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Anselm Grün – Tomaš Halik – 
Winfried Nonhoff: Távol az Isten. 
Hit és hitetlenség párbeszéde 
Pannonhalmi Bencés Főapátság – Bencés 
Kiadó, Pannonhalma, 2018. ford. Mártonffy 
Marcell

Vannak könyvek, amelyeket gyanakvással 
vesz kézbe az olvasó. Adott két „sztárszerző”, 
Anselm Grün és Tomaš Halik, akik saját ne-
vük alatt, egymástól függetlenül is garanciát 
jelentenek a sikerre a katolikus könyvpiacon. 
Csapatuk mozgatója Winfried Nonhoff, aki 
szakmai-kiadói múltja, tapasztalata és gya-
korlata alapján nagyon is tudja, miként le-
het tető alá hozni egy bestsellert. A címben 
pedig felbukkan két olyan szó, amely biz-
tosítékül szolgálhat az olvasói piac kiemelt 
érdeklődésére: „hitetlenség” és „párbeszéd”. 
Mit várjunk hát? Jól bejáratott sziporkákat, 
amelyek biztosan behozzák majd a megje-
lentetésre szánt kiadásokat? Toplistás eladási 
adatokat? Mit lehet még újként, másként el-
mondani egy olyan témáról, amelyről annyit 
írtak az elmúlt évtizedekben, hogy immár 
önálló könyvtári szekcióvá is válhatna tudo-
mányos központjainkban?

A Prológus és az első fejezet („Amikor Is-
ten hallgat”) olvasása felerősítette a félelme-
imet. Az idézett szerzők s maguk a citátu-
mok is bevettek, ismertek. A fordulatok és a 
meglátások mind-mind szerepelnek a fund-
amentális teológia tankönyveinek egyik-má-
sik fejezetében. Merre haladunk? A kezde-
tektől fogva éreztem: a jelen kritika tárgyát 
képező kötet megítélésében perdöntő sze-
repet fog játszani (legalábbis számomra) az, 
hogy a bejáratott (akár így is fogalmazhatok: 
közhelyes) pozitív ateizmusolvasatok után 
előkerül-e néhány sarkalatos téma, amely 
túllendít a megszokottság és jól ismertség 
korlátain, vagy végig megmaradok az „ezt 
már olvastam máshol” érzésénél? Az ismer-
kedés folyamatának ezen a pontján beszél-

tem egy barátommal, aki hallva kételyeimet, 
csak ennyit mondott: „Azért vigyázz, nehogy 
előítéletes legyél!”

A baráti figyelmeztetés s az oldalak során 
való előrehaladás azonban előbb megnyug-
tatott, majd egyre inkább bevont és elgon-
dolkodóvá tett. Előkerültek a valóban (és 
nem pusztán megszokásból) rázósnak ítélt 
felvetések s a kényes szempontok is. Persze 
végig nem tudtunk megszabadulni az olyan 
elcsépelt megfontolásoktól, mint a „virá-
gok”, a „pillangók”, a művészeti alkotások 
(festmények, zeneművek) látása, befogadása 
általi megérintődés általánosan emberi ta-
pasztalata – ám ennek kapcsán idővel meg-
enyhültem. Ahogy Ferenc pápa is írja a ho-
mília kapcsán, nem baj, ha egy anya tanácsai 
„unalmasak”, hogyha szeretet érződik belő-
lük: idővel meghozzák majd a gyümölcsü-
ket (vö. EG 140). Ezen a ponton az olvasás 
önkri tikus foglalatoskodássá alakult át. Le-
het, hogy én magam is a bebetonozott igaz-
ságok és meglátások bástyái mögül szemlélő-
döm? Vagy esetleg személyes fásultságom, 
„beállt” hitfelfogásom tart megkötözve?

A szelíden, tisztelettel, hol jobban, hol 
kevésbé egymásba szervesülő részekből ap-
ránként elkezdett kiviláglani a támogató fel-
ismerés: igen, a nagy különbség nem hit és 
hitetlenség között áll fenn, hanem bizonyos 
emberi karakterek, viszonyulások, magatar-
tásformák közt feszül. Zártság és nyitottság, 
felszín és mélység, gőg a megtaláltság nagy-
zoló tudata és az őszinte keresés, az érzé-
ketlen-rideg magabiztosság és a nem szűnő 
rácsodálkozás különíti el az embereket. Ez a 
belátás egyszersmind megválaszolta azt a ta-
lán sokszor ki sem mondott megérzést, mi-
szerint a hitetleneket nem egyszer közelebb 
érzem magamhoz, mint a „masszív” hívőket. 
Halik ennek kapcsán még a vallásszociológia 
és a pszichológiai eredményeit is segítségül 
hívta, felmutatva, hogy a hívő mivolt miért 
nem jár szükségszerűen együtt feltétlen te-
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kintélytisztelettel, s hogy a világ részéről a 
hívőkről kialakított sztereotípiák valójában 
csak a vallásos emberek egy jól körülhatárol-
ható csoportjára állnak (akik viszont éppen 
emiatt inkább hasonlítanak a fanatikus ate-
izmus harcosaira, mintsem hús-vér, esendő, 
kételkedő hitsorsosaikra). A „keresés” és a 
„megotthonosodottság” e kettőse teljesen 
felborítja a bevett felfogást a „két táborról”, 
a vélt vagy valós „frontvonalakról”.

