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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 
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személyes tapasztalataik, hitük alapján, má-
sok klinikai megfigyeléseiket követve jutnak 
erre a felismerésre. Közöttük Gánóczy Sándor 
(1928), a Würzburgi Egyetem magyar dog-
matikaprofesszora, teológiai művek széles kö-
rének szerzője, akit méltó lenne itt, szülőha-
zájában jól ismernünk. Gánóczy Sándor atya 
személyes tapasztalatai és imádsága alapján 
osztja meg saját készületét. Kötete reflexió és 
vallomás: meghívás az életre.

A szerző reflexiója több szálon fut: lélekta-
ni, teológiai, spirituális és lelkipásztori szálak 
ötvöződnek művében. Példáit elsősorban a 
francia és német kultúrából és társadalomból 
meríti. Ez néhol eltávolíthatja a hazai olvasó-
tól, de új szemlélettel is gazdagíthatja.

Izgalmas és megérintően személyes a szerző 
exegézise, hitvallásának alapja. Ahogy Jézus 
hozzááll saját és a mások halálához, arra vall, 
hogy Isten szereti az életet, művében minden 
életteli. A halál hozzátartozik az élethez, és 
mivel Isten élő, túlléphetünk rajta. Gánóczy 
kíváncsisággal tekint a folytatásra, a halál utá-
ni találkozásra Istenével.

A húsvéti győzelem perspektívájával az élet 
összefüggésében tekinthetünk a halálra, és ez 
nézőpontunk és hozzáállásunk megváltozá-
sára vezet: a halál közeledtével a kapcsolatok 
értéke egyre nő. 

Van bocsánat, van gyógyulás és van élet a 
halált követően. A megbocsátás és a gyógyu-
lás éppúgy a szeretetkapcsolatban születik – 
ahogy a Krisztust követő halála is. Ha Jézus 
bizalmával közeledünk saját és a másik em-
ber halálához, akkor ez a másikkal maradásra 
hív, arra, hogy „elkísérjük” őt, és megosszuk 
mindazt, amit az élet adott pillanata ad.

A betegek lelkipásztori gondozására tekint-
ve szerzőnk meglepően tartózkodó és szűk-
szavú, amikor a kórházlelkészek, a kórházban 
szolgáló papok számára fogalmaz meg aján-
lásokat. 

Egész elmélkedését áthatja ugyanakkor a 
vágy és a felismerés, hogy a szenvedő ember-

nek útitársa legyen. Isten közösséget vállaló 
jelenléte, hogy „népével tart”, áttűnik egész 
zsidó-keresztény közös történetünkön. Ma 
lelkipásztorkodásunkban újra életadó a kísérő 
képe és attitűdje.

Amikor Sándor atya saját, betegként átélt 
élményeiről ír, elsők között említi azt az erőt, 
amit a meghallgatás jelentett számára. Szem-
pontjaiban a klinikai lelkigondozó saját esz-
ményeire ismerhet.

Fontos és pontos Gánóczy atya etikai és lé-
lektani látlelete a nyugati orvoslásról. A csal-
hatatlan orvos képe és a belőle fakadó tekin-
tély árnyékában mára sok esetben a technikus 
feladata jut a gyógyítónak.

Hiteles orvosaiban a szerző az önreflexiót, a 
bizalmat és a kapcsolatkészséget becsüli min-
denekelőtt. Megkapó a megfigyelése, hogy a 
nők orvosként sokszor figyelmesebbek, tü-
relmesebbek tudnak lenni és nyitottabbak az 
emberi gyengeségek tekintetbe vételére. 

Meghívó és lelkesítő, ahogy arról a bizalmi 
hálóról, partnerségről és párbeszédről beszél 
a gyógyítók között, amelybe a beteg maga is 
beletartozik! A valódi gondozás és gyógyítás 
számol a kezelések végességével, tájékoztatja 
a beteget saját gyógyítási folyamatáról, s így 
helyet és időt ad neki saját halálára való ké-
születében.

Egyes példák, így az őt érintő beavatkozá-
sokról rendelkezni már nem képes beteg mel-
lé álló „bizalmi segítőé” a francia egészségügy 
sajátja, az élet végének kérdéseivel foglalkozó 
2005-ös francia Leonetti törvény egyik meg-
oldása. Magyarországon mindmáig töredékes 
ennek az életszakasznak az átfogó vizsgálata és 
az ahhoz kapcsolódó jogi ajánlások megfogal-
mazása. Az elemzést olvasva egyszerre születik 
meg a vágy, hogy hazánkban is kapjanak a be-
tegek, a családtagok és a gyógyítók érték elvű 
fogódzókat, és a kérdés, hogyan juthatunk el 
ehhez a társadalom párbeszéde útján. 

