
TEOLÓGIA

Bolberitz Pál:'
Iste~, ember, vallás

Magyar nyelvűrkeresztényszellemű filozófiai iro
dalmunk ismét gazdagodott egy könyvvel. Bolbe
ritz Pál kötetét érdemes komolyan szemügyre ven
nünk, mert benne olyan filozófus szólal meg, aki
keresztény és metafizikus módon gondolkodik, és
tételeivel határozottan lép elő. Szellemi erőfeszíté

sei nyomán a keresztény világnézet alapvető kérdé
sei ismét élni és ragyogni kezdenek.

A szerzö a fiatal nemzedékhez tartozik, amely a
II. vatikáni zsinat után kezdte meg filozófiai-teoló
giai tanulmányait, és a rómaí Gergely-egyetem
szellemét szívta magába.

Bátor gondolkodó, mert maga mögött tudja
napjaink legjelentősebb keresztény filozófusainak
táborát (pl. E. Coreth, J. Finance, B. Lonergan, J.
B. Lotz, K. Rahner, P. Henrici stb.), akik között
forgolódott, és akik nevelték. Hangja öntudatos és
markáns, mert tudásának nemcsak bőséges törté
neti-szellemi fedezete van, hanem szavaiból az is
kiérezhető, hogy mint a keresztény filozófia képvi-

. selője; személyes létezésében megvalósította az is
meret és a hit egységét.

A szerzö filozófiai-teológiai célkitűzése világos:
a teológiai igazságok, az istenkérdés tárgyi, tudo
mányos érvényét akarja alátámasztani, a teológiai
igazságok szellemi-világnézeti hátterét szeretné
föltárni. A keresztény meggyőződést törekszik
korszerű, elfogadható és észérvekkel is igazolt, tág
horizontba helyezni. A könyv bemutatja a mai ke
resztény filozófia problémáit és eredményeit. Bár a
keresztény filozófia léte és mivolta a szakirodalom
ban vitatott kérdés, ennek ellenére vitathatatlan,
hogy vannak különböző tipusú keresztény filozófi
ák. A keresztény hit jogosan hivatkozik a termé-

. szetre, a történelemre és az emberre. Isten kegyel
me ténylegesen az egész embert érinti, tehát gon
dolkodását is áthatja. A keresztény, filozófia is
olyan kísérlet, amely gondolatilag, racionálisan vi
lágítja meg létezésünket. és mindazt, ami ezzel lé
nyegileg együtt jár. A keresztény gondolkodás
mindig igényelte a metafizikai értelmezést. Metafi
zika pedig akkor lehetséges, ha hiszünk a gondo
lat, az értelem erejében. Értelmünk képes a lényeg
megragadására, és képes túlhaladni a tisztán tudo
mányos igazságok síkján, a valóságot teljes mély
ségében fölmérni, sőt képes minden evilági reali
tást is túlhaladni. Ha belemerészkedünk a metafi
zikai refíexióba, észrevesszük, hogy az milyen ko
molyan veszi a konkrét körűlményeket,a történel-

mi tényeket. az ember létezését, és hogy a valóság
egészét igyekszik megragadni.

Szükségesek a teológiában a pozitív adatok és
tények, de a legfontosabb mégis "az ember előzetes

filozofikus önfelfogása, a filozófiai indíttatás" (K.
Rahner). A teológiában ís szükségképp benne rej
lik az ember valamilyen filozófiai vagy filozófia
előtti önértelmezése. Csak akkor lehet tudomá
nyosan teológiát művelni, h; már előzetesenbizto
sítottuk a munka történelmi-nyelvi-értelmezési ho
rizontját. Nyíri Tamás munkássága 'nyomán a
szerző e vonatkozásban már kitaposott utakon jár.

Bolberitz Pál gondolkodásbak tengelyében a
mai tornisták által kidolgozott transzcendentális
módszer áll. Központi kérdése: hogyan lehetséges
metafizikai érvényűIsmeret? És erre pozitív vá
laszt ad, azon az alapon, hogy rámutat az emberi
szellem transzcendentális irányultságára. Szelle
münk mindig és mindenhol, tudatosan vagy benn
foglaltan a létre, az abszolút létre, az abszolút ti
tokra, végeredményben Istenre irányul. Nyilván
valóvá lesz szellemünk transzcendentális irányult
sága, ha megismerésünket és akanisunkat operatív
elemzésnek vetjük alá, azaz a megismerés és akarás
megvalósulásának, foganatosításának lényegi le
hetőségi feltételeire reflektálunk. A könyv minden
lényeges kérdést ebben a szellemben igazol.

