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ző: az érzékeinkhez köthető tapasztalatból 
kiindulva jutunk el Krisztus titkának egyre 
alaposabb megismerésére a Szentlélek ál-
tal. Sokszor felületes korunkban ez az el-
mélyedés Krisztus titkában példaértékű és 
szemlélődésre hívó. Az emberi testnek is jut 
ebben szerep, hiszen a test elengedhetetlen 
kiindulópont marad a szellemi valóságok 
jobb elsajátításához. Az értelmi-szellemi 
útkeresésnél fontosabbnak bizonyul az ér-
zelmi kapcsolat Krisztussal, aki kinyilvání-
totta számunkra Isten szeretetét. Szeretet 
nélkül nem lehet igazán közel kerülni a 
Megváltó titkaihoz. A szeretet lelki gyö-
nyörködésre vezet; ez igazolja a teológia és a 
lelkiség szoros egységét Szent Bernátnál. Az 
ember igazi gyönyörűsége abban áll, hogy 
megcsodálja Krisztusban Isten szépségét, 
jóságát, igazságát. Az esztétikai szempont 
tehát fontos: ehhez szorosan kapcsolódik 
az erkölcsi tanítás és a következetes ragasz-
kodás az egyházhoz. Nem véletlen, hogy a 
12. század első felét Szent Bernát korának 
is szokták nevezni. Kiválóan átlátja a kor 
teológiai problémáit és igyekszik azokra 
megfelelő válaszokat adni. Szent Bernát az 
egyházatyák korának összegzőjeként és az 
érett középkori rendszerek előfutáraként áll 
előttünk: egy megkerülhetetlen, kulcsfon-
tosságú gondolkodó, aki sok más teológusra 
gyakorolt mély hatást azóta is. Szent Bernát 
egész életműve a mai teológusokat is arra 
ösztönzi, hogy a teológia művelése során 
alázattal közeledjenek Istenhez, aki a sze-
retet és az öröm forrása mindenki számára.

Mindent összegezve: Fejérdy Judit Móni-
ka nővér könyve világos, magas színvonalú, 
kiválóan dokumentált munka. Erénye és hi-
bája ugyanaz: a későbbi teológia eredménye-
iből kiindulva és nem a 12. századi teológia 
(illetve az azt megelőző kor) szemszögéből 
elemzi Szent Bernát művét; emiatt az alkal-
mazott módszer vita tárgya lehet. Mindene-
setre ez az igényes munka nagy szolgálatot 

tesz a magyar teológiának. Haszonnal for-
gathatja a könyvet minden olyan olvasó, aki 
keresi a lelki elmélyülést.

Szabó Sándor Bertalan OP

Versegi Beáta-Mária:  
ÉLET-Forrás. Az eucharisztikus 
élet lelkisége és gyakorlata
Új Ember, Budapest, 2019.

Bár a könyv nem tartalmaz rövid életrajzi 
ismertetést a szerzőről, korábbi könyveinek 
olvasói (Lehetőségek a Kiégésen innen … és 
túl, 2017; Kapcsolatteremtő spiritualitás, 
2018), tanítványai és lelkigyakorlatai részt-
vevői számára jól ismert Versegi Beáta-Mária 
nővér neve, aki a Nyolc Boldogság Közösség 
tagja és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi 
Főiskola Dogmatika Tanszékén a spirituális 
teológia tanára. ÉLET-Forrás című új köte-
tében, amely a Budapesten megrendezendő 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra 
való lelki előkészületet is hivatott segíteni, a 
szentmise ünneplését állítja a középpontba 
mint keresztény életünk ki nem apadó forrá-
sát. A könyv mind tartalmilag, mind kivite-
lezését tekintve (és szó szerinti értelemben is) 
sokszínű olvasmány, s e sokszínűség magának 
a lelki életnek a gazdagságát, a szerző kifeje-
zésével 3D (háromdimenziós) voltát érzékel-
teti: emberségünk (teológiai antropológia), a 
liturgia (az Eucharisztia) és a gyakorlat (lel-
kiség és cselekvés) dimenzióit. Mindhárom 
dimenzió négy kulcsfogalom körül épül fel, 
és ezek a lelki készségek nélkülözhetetlenek 
ahhoz, hogy (lelki) életünket ne egysíkúan, 
hanem valóban 3D-ben éljük: a jelenlét, a 
valóság érzékelése, az együttműködés és a 
hálaadás erőterében. E négy kulcsfogalom 
mentén kibontakozó 3D-s felépítés jellemzi 
az egész kötetet.
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A sokszínűség világos, ám összetett szerke-
zeti felépítéssel párosul, amelynek követését 
a bevezetésben olvasási kulcs és szerkezeti 
ábra is segíti, sőt ráhangolódásképpen ma-
dártávlatból is rátekinthetünk itt a három 
nagy fejezetben tárgyalandó témákra. Mind-
egyik fejezet szerkezete hasonló: az alapvető 
emberi tapasztalatokból indul ki (Ember-
ség-mozaikok címmel) utána imádságot ta-
lálunk (Lelki útkeresés), majd a szentmise 
egy-egy egységének magyarázata következik, 
s végül az olvasottak gyakorlati alkalmazásá-
hoz kapunk szempontokat (Életre váltható 
gyakorlatok). Az egyes fejezetekhez színek is 
társulnak vizuálisan is megjelenítve és szim-
bolizálva a fejezetek központi üzenetét.

