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hitéleti vetületei, hanem társadalmi, gazdasági, 
tudományos, technológiai és környezetvédelmi 
összefüggései is. Hogy könnyebbé tegyék az 
olvasást, a szerkesztők 11 fejezetre bontották a 
szöveget. Az irányadó fejezetcímek lehetővé te-
szik, hogy az olvasó azon a ponton kapcsolód-
jon be, amely leginkább felkelti érdeklődését. 
A Szentcsalád létének misztériumára való rácso-
dálkozást követően Ulrich a Steril egzisztencia? 
című fejezetben Szent József „szűzi apaságáról”, 
a „szalmaember” mennyei Atyához, Kisdedhez 
és Máriáról való viszonyáról elmélkedik a nem-
zés, az általános értelemben vett gyarapodás, a 
valódi hatalom és igazi tekintély összefüggésé-
ben. Ezt követően nyilván a Szűzanya létének 
titkát – Az élő Írás, Isten Igéjének hordozója – 
járja körül, akiben maga az ószövetségi Írás 
ölt testet. E ponton olvasható egy alcímmel 
kiemelt három oldalnyi szakasz is, a bibliai ki-
nyilatkoztatás kompendiuma, ami Ulrich hit-
vallásának is tekinthető. A Diabolikus Pszeudo 
Háromság és PszeudoAnya szakaszban a Jele
nések könyvének 13. fejezetét magyarázza, a 
fenevadak létrejöttét állítja párhuzamba az int-
ratrinitárius eredésekkel, majd rávilágít a sátáni 
áltermékenység és a tárgyiasított, puszta lehe-
tőségnek tekintett „anya-g” (Materia) kap-
csolatára. A PszeudoEucharisztia c. fejezetben 
szintén az apokaliptikus dimenzió kerül előtér-
be, Ulrich a Jel 12 pár mozzanatát aktualizálja. 
A regensburgi mester megdöbbentő módon 
tapint rá további hittitkok perverz jelenlétére 
korunk kontextusában. Keresztények a szociális 
humanizmus szolgálatában? – veti fel a sokré-
tű kérdést szintén végidőbeli összefüggésben. 
A vadállat száma c. fejezetben a Jel 13,18 ver-
sén elmélkedik, rávilágít a 666 által implikált 
antropológiai perverziókra, melyből korunk 
számtalan kísértése is fakad. A keresztre feszített 
Világosság fejezettől kezdődően a horizontális 
látószög újból vertikálissá tágul. Szent Ágostont 
és Canterburyi Szent Anzelmet idézve Ulrich a 
Megváltó alakját szemléli, a kereszt eseményén, 
a Fiú Atyával való kapcsolatán elmélkedik. Eb-

ből fakadóan, a kierkegaardi alapelv mentén 
az isteni cselekvés misztériumát járja körül – 
A szeretet feltételezi azt, amit tesz – a teremtés, 
a Szűzanya léte és saját, kegyelemből való új-
jászületésünk, Isten gyermekeivé érlelődésünk 
szempontjából. Ulrich megrendítő sorai Jézus 
utolsó megkísértéséről itt olvashatók. A Feltét
len szeretet – teremtői termékenység c. fejezetben 
a valódi emberi méltóság és szabadság kerül 
a figyelem középpontjába. A cselekvés Szent 
Ignác-i alapelvét fogalmazza újra a jánosi teo-
lógia által áthatott saját ajándékfilozófiájának 
fényében. A miniatúrán szereplő állatok, a fel-
nyergelt szamár és az ökör kapcsán elmélkedik 
továbbá a teremtett világ egészének sóvárgásá-
ról a megváltás, Isten gyermekeinek dicsősége 
után (Róm 8,18k). Az utolsó két fejezetben – 
A Theotokosz és a mi reményünk, illetve Az igaz 
szentírásolvasás – újból a Szűzanya alakja kerül 
előtérbe: a kozmosszal és Isten gyermekeinek 
kommuniójával való kapcsolata, szűzi anyasá-
gának termékenysége, végül mint a Szentírás 
olvasásának kegyelmi, személyes erőtere. Az 
ajándékkötetet az Istengyermek imádására hívó 
egyszerű, telített szavak zárják.

Ferdinand Ulrich könyvét örömmel ajánl-
juk mindazok számára, akik a hit útján járnak. 
Segítségünkre van, ha újból egységben szeret-
nénk látni hitünk cserépedényének szilánkjait, 
és szeretnénk elmélyedni a keresztény hittitkok 
személyes, eleven Szövetében, Mária titoktel-
jes létében. A kötet esetleges jövőbeli lefordí-
tása mindenképp gazdagítaná a magyar nyelvű 
szakirodalmat.