Ezzel pedig elérkezünk ahhoz a tematiká-
hoz, amely az egyik „elvárt pontom” volt, s 
amely mindkét szerzőnél egyaránt felbuk-
kan: egyfelől a valláson belüli egzisztenciális 
ateizmusról, másfelől pedig az egyházon, a 
keresztény közösségen belüli otthontalanság 
tapasztalatáról, a kiábrándultságról, az egy-
ház általi megsebződésről van szó. A „belül-
ről” refl ektáló, kifelé is igen gazdag látótérrel 
rendelkező Grün s a szó minden értelmében 
a határokon élő-mozgó Halik kettőse jót tett 
annak, hogy ezt a kérdéskört megfelelően, 
egyáltalán nem közhelyesen lehessen fel-
dolgozni. Számos ponton kötődik itt Halik 
tapasztalata a magyarországi katolicizmus 
és egyházi közélet fájdalmas és eltagadott, 
ki nem beszélt kínjaihoz. A kommunizmus 
alatt a földalatti egyházban megtért, papsá-
gig eljutott, a hivatalos, államilag kontrollált 
hierarchia rendszere mellett a klandesztin 
katolikus közösségben teológiát tanító, soka-
kat a hitre, illetve hivatásra elvezetett mester 
keserű, rendszerváltozáshoz kötődő tapasz-
talatai igen közel állnak hozzánk. Kemény 
és nagyon őszinte fel- és beismerésekről van 
szó, olyan megtapasztalásokról, amelyek 
tőlünk sem idegenek: Miért van az, hogy a 
kommunizmus alatti katolicizmusban sokan 
inkább otthon tudták érezni magukat, mint 
abban, ami utána jött? Hogyan válthatta 
fel az egykori, igen nagy áldozatokra is kész 
szolidaritást és összetartozástudatot a kiszo-
rítósdi, a megbélyegzés, a perifériára szorítás 
démona? Miként lehetséges, hogy a nagy 

történelmi események nyomán nem előre, 
hanem hátrafelé indultunk meg? Érdeke-
sek azok a reflexiók, amelyek megmutatják, 
hogy bár eltérő közegben, de mégis hason-
lóképpen történt meg mindez a nyugati 
közösségekben is. Az érzékeny, a radikálisan 
Istenre utalt egyház helyébe lépett az intéz-
mény, a hatalom, a távlattalanság börtönébe 
zárt konzervatív klerikalizmus, amely immár 
csak a hívők egy csoportjának tud valamit 
kínálni (de hogy ennek a „vallásos valami-
nek” mennyi az értéke és értelme, az már 
igencsak kérdéses).

A hitetlenséggel való szembesülés, sőt: 
megnyíló találkozás és párbeszéd ilyen ér-
telemben az aranyműves kohójához hason-
latos. A salaktalanítás tüzében elégnek a 
perverz és beteg istenképek, és nyilvánvaló-
vá válik, hogy nem egyszer egy olyan egy-
ház erőlteti rá magát az emberekre, amely 
ténylegesen halott. Nincs jövője. Eközben 
mind népesebbé válik az „árnyékegyház”, 
amely azokat gyűjti össze, akiket a hivatalos 
rendszer űzött, elnyomott, kiábrándultságba 
taszított, fájdalmakkal és sebekkel borított. 
Olyan emberek élnek ebben a „láthatatlan 
egyházban”, akiknél a kérdezés tapasztalata 
sajátosan összekapcsolódott a távollévő Isten 
misztikájával. Halik többször visszatér ennek 
kapcsán a türelem gondolatához, s ahhoz a 
kétségkívül megindító és elmélkedésre indí-
tó meglátáshoz, miszerint a hit, a remény és 
a szeretet nem egyéb, mint „az Isten rejtett-
ségét elviselő türelem három megnyilvánu-
lása”. Ez a hit pedig állandó, benső, testvéri 
közösségben létezik a valóban kutató-kérde-
ző, önmagát a valóság által megérinteni ha-
gyó hitetlenség birodalmával. De ugyanígy 
fennáll a kapocs a hívők két csoportja kö-
zött is. Valahogy úgy, mint az élettörténe-
tében hol „szikla”, hol „sátán” Péter, vagy a 
tékozló fiú példázatának két fivére esetében. 
A holdkóros fiú apjának evangéliumi fohá-
sza – „Hiszek, segíts a hitetlenségemen!” – az 



– 99 –

Recenziók

emberi létezés legnagyobb mélységéig elha-
toló kiáltás, amelynek csodálatosan egybe-
kapcsoló ereje van.