Az első fejezetet (Párbeszédre hangolva) 
a kék szín, az imádság színe díszíti (a vizek, 
a levegő színe, amely Isten leheletét, ruahját 
és az ember lélegzetét jelzi, kettejük kapcso-
latát, és egyben Máriának – az Isten-em-
ber párbeszéd kitüntetett szereplőjének – 
 liturgikus színe is). Az Emberség-mozaikok 
című rész antropológiai megalapozása sorra 
veszi a párbeszéd jellemzőit, és reflektál a 
testben megélt lelkiség alapvető szerepére. 
A Lelki útkeresés imádsága az Istennel való 
találkozás vágyát fogalmazza meg bensősé-
ges szavakkal, előkészületül a fejezet köz-
ponti részéhez, amely a szentmise bevezető 
szertartásait és az Ige liturgiáját magyarázza, 
teszi korunk embere számára érthetővé, ér-
zékletessé, szempontokat adva a szentmisén 
való minél figyelmesebb és teljesebb részvé-
tel megvalósításához. Végül életre váltható 
gyakorlatként az Ige olvasását, az imádság 
különböző formáit és a hálaadás fontosságát 
állítja elénk a szerző.

A második fejezet (Ajándék lehet-e az 
áldozat?) piros-bíborvörös színe utal mind 
az odaadás-áldozat-szenvedés mozzanataira, 
mind pedig az uralkodói hatalom jeleként 
magára Istenre. Antropológiai megalapozá-
sa körüljárja a szeretet, az ajándékozás és az 

áldozat fogalmát megvilágítva ezek lényegét 
emberlétünkben, s az ezt követő imádság 
az áldozatos szeretetből fakadó odaadás ke-
gyelmét kéri. A fejezet szívében és egyben a 
könyv középpontjában találhatjuk a szent-
mise második fő részének, az Eucharisztia 
liturgiájának magyarázatát, amely megvilá-
gítja a kapcsolatot ajándék és áldozat, meg-
testesülés, kereszthalál és feltámadás, múlt-
béli esemény és jelenvalóvá tévő emlékezés, 
emberi gesztusok és isteni kezdeményező 
szeretet között. Az Eucharisztia liturgiájának 
életté váltásához ad segítséget a szentségimá-
dás lélektani magatartásáról (mint imádás 
és engesztelés) és a szenvedés felajánlásának 
értelméről és lélektani mozzanatairól szóló 
rész. Ez utóbbi nyolc mozzanatban szem-
léletes ábrákkal is segítve szembesít minket 
a szenvedés tapasztalatában lejátszódó fo-
lyamatokkal, és tárja fel a hagyományban 
gyökerező gyakorlat értelmét, szenvedésünk 
valakiért vagy valamiért való felajánlásának 
lehetőségét.

