsága melletti érvelés, hivatkozással a rádiós igehirdetés immár évszázados hagyományára, az általa megszólítható hívek számosságára. A rövid alakzatú prédikációk homiletikája a végkövetkeztetések között kapott helyet. A rendelkezésre álló elméleti tudás redukciójára és a hiá-nyosságok pótlására tett kísérlet sikerrel járt, alapos elméleti igénnyel megírt, a gyakorlatban is használható szöveg született.  Ugyanitt egy fiktív, de nagyon is valószerű leírás (III.2.) olvasható egy lelkipásztor egy hetéről. A megelevenített teória szokatlan summázata a kötetben foglaltaknak. Érdekes lenne tudni, hogy a habilitációs dolgozat műfaja ezt elbírja-e ma Németországban, vagy ez a rész csak később, a kötet-változatba került-e bele. Angela Rinn könyvét ajánlom gyakorló lelkészeknek és lelkipászto-roknak, a homiletika oktatóinak felekezettől függetlenül, irodalmároknak, neurológusoknak, de főleg az egyházi rádióadások szerkesztőinek. Ameny-nyiben a reformáció 500 éves évfordulója kapcsán megnövekedett figyelem a források bővülésével is együtt jár, úgy az ajánlás címzettjei körébe a hazai protestáns kiadók szerkesztőit is felvenném. A németországi tapasztalatok ezen a téren biztosan nem állnak távol a hazai egyházak mindennapi gya-korlatától. (ism.: Baranyai Balázs)   TAKÁCS GÁBOR: Johann Michael Sailer. A centrum unitatis újra-felfedezője. A centrumból élő erkölcs- és lelkipásztori teológia. Pécs, Pécsi Hittudományi Főiskola, 2016. 358 old.  Takács Gábor, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola oktatója doktori disszertációjában Johann Michael Sailer (1751–1832) pályafutását és pasz-torálteológiai munkásságát dolgozta fel, majd ezt a szöveget dolgozta át alapos szerkesztői munka révén monográfiává. Komoly vállalkozás a szerző részéről, hogy az igen nagy szövegkor-puszt produkáló, ennek megfelelően bőséges szakirodalommal bíró és változó megítéléssel rendelkező teológus életének, munkásságának, vala-mint recepciójának szintetizálását vállalta. Sailer munkássága egykori tanítványának, Joseph Widmernek köszönhetően egységes kiadásban ol-vasható, kutatható, koherensen bemutatható. Sailer 1770-ben fejezte be középiskolai tanulmányait Münchenben a jezsuitáknál, és ugyanebben az évben meg is kezdte noviciátusát a rendben, amelyet azonban három évvel később feloszlattak. Ez az esemény jelentős mértékben határozta meg Sailer szemléletét az egyházi struktúrával, vala-mint a kor szellemiségével, filozófiai, művelődési irányzataival kapcsolat-ban. Teológiai tanulmányait Ingolstadtban folytatta (itt szentelték pappá 1775-ben), aminek befejezését követően oktatói állást kapott az egyetemen. Ingolstadti működése (1777–1781) alatt fokozatosan alakult ki tanítói, egy-
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házi teoretikusi hitvallása, amit nem lehet különválasztani a kor szellemi áramlataitól. Miközben megjelent Kant A tiszta ész kritikája, Sailer eljutott addig a meggyőződéséig, hogy az egyre dominánsabbá váló racionalista világ- és életfelfogás csak az elmélyült és személyes hitet nem képes meg-ingatni. Erre építve egy új egyházkép közvetítésére rendelte magát. Szim-bolikusnak hathat, hogy a kanti opusz megjelenésének évében bocsájtották el Sailert az egyetemről obskurantizmus vádjával. Háromévnyi pauza után Dillingenben kapott állást. Az itt töltött évek alatt (1784–1794) bontakozott ki Sailer egyéni karaktere, és mutatkozott meg az a karizmatikus erő, amellyel sok tanítványára komoly hatást gyakorolt. Intenzíven és közvetle-nül folyt bele hallgatósága életébe, egyszerre volt professzoruk, támogató-juk, lelki vezetőjük, gyóntató atyájuk, beszélgető partnerük. 1794-ben elbo-csájtották állásából, és öt éven keresztül Eberbergben tevékenykedett. Itt fordította le németre Kempis Imitatio Christi-jét, amelynek megjelentetése nagy visszhangot váltott ki. Kempis választása logikusnak hat, Sailer ebben a műben látta a helyes választ a kor elvallástalanodására. Az ingolstadti egyetem Landshutba költözése után Sailer újra oktatói állást kapott (1799–1821), itt írta meg főbb műveit. 1821-től egyházi tisztségeket töltött be Re-gensburgban. 