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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-
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lis” szemléletét, hanem az egyházat létbelileg 
megjelölő kijelentés.

A rendszeresebb igényű tárgyalást a 
III. fe jezetben olvashatjuk. A szerző tárgyalja 
a misszió krisztológiai, egyházi és eszkato-
logikus „arcát”, a missziós parancs biblikus 
témáját, a kommunikáció kérdéseit, a pár-
beszéd és az igehirdetés szerepét. A misszió 
fogalmának kitágulása miatt a misszioló-
gia mint teológiai szakterület is kitágult, 
ezért ma nehéz köz meg egyezésről beszélni 
a tárgyat illetően. Ha a missziológia célja a 
zsinatig inkább az volt, hogy támogassa a 
missziós munka egyes elemeit és igazolja az 
egyház missziós gyakorlatát, szerzőnk szerint 
ez a diszciplína a zsinat után inkább az egy-
ház katolicitásának megvalósulását tárgyalja 
annak sokrétű formájában. Colzani itt fej-
ti ki a cím értelmét: míg missziológia alatt 
diszciplínák összességét kell érteni, amelyek 
tudományosan tárgyalják a misszió területét, 
ő inkább a „misszió teológiája” elnevezést 
használja: „kritikus reflexió azokról a tevé-
kenységekről és magatartásokról, amelyeket 
a keresztények a missziós parancs alapján 
végeznek” (81.).

A teológiai tárgyalásban itt is megjelenik 
a hithirdetés és a kultúra összefüggésének 
kérdése. Colzani kritikát gyakorol a hagyo-
mányos gondolkodással szemben: őszerin-
te a plantatio ecclesiae klasszikus gondolata 
azt feltételezi, hogy az emberi történelem 
 mintegy „kívül” zajlik az egyházon, ez a fel-
fogás Krisztus üdvözítő tevékenységét leszű-
kíti az egyház missziójára, így a nyugati egy-
ház „magát ülteti el másutt” (94.). Abból 
a megfontolásból akar kiindulni, hogy az 
olyan kultúrákban, amelyek nyitottak az élet 
és a történelem vallási értelmezésére, Jézus és 
az Ország missziós hirdetése kell, hogy szá-
moljon a vallási világgal is, amelybe az élet 
vallásos értelmezése illeszkedik (106.).

Ez a szempont adja meg valójában az egész 
IV. fejezet témáját: „Az evangélium útja az 

ember világában – az egyetemes evangélium 
helyi arculata”. Ebben először a kultúra fo-
galmának alakulását vezeti végig a kognitív 
leszűkítéstől („műveltség”) az antropológiai 
jelentésig: értékelési kritérium, amely ké-
pes az ember sokféle tapasztalatát szervezni 
és hierarchiába rendezni. A zsinattól fogva 
(vö. GS 53) a teológiában is közkeletű lesz a 
felfogás, hogy minden kultúra egyenlő mél-
tóságú, de annak tudata is érvényesül, hogy 
egyes kultúrák mögött nagyobb hatalom áll. 
Szemünk előtt zajlott le a tudományos-tech-
nikai „monokultúra” világméretű térnyerése, 
ez a kultúra a világot főleg matematikai ala-
pon értelmezi és uralható tárgynak tekinti 
– Colzani jelzi ennek előnyeit és hátrányait 
egyaránt. A misszió lényeges útja a kultúrán 
keresztül halad, így „az emberi kultúra való-
di értékeinek belső átitatását jelenti azáltal, 
hogy a kereszténység a maga körébe vonja 
azokat, valamint a kereszténység begyöke-
reztetését a különböző kultúrákba” (RM 
52.). A szerző bemutatja a keresztény misz-
szió hatását az egyes korok különböző kul-
túráira, míg végül eljut az „inkulturáció”, 
majd pedig az „interkulturalitás” tárgyalá-
sához. Véleménye szerint ez utóbbi felfogás 
veszi figyelembe kellő módon azt, hogy a 
misszió során a találkozás nem két elvont 
valóság, a „hit” és a „kultúra” között zajlik 
(169.), hanem személyek között, akik így 
vagy úgy fogják fel a történelmet és az életet. 
Az „inkulturáció” fogalmát illetően Ratzin-
ger bírálatát idézi, aki szerint ez a fogalom 
egy elvont hitet idéz fel, amelynek testet kell 
öltenie egy elvont kultúrában (170.): „Ez a 
beállítás mesterkélt és irreális, mert nem lé-
tezik hit, amely ne lenne kultúrába ágyazva, 
és – a modern technikai civilizáció körén kí-
vül – nem létezik kultúra, amely ne lenne 
vallásos. Főleg az nem látható be, hogy két 
organizmusból, amely önmagában totálisan 
elkülönül a másiktól, hogyan lehet egy csa-
pásra egy eleven teljesség, egy olyan átülte-
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tés során, ahol mindkettőt megcsonkítják.” 
 (Joseph Ratzinger: Fede, Religione e Cul-
tura, in Fede Verità Tolleranza. Il cristianesi-
mo e le religioni del mondo, Cantagalli, Siena, 
2003, 66.) Így tehát a hit, amelyet a misszi-
onárius hoz, a nyugati egyházi kultúrát viseli 
magán, a befogadó kultúra pedig a nép po-
litikai, társadalmi és vallási történelmét. Ezt 
a könyv egyik legfontosabb meglátásának 
tarthatjuk.