Jakab Krisztina Franciska

Vető Miklós: Isten és ember. 
Filozófiai tanulmányok
Szent István Társulat, Budapest, 2021

Egy barátom elbeszélése szerint az idős Vető 
Miklós néhány évvel ezelőtt csatlakozott egy 
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pasaréti társasághoz, akiket a Chemin Neuf 
Közösség lelkisége kötött össze, és akik a 
vasárnapi szentmise után egy kávét szerettek 
volna inni a környéken. Az egyik helyre 
betérve Vető szólt, hogy ne maradjanak ott, 
mert nem jók a fények, így egy másik kávé-
zóba mentek. Ez a rövid anekdota beszédes 
részlet lehet egy olyan filozófus életéből, aki 
az igaz bölcsességet kereste. Vető Miklós – 
éppen a megfelelő fény, az arányok gondos 
keresése okán – a kortárs magyar keresztény 
filozófia egyik legfontosabb hivatkozási pontja 
napjainkban. A most megjelent kötet a szerző 
válogatott tanulmányait tartalmazza, amely 
a poszthumusz Stephanus-díj alkalmából je-
lent meg 2021-ben. A Szent István Társulat 
és a Stephanus Alapítvány közösen alapított, 
évente két személynek ajándékozható díját az 
irodalom kategóriában a magyar származású 
filozófus halálának évében Vető Miklósnak 
ítélték.

A könyv különös értéke, hogy a filozófiai 
szövegeken kívül több életrajzi, illetve önélet-
rajzi jellegű írást is tartalmaz, így Vető saját 
1956-os visszaemlékezéseinek rövid kivona-
tát, valamint Mezei Balázs Utószavát, illetve 
az ugyancsak általa írt Életrajzi jegyzetet, me-
lyek számos személyes részletet árulnak el a 
filozófus életéből. Jóllehet Vető munkái már 
az 1980-as évektől megjelentek magyarul – 
köszönet érte elsősorban Bende Józsefnek –, a 
mostani tanulmánykötet mintegy vademecum 
vagy summa is lehetne, amely ugyanakkor a 
szerző gondolkodásának megértéséhez szük-
séges bevezető. Vető élete végén a Magyar Tu-
dományos Akadémia tagja és a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem díszdoktora volt, tehát a 
magyar olvasó is bátran magáénak érezheti 
az életművet, hiszen a szerző – bekapcsolód-
va az egyház életébe, illetve az itthoni böl-
cseleti vitákba és szellemi életbe – hazatért a 
szó legmélyebb értelmében. Jómagam nem 
egyszer találkoztam vele Erdő Péter bíboros 
titkáraként, amikor különböző magyaror-

szági útjai során személyes látogatást tett a 
főpásztornál. A konvertita Gondos-Grünhut 
László – akinek hatására saját bevallása sze-
rint Vető, az egykori szegedi joghallgató a 
filozófia felé fordult – írásainak egy magyar 
nyelvű kötete is egy ilyen alkalommal ke-
rült hozzám, ráirányítva a figyelmemet erre 
a töredékesen és részben kiadatlanul maradt 
életműre. Miközben tehát egy igazi nagyí-
vű gondolkodót ismerhettünk benne, ízig- 
vérig magyarnak is tudhattuk őt. Fia előadást 
tartott a Budapesten megrendezett 52. Nem-
zetközi Eucharisztikus Kongresszuson.

A személyes vonatkozások közül minden-
kép pen fontos Vető ’56-os szegedi szerep-
vál lalása és az ennek nyomán bekövetke-
ző kényszerű emigráció Szerbián keresztül 
Fran ciaországba, hiszen a nyugati szellemi 
és kult urális klíma teremtette meg a gondol-
kodásához szükséges megfelelő termőtalajt. 
Oxfordban Simone Weil vallási gondolkodá-
sát dolgozta fel mintegy két évtizeddel annak 
halála után, miközben műveinek teljes pub-
likálása még folyamatban volt. Ezt a munkát 
– Simone Weil vallásos metafizikája –1971-ben 
franciául közölte. Talán nem mellékes, hogy 
Oxfordba Isaiah Berlin támogatásával nyert 
ösztöndíjat. 1965-től egy évtizedet a Yale-
en tanított fiatal házasként az Egyesült Álla-
mokba költözve. Franciaországba visszatérve  
Rennes-ben, majd Poitiers-ben kapott kated-
rát a nyugdíjazásáig, miközben részt vett a 
francia katolikus értelmiség nagy vitáiban.