Különös hangsúlyt kap a könyvben a világnézeti
szempont (pl. a rossz problémája, az ateizmus, a
dialógus, a boldogság stb.). A keresztény hit erede
tileg nem azonosítható semmilyen világnézettel. de
konkrét esetben világnézetté fejleszthető, sőt fej
leszrendő. A világnézet a természet, a történelem
tényeit összefüggésükben értelmezi, de úgy, hogy
egyszersmind az emberi létezés értelmét megvilá
gítsa. Ha sikerűl a valóságot, ismereteink egészét
egzisztenciális szempontból összegezni, megitélni
és értékelni, akkor már világnézetet alakítunk ki.
Teljes értékfr:a világnézet akkor, ha logikailag meg
tudja vonni összes ismereteink határát, tartalmi
gazdagsága szerint pedig a valóság összes adatait
értékeli. Az adatok különböző konstellációi foly
tán különböző összegzésekről, világnézetekről be
szélhetünk.

Ebben az összefüggésben külön kell beszélnünk
;Iz úgynevezett '9ilágnézeti filozófiáról, amely meg
lehetősen kényes kérdés. Bolberitz Pál nézéte sze
rint a világnézet az ember tényleges történelmi
helyzetéböl ered, és ezért a történelmi helyzetről

mindig bőséges fölvilágosítással szolgál. De az is
lehetséges, hogy a filozófia alakítja ki a világnéze
tet. S ekkor a világnézet nem a filozófia mellékter
méke csupán, hanem benne a filozófia sajátos lé

.nyege és célja valósul meg. Az igaz, hogya filozó
fia elsősorban nem világnézet kialakítására törek
szik. de a világnézeti filozófia megfelel a fi'(ozófia
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lényegi törekvéseinek. Szerzőnk a filozófiát arra
használja föl, hogy segítségével korszerű keresz
tény világnézetet alakítson ki. Úgy látja, hogy el
kerülhető a világnézeti filozófia és a tudományos
filozófia ütközése, ha a filozófiai világnézetet tudo
mányosan dolgozzák ki, ha kiépítésénél fölhasz
nálják a racionális filozófiát, a korszerű tudomá
nyos eredményeket, és figyelembe veszik a tudo
mányos gondolkodás szabályait. Nem lehet két
ségbe vonni manapságazt a tényt, hogya filozófia
jelentős világnézeti tényezővé vált. A keresztény
embernek szüksége van filozófiailag és tudomá
nyosan megalapozott világnézetre: nem a filozó
fiára van szüksége, hanem annak segítségére, hogy
az ész és a hit békét köthessen, amikor a tudás nem
a hit utódjaként lép föl, hanem a hit a tudás teljes
kibontakozásának lényegi föltételévé válik. A kö
tet ilyen igényt támaszt a filozófiával szemben.
Nem pusztán önmagáért vet föl egy-egy filozófiai
gondolatot, hanem azért, hogy azt az átfogó ke
resztény világnézet szolgálatába állítsa, vagy azért,
hogy az ellentétes nézetekkel szembesítse. Hogy
aztán ennek kivitelezése sikerül-e vagy sem, azt
egyes esetekben külön kell elbírálni. Bolberitz véle
ménye az, hogy az istenkérdés és a keresztény val
lás a filozófiai gondolkodás tükrében értelmes, iga
zolt és életképes világnézetté formálódik. Ha a
filozófiát, a tudományt és a világnézetet összeke
verjük, akkor abból súlyos szellemi torzulás kelet
kezik. A filozófia lényege szerint nem világnézet,
de elemi és elvi viszonyban van vele. A szerző igen
szerencsésen és i!~esen tájékozódik, forgolódik
mind a tudomány, mind a filozófia területén, és
ezért megbízhatóan kezeli a filozófiailag megala- '
pozott világnézeti kérdéseket.