A kultúra megújított szemlélete szükség-
szerűen vezet el a misszió társadalmi vonat-
kozásainak tárgyalásához az V. fejezetben. Itt 
Colzani lényegében semmi mást nem tesz, 
mint bemutatja a felszabadítási teológiát. 
Egy átfogó, lezáró befejező szakasz, a misszió 
teológiájának valamiféle szintézise egy kissé 
hiányzik a könyv végéről.

Colzani gyakran hivatkozik David Bosch 
magyarul is olvasható könyvére (Paradig-
maváltások a misszió teológiájában, Harmat, 
Budapest, 2005) többféle összefüggésben is. 
Colzani még egy ilyen rövid műben is szá-
mos teológus nézetét, több teológiai vitát és 
jónéhány kortárs elméletet idéz fel, ami jó 
támpontokat adhat további kutatásokhoz. 

Várnai Jakab OFM

Pápai Biblikus Bizottság:  
Biblia és erkölcs. A keresztény 
cselekvés bibliai gyökerei,  
Római Dokumentumok LII.
Szent István Társulat, Budapest, 2019.
szerk. Martos Levente Balázs, ford.: Csernai 
Balázs, Szatmári Györ gyi, Tringli Zita

A Pápai Biblikus Bizottság Biblia és erkölcs. 
A keresztény cselekvés bibliai gyökerei című 
dokumentuma 2008-as keltezésű, magyar 
fordítása tavaly, 2019-ben jelent meg a Szent 
István Társulat katolikus egyházi dokumen-
tumsorozatának (Római Dokumentumok) 

52. köteteként. Nem ez az első a Bizottság 
magyar nyelven megjelent biblikus témájú 
dokumentumai közül: a Római Dokumen-
tumok sorozatban megelőzi a Szentírás és a 
krisztológia című (10. kötet, 1998) és A zsi-
dó nép és szent iratai a keresztény Bibliában 
című (40. kötet, 2013), valamint a Jeromos 
Bibliatársulatnál megjelent Szentírásmagya-
rázat az Egyházban című irat (1997).

A Pápai Biblikus Bizottság, mely az elő-
szóban leírtak szerint elnöke, Joseph Ratzin-
ger kérésére már 2002 óta foglalkozott a Bib-
lia és az erkölcs kapcsolatának kérdésével, e 
dokumentumban a szentírástudományt és az 
erkölcsteológiát kapcsolja össze azzal a céllal, 
hogy azokat a Szentírásból levezethető erköl-
csi alapelveket állítsa az olvasó elé, amelyek 
minden keresztény számára irányt tudnak 
mutatni bármilyen döntési helyzetben.

A dokumentum két nagy fejezete közül az 
első az erkölcsről való gondolkodást megha-
tározó legfontosabb teológiai és antropoló-
giai szempontokat, valamint e gondolkodás 
következményeit tárja fel. Ez az ismerte-
tés a Szentírás kánoni sorrendjét követi: a 
teremtéstörténet, majd az Izraellel mint 
Isten választott népével kötött szövetség 
eseményeinek elbeszélése, a Jézus Krisztus-
ban megújult szövetség kibontása, a megbo-
csátás ószövetségi és újszövetségi értelmezé-
se, valamint az eszkatologikus cél ösztönző 
horizontként való bemutatása világítja meg 
az erkölcs valódi természetét. A Bibliában az 
erkölcs nem más, mint Isten ajándékának és 
az arra adott emberi válasznak a párbeszéde. 
Az elsődleges és alapvető cselekvés Istentől 
érkezik kegyelmi ajándékai és a meghívás 
által a vele való közösségre, az ezekre adott 
emberi válasz pedig másodlagos cselekvés-
ként az Isten szeretetét megtapasztalt te-
remtmény (vö. teremtés), szövetséges (vö. 
Ószövetség), majd fogadott fiú (vö. Újszö-
vetség) válasza. Az isteni cselekvésből fakadó 
normák arra ösztönzik az Istennel és a másik 