Vető Miklós tanulmányai nem lábjegy-
zetekkel túlzsúfolt szövegek. Amikor az em-
ber elsőre kezébe veszi őket, nem ijed meg 
azoktól, mert a személyes hit mélységével és 
nem a tudományos apparátussal gyakorolnak 
ránk hatást. Miközben megszólítanak a hit 
sokunk által megtapasztalt igazságai, melyek 
igazán csak a lelki életet élő, imádkozó em-
ber számára mutatkoznak meg, észrevesszük, 
hogy ezek a tanulmányok valójában a legfon-
tosabb filozófiai kérdések hitből fakadó, ám 
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megdöbbentően széles filozófiai ismeretanyag 
birtokában történő finom újratárgyalásai. 
Vető nem egyszer egy hitbeli érv, egy bibliai 
idézet segítségével oldja fel a megfejthetetlen-
nek tűnő filozófiai problémát, és megoldásai 
egyáltalán nem felszínesek vagy tudomány-
talanok, sokkal inkább a hit válaszainak ne-
mes egyszerűségéből születő érvek. Óvatosan 
merem megfogalmazni, hogy ezek a válaszok 
sokkal inkább a hit, mint a filozófia vagy a 
teológia érvei. Ez az alkotói bátorság kevéssé 
a kanonikus iskolák erdejében való önmegha-
tározásra vagy a bevett válaszokhoz való kény-
szeres viszony kialakítására ösztönzi őt, sokkal 
inkább egy lelkiismeretes és derűs töprengés-
ből fakadó reflexió megfogalmazására, amely 
a jelen kötet tanulmányainak konklúzióiban 
enyhülést hoz az olvasó lelkébe. Ugyanis a ta-
nulmányok végén legtöbbször heurékaélmé-
nyünk van.

Vető bekapcsolódott a karizmatikus moz-
ga lomban kibontakozó közösségek, első sor-
ban az Emmanuel és a Chemin Neuf életébe. 
Fia, Étienne ez utóbbi közösségben kötelező-
dött el és szentelték pappá. A már az egyetemi 
évei alatt napi szentmisére járó Vető Miklós 
részben Simone Weil, másrészt a református 
Jonathan Edwards gondolkodása révén ke-
rült közel a hithez. Edwards-szal leginkább a 
Yale-en foglalkozott. Miközben a német idea-
lizmus és a romantika jelentik szövegeinek 
leggyakoribb hivatkozási pontjait, körülte-
kintően értékeli és nem egyszer bírálja a neo-
skolasztika érveit is. Teilhard de  Chardin és 
Gabriel Marcel munkái – melyben biztosan 
fontos a személyes ismeretség meghatározó 
élménye – fontos kiinduló pontot jelentenek 
az írásaiban, miközben Emmanuel Lévinas-t 
tartotta a század legjelentősebb gondolkodó-
jának. Nem idegen tőle Jacob Böhme misz-
ticizmusa vagy Franz von Baader gnózisa, 
akiket Schelling és Hegel horizontján emel 
be a hivatkozásai közé. Keresztény érveit leg-
inkább a Szentírásból meríti, ezen túl pedig 

az újkori misztikusokhoz, a klasszikus német 
filozófiához, illetve a kortárs vallásfilozófiához 
fordul. 

A jelen kötet címe Isten és ember, jóllehet 
a tanulmányok legnagyobb része Istennel 
foglalkozik. Jézus mennybemenetele kap-
csán a magasság létfilozófiai meghatározása, 
a hegeli Szellem bizonyosságának a Szent-
lélekhez való viszonya, a kenózis és Isten 
egyetlensége Schellingnél, a kinyilatkoztatás 
érvényes keresztény meghatározásának filo-
zófiai útja, a rossz vallásfilozófiai diskurzus-
ba való bevonásának lehetősége, a vallás és a 
filozófia Istene – ezek az Istennel foglalkozó 
tanulmányok legfontosabb témái. Eközben 
az emberrel egyetlen tanulmány, a Ki az em
ber? című foglalkozik, amely az egyszeriség 
és a szabadság szempontjai alapján utasítja el 
azokat a nézeteket, amelyek akárcsak utalnak 
arra, hogy az ember mindössze fokozatában 
különbözik a többi élőlénytől. Ennek ellené-
re talán mégis az egész kötet az emberről szól. 
Hiszen a türelmes olvasó önmagát és a világ-
ban elfoglalt helyét határozhatja meg ponto-
sabban, amikor a személyes meggyőződésből 
született tanulmányokat olvassa. Magam kez-
dő tanárként és járatlan gondolkodóként azt 
hiszem, ezeknek a szövegeknek a legnagyobb 
értéke, hogy azok szerzője a személyes gon-
dolkodói szabadság pozíciójából alakította ki 
keresztény meggyőződésen alapuló válaszait.

Gájer László

Gánóczy Sándor:  
Megélni halálunkat. Keresztény 
megfontolások 
Pannonhalmi Főapátság Bencés Kiadó, 
Pannonhalma, 2018, ford. Mártonffy Marcell

Ahhoz, hogy a halált az élet lépéseként ismer-
jük fel, közelebb kell engednünk magunkhoz, 
közelebb kell lépnünk hozzá. Vannak, akik 