A napjainkban kínálkozó két lehetséges, 
lényegileg eltérő útként elmélkedi végig a 
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szerző az eutanáziát, az ember maga kezdemé-
nyezte halálát és a palliatív/hospice gondos-
kodást. Amikor az eutanázia mellett érvelnek, 
a szabad döntés és a szenvedés elkerülése kap 
hangsúlyt. Gánóczy rámutat, ebből az érve-
lésből a kapcsolat és a hit dimenziója is hi-
ányzik.

A palliatív gondoskodást az eutanázia egy-
fajta ellentéteként mutatja be, mert az utolsó 
pillanatig az élet, a személy és kapcsolatai áll-
nak a középpontjában, így az egybevág a ke-
reszténység szemléletével.

Milyen a jó halál?
Önmagunk testi és lelki megvalósulásához 

életünk végső pillanatában juthatunk el, és ez 
a pillanat új lehetőségeket nyithat meg.

Az agónia küzdelem! A személyiség fejlő-
désének ebben a végső szakaszában érthető a 
szenvedés hatása a tudatra, s velejárójaként a 
beszűkülés. Gánóczy atya meggyőződésessel 
érvel, hogy a keresztény hit többre hív a szen-
vedésmentességnél: bizalomra és párbeszédre. 
Arra, hogy nyitottá és szabaddá váljunk a má-
sik ember és a jövő felé. Élete végét méltó-
sággal akkor élheti meg a készülő ember, ha 
személye és helyzete nem haszontalan és nem 
elviselhetetlen, nincs kirekesztve korábbi kap-
csolatai köréből. Ehhez nyújthat értő, alkal-
mas keretet a haldoklók palliatív gondozása, 
amelynek fontos célkitűzése a fájdalom eny-
hítése és a tiszta tudat fenntartása.

Vajon kinyitható és a sajátunkká tehető-e 
ez a szemlélet, amely nálunk jelenleg csak a 
rákbetegek (egy része) számára elérhető a hos-
pice-palliatív ellátás keretében?

A kötet elmélyülést, többszöri elővételt és 
belső munkát igényel. A halállal párbeszédet 
folytató testvér vallomása.

Első gondolatom az volt, hogy a kötetet a 
gyógyításban dolgozóknak, különösen az or-
vosoknak és a betegek lelkipásztori ellátását 
vállalóknak ajánlom, ám valójában mindany-
nyian érintettek vagyunk. Gánóczy atya köny-
ve arra hív és abban ad példát, hogy Istenbe 

kapaszkodva életünk részeként tekintsünk sa-
ját, közeledő halálunkra, és szembenézve vele 
készüljünk rá, váljunk rá kíváncsivá.

Buza Patrik

Ferenc pápa: Földanyánk. 
A környezetvédelmi kihívás 
keresztény olvasata
Szent István Társulat, Budapest, 2020,  
ford. Tőzsér Endre SP

A jezsuita Jorge Mario Bergoglio már 2013-
ban, egyházfővé választásakor világossá tette a 
Ferenc név felvételével – amellyel egyébként 
egy majdnem 1100 éves hagyományt szakított 
meg, miszerint nem valamelyik elődje nevét 
választotta –, hogy Assisi Szent Ferencet kí-
vánja lelkiségében és tetteiben követni. A 12–
13. század fordulóján élő nagy szent nemcsak 
a béke, a mértékletesség, valamint a szegények 
iránti elkötelezettségben és szolgálatban előd-
je és példaképe Ferenc pápának, hanem az 
Isten által teremtett világ szeretetében és tisz-
teletében, valamint a vele való törődésben is. 
Egyáltalán nem véletlen tehát, hogy első társa-
dalmi-szociális témájú enciklikájának, a 2015-
ben megjelent Laudato si’-nek, mely a vilá-
gunkban mint közös otthonunkban jelenlevő 
ökológiai és környezetvédelmi problémákra 
hívja fel az emberek figyelmét vallási és poli-
tikai hovatartozástól függetlenül, Assisi Szent 
Ferenc Naphimnuszának visszatérő („Áldott 
légy”) sorát adta címül (a teljes Naphimnusz 
az enciklika függelékében olvasható). A kör-
levél első sorai, valamint 10. pontja az olva-
sók elé állítja Assisi Szent Ferenc teremtéssel 
és a környezettel való személyes, szeretetteljes 
kapcsolatát, mely egyik legfontosabb szem-
pontja a testvérlét ebben a világban. A Lau
dato si’ kezdetű enciklika felfogható Ferenc 
pápa programbeszédeként, melyben rámutat 
a szegénység és az ökológiai problémák nagy-