A harmadik, utolsó fejezet (Úton a közös-
ségvállalás felé) zöld színével szimbolizálja 
mind teremtett világunkat (a természetet, a 
növekvő életet, a világ megújulását, a vilá-
gért való teremtményi felelősséget, az emberi 
szabadságot), mind pedig az ikonográfiában 
hagyományos módon a harmadik isteni 
személyt, a Szentlelket, s egyúttal (meleg 
és hideg szín elegyeként) megjeleníti az 
égi és a földi valóságok keveredését, továb-
bá az évközi idő liturgikus színeként Jézus 
földi életének mindennapjaira is utal. A ki-
induló antropológiai fogalmak, a béke, az 
egység és a közösségvállalás tapasztalatának 
elemzése után a közösségvállalás és a mások 
szolgálatának karizmáját kérő imádság kö-
vetkezik, majd a szentmise utolsó részének, 
a szentáldozás szertartásának (a Miatyánk 
elmondásától kezdve a békeköszöntésen és 
a kenyértörésen át magáig a szentáldozásig) 
és az elbocsátás szavainak a jelentőségét is-
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merhetjük meg. E fejezet végén találhatjuk 
– nem véletlenül – a legtöbb életre váltha-
tó gyakorlatot: annak megvilágítását, hogy 
mit jelent az a szentírási gondolat, hogy a 
testünk a Szentlélek temploma; a szentsé-
gimádásban zajló kommunió eseményének 
érzékletes leírását: az eucharisztikus lelkiség 
házasságban való megélésének lehetőségeit; 
az irgalom magatartásának lényegi voná-
sait. Az irgalmasság témájához kapcsolód-
va olvashatunk három megrendítő, igaz 
történetet is, amelyek az Eucharisztia és az 
irgalmasság testi-lelki cselekedeteinek kap-
csolatát érzékeltetik. E gyakorlati rész végén 
elgondolkodtató szempontokat kapunk még 
a teremtett világ őrzésének és védelmének 
feladatához és a szépség kultúrájának alakí-
tásához.

A könyv utolsó része további cselekvésre 
buzdítja az olvasót szembesítve kit-kit a szá-
mára legszívesebben felvállalt pozícióval egy 
szemléletes rajz segítségével: vajon melyik 
kiindulópont a legvonzóbb számunkra, a je-
lenlét, az érzékelés, az együttműködés vagy 
a hálaadás? Innen merre indulnánk tovább? 
Az imádság és a liturgia vagy a cselekvés és 
a szolgálat irányába? Lezárásképpen pedig 
Imakalauzt találunk, amely imaszövegek 
mellett útmutatást nyújt a szentírásolvasás-
hoz, a szemlélődő imához és a szentségimá-
dáshoz.

A kötet nagy érdeme a lelkiségteológiai 
témák informatív és kreatív teológiai ant-
ropológiai megalapozása, mint például a 
testben való lét fontosságának és jelentősé-
gének kiemelése, test-lélek egységének hang-
súlyozása és a biblikus szív fogalmának hű 
és egyben leleményes tolmácsolása (mint az 
értelem, akarat, érzelem „összehangolásának 
szerve”, 57.), a szeretet mibenlétének gazdag 
értelmezése (érzelem, belátás akarat egysége, 
56–59.) és összességében egy olyan szemlé-
letmód, amely a megtestesülés titkából ki-
indulva komolyan veszi és értékesnek tartja 

a lelkiélet számára is emberlétünk testben 
megélt tapasztalatait. A könyv mindvégig 
közérthető és egyben inspiráló nyelven szól 
az olvasóhoz biztos kézzel vezetve át sok, a 
teológiai hagyományban igen bonyolulttá 
vált témán is. A kevés lábjegyzetbeli utalás, 
a teológiai szakszavak gondos magyarázata 
mind a könnyebb eligazodást segítik. Talán 
csak a „doxológia” (51.), a „prefáció” (69.), 
az „alapítás szavai” (70.) kifejezések és az 
„Isten Báránya” megjelölés kapcsolata a ke-
nyértöréssel (105.) szorulnának még magya-
rázatra, s a kötet végén hasznos volna egy 
eligazító bővebb olvasmányjegyzék mind-
azoknak, akiknek érdeklődését felkeltik a 
tárgyalt témák.

Az eucharisztikus lelkiség háromdimen-
ziós és sokszínű bemutatását nagyszerűen 
segíti a könyv igényes grafikai és  tipográfiai 
kivitelezése, Kovács Gergely munkája. Szív-
ből ajánljuk mindazon olvasóknak, akik sze-
retnék megismerni a szentmise és a belőle 
forrásozó élet valóságát, vagy szeretnének 
még jobban elmélyedni annak kimeríthetet-
len gazdagságában.

Tóth Beáta

Marianne P. Ritsema van Eck: 
The Holy Land in Observant 
Franciscan Texts (c.1480-1650)
Theology, Travel and Territoriality Brill, 
Leiden – Boston, 2019.

A kötet vallástörténész szerzője az obszer-
váns ferencesek szentföldi útleírásaiban ke-
res a látnivalók, a szent helyek felsorolásán 
túlmutató közös vonásokat. Célja, hogy re-
konstruálja és ábrázolja a művek ideológiai 
hátterét és vonulatát. Hogyan határozta 
meg Bonaventura teológiája évszázadokon 
át a ferencesek gondolkodását? (2. fejezet) 
Miként változott az utazás fogalma és jelle-