1829-től az 1832-ben bekövetkezett haláláig Regensburg püspöke volt. Sailerben a kezdetektől rögzült a hívek nevelésének szándéka, a dog-matikai, teológiai korrekció igénye, a folyamatos reagálás, reflexió az egy-házat ért kihívásokra, aminek következtében igen gazdag szellemi öröksé-get hagyott hátra. Művei nem csupán mennyiségi szempontból jelentősek, több tekintetben úttörő jellegűek, nagyszabású, figyelemreméltó, ugyanak-kor megalapozott válaszokat adtak a kor kihívásaira. A felvilágosodás korának művelődési versenyében Sailer nagy hang-súlyt fektetett az egyház normakommunikációs szerepére, és ennek megfe-lelően kiemelten kezelte a papképzést, leginkább a pasztorális teológiát. Ezzel kapcsolatban karakteres koncepciót dolgozott ki: a tantárgyat a szó szoros értelmében véve a pásztorok képzésére rendelt gyakorlati kurzusnak tartotta. Ennek megfelelően építette fel pasztorális teológiáját, melynek egyetlen célja a pap személyének felkészítése a pásztori hivatal betöltésére. Sailernél az eredményes lelkipásztorkodás egyik kritériuma a „meggyőző-déses lelkipásztor”, hiszen a „hitetlen pásztor” a nyájat is csak az üres for-malista vallásgyakorlat zsákutcájába képes bevezetni. Oktatóként a gyakor-lat-orientált képzést preferálta. A pasztorálteológia körüli vitákban tisztán teológiai alapon akart megnyilvánulni, ami alapvető különbség volt azokkal szemben, akik az alsópapsággal kapcsolatban a politikum érdekeit igyekez-tek érvényesíteni, továbbá társdalomfejlesztő, népnevelői attitűdöt társítot-tak a plébánosokhoz, és a hasznosság elvének szószólóit látták bennük. E kortársai nem tekintették a pasztorálist tisztán teológiai diszciplínának, nem dogmatikai premisszákból indultak ki, hanem pusztán hivatalviselők számára megírt gyakorlati receptek gyűjteményeként fogták fel. Takács Gábor kutatói célkitűzését és szerzői perspektíváját már a címben megjeleníti: Sailert a centrum unitatis újrafelfedezőjeként bemu-tatni. Sailer egy változásokkal teli korszakban élt, amelyben az átmeneti-ség, az újszerűség alapvető elemként szerepelt, emiatt kereste az állandó-ságot, a hagyományos értékeket. Úgy vélte, hogy hosszú időszak alatt túlzottan sok járulékos elem rakódott rá az eredeti krisztusi tanításra, ezért 
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szisztematikus és hiteles munkával le kell választani mindazt, ami ezt az „éltető középpontot” eltakarja. Sailer programja így az „újrafelfedezés” volt: az elesett emberiség visszavezetése Istenhez. „Sokkal inkább szeret-ném, hogy mindazok, akik az igazságra szomjaznak, égető szomjukat elő-ször a forrásokból oltsák, mintsem, hogy kikerülve a forrást, először az elvezetett (gyakran iszapos) patakból igyanak.” Sailer abban is egyedi és kiemelkedő teoretikus volt, hogy az újonnan jelentkező ideákat, szempon-tokat is be akarta és be tudta vonni az érvrendszerébe. Egyaránt reflektált a felvilágosodás racionalizmusára, valamint az azzal szemben megnyilvánuló korszellemáramlatokra, mint például a Sturm und Drang szellemében megjelent írásokra. Egyfajta középutat igyekezett megvalósítani, amennyi-ben a katolicizmust annak eredetiségében újra összekapcsolta a nemzeti kultúrával, és ezt a kapcsolatot képes volt fenntartani. Ezáltal hitelesen képviselte az egyházat, a felvilágosodást és a saját korát, így egy új szintézis hiteles képviselőjévé vált, ami „egyoldalú” kortársaival összehasonlítva szembetűnővé vált! Speciális helyzetbe került: a felvilágosodás ellenzői, a hagyományok tisztelői a reformátort, a felvilágosodás hívei a fejlődés ellen-zőjét látták benne. Takács Gábor kötetének egyik érdeme, hogy megfelelő összefoglalást nyújt a felvilágosodás egykorú katolikus recepciójáról, illetve interpretációjáról. Sailer ugyanakkor egyfajta újraegyesítést kívánt megvalósítani a hívek és Krisztus között. Ez a feladat az egyházé, amely kettős mozzanatban tudja ezt művelni és végrehajtani: egyrészt már önmagában megjeleníti ezt az egységet, másrészt pedig a történelemben folyamatosan jelen lévő szolgála-ta által eszközli. („Az egyházi tevékenység elsőrangú célja: a bukott emberi-séget újra egyesítse Istennel”.) Az újraegyesítés mint praxis az egyház és hívek kapcsolatában értelmezhető, ami tovább növeli a saileri rendszerben a papképzés és azon belül