A keresztény filozófia a transzcendentális mód
szer, a világnézeti filozófia iránytűjével indul el,
hogy tisztázza az Isten, az ember és a vallás mai
kérdéseit. Alapgondolata egyszerűen az, hogy az
emberi szellem transzcendenciájában, transzcen
dentális irányulásában kinyilvánul lsten abszolút,
személyes titka. Az alapgondolatból szervesen és
következetesen bontokoznak ki az egyes .kérdé
sek: először maga az istenkérdés, hogy van Isten,
és hogy ki az Isten. Igen lényeges, hogy Isten
letét tudományosan igazolja. Gondolatmenete
szervesen folytatódik a természetes istenismeret
antropológiai hátterének fölvázolásával, amely be
letorkollik a vallás filozófiai vizsgálatába. Az alap
gondolat Jézus Krisztus misztériumának fölvillan
tásával teljesedik ki.

A szerző az Isten-ember-vallás gondolatrend
szert tömören, ellentmondásoktól mentesen elem
zi, és halad a végkifejlet felé. Nagy filozófiai anya
got dolgoz föl, de szempontjai mindig előre meg
határozott célkitűzésétszelgálják. A könyv olvasá
sa közben bepillanthatunk egy mai skolasztikus
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gondolkodó szellemi műhelyébe, aki fölhasználja a
filozófia történeti hagyományát, s otthonosanmo
zog a mai filozófiai kérdésekben is, Bolberitz Pál
járatos á kiváló filozófusok gondolatvilágában, de
mélyen átérzi a mai "elvi-nyelvi" zűrzavart is.
Alapjában véve érdekes és értékes szellemi ötvöze
tet alkotott. Ha valakit igazán érdekel, hogy az
utolsó évtizedekben mit hozott létre az újskolaszti
kus filozófia, és hogyan alakult konfrontácíója a
mai világgal, az feltétlenül vegye kézbe a könyvet.
(Isten, ember, vallás a keresztény filozófiai gondol
kodás tükrében. Ecclesia Kiadó, 1982.)

FILA BÉLA

•
Egy ihletett

szentírási bevezető

Puskely Mária: Bibliai tájakon, Róma, 1981.
Árusitja a Szent István Társulat.

A megújuló kereszténység fokozottan érdeklődik a
történeti Jézus élete iránt, a kor bonyolult tudás- és
tapasztalatvllágával fordul hitének eredetéhez, új és
új kérdéseket tesz föl, vagy a régieket fogalmazza
újra. A katolikus szentirástudomány éppezért nem
nélkülözheti a filológia, a kultúrtörténet, az iroda
lomtörténet, az archeológia, sőt sok esetben a lélek- .
tan megállapításait sem. A mai biblikus kutatás oly
nagy fölMszültséget és alaposságot tételez föl, hogy
a világi hivő aligha képes megjárni hitének tudomá
nyos útjait, de még azok rövid szakaszait sem meg
felelő műveltség híján. Az átfogó szemlélet kialakí
tása tehát elengedhetetlen. Ezt az igényt elégíti ki
Puskely Mária könyve is.

Egy kialakuló sorozat harmadik kötete ez. Az el
ső, az Ábrahámtól Jézusig az Ószövetség nagy, Jé
zus eljövetelére utaló eseményeit, jeleit és mindezek
újszövetségi beteljesülését mutatja be. Az Életadó
Lélek pedig a Szentlélek által éltetett egyház felé
fordítja az olvasó figyelmét. 'A Bibliai tájakon egy.
mai keresztény szentföldi zarándoklata, akinek
finom, részletekbe menő, a hétköznapi valóságra ér
zékenyen reagáló megfigyeléseiben összesűrűsödik

múlt és jelen, tudományos ismeret és élő hit.
A kön)'v hármas tagolású. Az első rész (Bibliai

tájakon - Szentföldi útinapló) a szerző élménybe
számolója. A modern kor zarándoka léghűtéses re
pülőgépen, óránként nyolcszáz kilométeres sebes
séggel érkezik az "egykor Jézus tapodta földre, de
lelkében ugyanaz a vágy él, mint az ókori egyház
hosszú hetekig életveszélyben, hidegben-hőségben,

kitarto tagjaiban, lelkesedése nem kisebb a közép
kor keresztes vitézénél. A z alig több mint egyhetes