Mártonffy Marcellt, a fordítót külön meg 
kell említenünk: kiváló munkát végzett, 
rendkívüli otthonosságról tanúskodik mun-
kája úgy a német, mint a magyar nyelv (és 
gondolkodás) terén. A szavak ízlelgetése (s ez 
nem a fordítás, hanem maga a nyelv adott-
sága) azonban újabb gondolatokat indít el. 
Csak egy példa: a magyar „titok” tényleg 
azt fejezi ki, mint az eredeti „Geheimnis” 
szó? Anyanyelvünkben mintha valami eltit-
kolásról lenne szó, amit (projektszerűen) le 
lehet, sőt kell leplezni. Holott éppen nem 
erre indítanak a szerzők, hanem annak fel-
ismerésére: van a misztériumnak egy lényege 
szerint elérhetetlen-felderíthetetlen szintje. 
Ez pedig mind a hívők, mind a hitetlenek 
spiritualitásának egyik legfontosabb alap-
köve. Úgy érzem, nagyon hiányzik nekünk 
az, hogy magyar szerzők veselkedjenek neki 
ehhez hasonló vállalkozásoknak. Talán nem-
csak azért, hogy valami „újat” írjanak, ha-
nem azért, hogy saját valóságunkon belülről 
szólaljanak meg bizonyos gondolatok.

Zárásképpen még ki kell emelnem: a 
Bencés Kiadó jelen kötete újból kiváló tör-
deléssel és tipográfiával jelent meg. A kötet 
materiális kivitelezésében is olyan „alkotás”, 
amelyet jólesik kézbe venni.

Török Csaba

Gianni Colzani:  
Teologia della missione
EDB, Bologna, 2019. 

A bolognai Edizioni Dehoniane kiadó 
nem  régiben sorozatot indított, amely zseb-
könyvfor mátumban ad összefoglalót minden 
teo  ló giai diszciplínáról. A missziológia kidol-
gozására Gianni Colzanit kérték fel (*1940), 

aki Milánóban és Firenzében tanított, majd 
pedig a római Urbaniana Egyetem professzo-
raként vált a szakterület elismert tekintélyévé.

Colzani szerint egy átalakulás idejét éljük: 
a nagy földrajzi felfedezések korától (tkp. 
Tridentinum) a II. világháborúig a misszió 
„nyugati” misszió volt, és ez most átalakul 
egy „pluriformis”, sokrétű, sokszínű misszi-
óvá. A szerző egyik meghatározó szempont-
ja ennek az átalakulásnak az egyik fontos 
síkja: az egyház missziós munkája és az azt 
kísérő kulturális folyamat közti összefüggés. 
A „nyugati” missziót azért kell felváltania új 
szemléletnek, mert az magától értetődően 
összekapcsolta a keresztény hitet és az eu-
rópai civilizációt, erre nem reflektált kellő-
képpen, és más kultúrákat is a maga kritéri-
umai alapján ítélt meg. Ennek megfelelően 
az I. fejezet nem a biblikus alapok, hanem 
a „nyugati misszió tridenti gyökereinek” be-
mutatásával kezdődik.

A II. fejezetben ismerteti Colzani a zsinati 
és zsinat utáni egyházi tanítást, amely lénye-
gében három dokumentumon alapul: az Ad 
Gentes határozat (mindig a zsinati egyháztan 
egészében nézve!), majd pedig az Evange-
lii nuntiandi (EN, 1975) és a Redemptoris 
 missio (RM, 1990). A könyv egyik erőssége 
az egyházi tanítás alapos ismerete és kifejté-
se. A szerző kiemeli, hogy II. János Pál pápa 
szerint az RM kiegészíti az EN-t, amely ma 
is alapvető marad. Az egyházi tanítás az RM 
nyomán jut el ahhoz a szemlélethez, amely 
a missziót Isten Országának szolgálatában 
szemléli, márpedig az Országnak „sokféle 
megnyilvánulása” van (RM 4.), tehát a misz-
szió is eszerint alakul. A kommunió egy, a 
misszió célja egy, de a megvalósítási módok 
változatosak. Teológiai szempontból tehát 
Colzani következetes egyháztani megalapo-
zást végez a zsinat óta érvényesülő tanítás 
alapján: „az egyház valójában – misszió”. Ez 
nem jelenti az egyház pusztán „funkcioná-