a pasztorálteológia jelentőségét. („A lelkipásztori teológia az a tudomány, mely az embereket, akik Istentől elszigetelődtek és eltávolodtak […] egymáshoz és Istenhez közelebb segíti, őket egymással és Istennel egyesíti, mégpedig Krisztus és az Egyház lelke szerint.”) Meggyő-ződése szerint a papságnak alaposabb és szerteágazóbb ismeretekre kell szert tennie: „A 19. század klerikusainak az igazi tudományokban korát meghaladó tudással kell rendelkeznie, részben azért, hogy megőrizze ön-magát és státuszát a megvetéstől, részben pedig azért, hogy képes legyen bevezetni a vallás életét a hamis tudástól kihalt lelkekbe.” Sailer elsősorban a szellemi és spirituális pallérozottságban látta a klérussal kapcsolatos válság gyökeres orvoslásának lehetőségét, szellemileg és lelkileg jól képzett lelkipásztorokra volt szükség, a belső vallásosság reformját szorgalmazta. A kiváló pasztorálteológussal foglalkozó kötet több szempontból is ér-dekes lehet az egyháztörténet művelőinek. Tanulmányozhatóvá válik a változó korban élő, a változást permanens állapotként megélő történeti személy abban a tekintetben, hogy milyen már bevett, korábban megvaló-sult, vagy esetleg milyen új, egyedi válaszokat adott a jelentkező kérdések-re, kihívásokra. A társadalom, a gondolkodásmód, az életvitel változása, átalakulása az egyházat olyan szituációba helyezte, hogy reflektálnia kellett saját küldetésének megvalósítási közegére. Sailer működése révén egy igen nehezen megragadható időszak, a 18–19. század fordulójának szellemi, kulturális viszonyaiba kapunk betekin-tést, mégpedig belülről. Sailer nézőpontja azért is unikális, mivel magát a 
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centrumba pozicionálja, és céljait is centrumként aposztrofálja, az általa nyújtott perspektíva – ha szubjektív módon is – centrális. Folyamatosan figyelte, intenzíven érzékelte korának szellemi áramlatait, „ujját állandóan a korszellem ütőerén tartva”. Csakis ebből a középpontból, illetve a közép-pont felé törekvésből értelmezhető és magyarázható adekvát módon Sailer teológiai munkássága. A korszakban meghatározó akció-reakció viszony-latban elsősorban a ratio-fides törésvonalon innen és túl születtek az írásai, így tanulmányozásuk fontos és izgalmas tudományos kihívás. Takács Gábor ebben a transzformációs időszakban magát Sailert is egyfajta változásban mutatja be. Személyiségének, világnézetének fejlődé-sét, alakulását logikusan láttatja, a rá ható tényezőket, az őt befolyásoló szellemi áramlatokat igyekszik folyamatosan felvillantani és értelmezni. Így a kötetben együtt „mozog” Sailerrel a korabeli filozófia, a teológia, és Sailer is együtt áramlik a szellemi mozgalmakkal, miközben igyekszik hor-gonyként, cölöpként viselkedni, a hajóját a „péteri sziklához” kötni. A felvi-lágosodás korának folyamataival folytatott dialógusában bontakozik ki és ölt folyton megújuló formát gyakorlatias teológiai gondolatvilága. Ebben a tekintetben logikus és jó választás volt, hogy ez a „fejlődési folyamat bio-grafikus úton” kerül bemutatásra. Ezen „az úton addig követjük Sailert, míg a speciális sailerit meg nem pillantjuk”. Sailer a saját magában meglé-vő változást, fejlődést átkonvertálta Krisztus megtalálásának útjává: az igazság nem adott eleve az ember számára, mint ahogy az erény sem, ha-nem az ember köteles keresni az igazságot és a jót, amit a szakadatlan úton levés állapota jellemez. Az igazság egyetlen valóság, amely felé az ember úton van. A jó pedagógus az út szolgája, aki úgy vezet el valakit az igazság-hoz, hogy együtt halad a vezetettel. Sailer különlegessége és specialitása abban áll, hogy tanításait didaktikusan, logikusan, az egyházi szövegekre építve vezeti le, és korának megfelelően missziós formában adja elő. Külön-leges stílusa szinte megköveteli, hogy nagyobb egységekben megjelenjen e kötetben. Takács Gábor megfelelően szintetizálja a pasztorálteológus ha-talmas korpuszát, ugyanakkor bátran és jó érzékkel emel be eredeti szöve-geket. A könyv megengedi, hogy Sailer szerzőként maga szólaljon meg, több alkalommal hosszabb idézetekkel, sőt a kötet végén elhelyezett függe-lékben több komplex írását olvashatjuk. Ezek a szövegek megfelelően do-kumentálják a katolikus egyház kortörténeti viszonyait, valamint a szerző vonatkozó álláspontját és nézeteit. Ebből a szempontból a saileri életút, valamint az alkotói és lelkipásztori tevékenység koherens és értékelhető képet ad. Ezen a ponton kell kiemelni és megdicsérni Görföl Balázst, aki a szerkesztésben közreműködött és Görföl Tibort, aki a német szövegek for-dítását ellenőrizte. Sailer recepciója nem csupán életében volt ellentmondásos, hanem a halálát követő évtizedekben is. Részben a nyitottsága, az új eszmék megér-tésének igénye, részben az eredeti krisztusi tanításhoz, az elmélyült hithez való feltétlen ragaszkodása miatt igen eltérően ítélték meg, több oldalról is sok kritikát kapott. A 20. század utolsó harmadában azonban fokozatosan megindult Sailer rehabilitációja, és a halálának 150. évfordulóján II. János Pál pápa és Joseph Ratzinger bíboros is ráirányították a figyelmet erre a kivételes pályára, valamint arra, hogy Sailer sokrétű és odaadó pásztori tevékenysége harmonizál az egyház céljaival, erényei átívelnek az egyház 
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történelmének korszakai felett, ezért alakja aktuális üzenet hordozója ma-radt. (ism.: Gőzsy Zoltán)   CÚTHNÉ GYÓNI ESZTER: „Nem harcolunk, de nem is búcsúzunk…” A Ciszterci Rend Zirci Apátságának története a második világ-háború végétől Endrédy Vendel apát haláláig. Budapest, Zirci Ciszterci Apátság, 2017. 353 old.  Mindig nagy öröm, ha egy fiatal történész doktori (PhD) disszertációja könyv alakban is megjelenik. Gyóni Eszter egy évtizedes kutatómunkájá-nak megkoronázása e mű, amelyet nemcsak azoknak érdemes kézbe ven-niük, akik a ciszterciek, illetve tágabban a katolikus egyház 1945 és 1990 közötti magyarországi történelme iránt érdeklődnek, de azoknak is, akik a kommunista diktatúra magyarországi kiépülését és annak jellemzőit sze-retnék tanulmányozni, különös tekintettel az államvédelem tevékenységé-re. A mű témáját az alcím pontosan tükrözi, a téma időbeli és intézményi lehatárolását a szerző a bevezetésében indokolja. A köztörténeti kezdődá-tum (1945) és a rendtörténeti záródátum (1981) egymás mellé állítása va-lóban magyarázatra szorul, a problémát a szerző azzal hidalja át, hogy Endrédy Vendel 1945 előtti működésének is szentel egy fejezetet. A mű címeként felvett idézettel, amely Baranyay Jusztin ciszterci egyházjogász egy 1946-os írásából való, Gyóni Eszter a magyar ciszterciek magatartását jellemzi igen frappánsan. A könyv témájához jól harmonizál a borítólap fehér-fekete/sötétbarna, a rendre utaló színvilága és a kommunizmust jelképező ötágú csillagba illesztett fénykép. A bevezetés után a monográfiák elmaradhatatlan elemeként a magyar katolikus egyház és a magyar ciszterciek 1945 utáni történetének historio-gráfiája következik, amely segítséget nyújt mindazoknak, akik a korszakkal foglalkozni szeretnének. Majd a ciszterci rend alapításának, fejlődésének és magyarországi működésének ismertetésével jut el a szerző Endrédy Vendel pályafutásáig, ezzel az olvasót belehelyezi a rend történetébe, és felvázolja azt az alaphelyzetet, amellyel a második világháború után indult a zirci apátság az új korszakba.  Az V. fejezetnél érkezik meg a mű az alcímében meghatározott idő-szak első részébe, a kommunista diktatúra kiépülésének éveibe (1945–1950). A szerző feltárja az 1945-ös földreform jelentőségét, visszásságait és a ciszterciek (elsősorban az országosan gazdasági szaktekintélynek számító Hagyó-Kovács Gyula és persze Endrédy Vendel) igyekezetét az intézmé-nyek újjáépítése miatt megnövekedett fontosságú gazdasági bázis legalább egy részének megtartására. Bemutatja, hogyan hatottak az oktatáspolitikai változások, különösen a nyolcosztályos általános iskola 1945-ös bevezetése és az egyházi iskolák három évvel későbbi államosítása a ciszterciek életé-re, és milyen szerepet játszottak, pontosabban kaptak egyes ciszterci szer-zetesek a Mindszenty-perben. A fejezet a rendtörténeti korszakhatárt jelen-tő 1950-es esztendővel zárul, amikor sor került a katolikus egyház és az állam közötti kikényszerített megegyezésre és – négy kivétellel – a szerze-tesrendek betiltására. A szerző alaposan körüljárva mutatja be azokat a 


