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HERBERT VORGRIMLER: Új
TEOLÓ GI AI SZÓTÁR

Ahogyan a gótikus székesegyház bejárata magá
ra vo nja az ember tekintet ét. és a benti látványra
felkészíti a belépőt, ugyanúgy sze mbeöltő az Új
teol6giai sz6tár boritója. A kép en egy gó tikus
templom főhajóját látjuk a hatalmas rozett ával,
üvegabl akokkal, izomzatszerű kőpillérekkel és
boltozatokk al. Csakhogy nem a templom ba beté
rő szokásos persp ektívájából, hanem alu lról, a
padl óról nyílegyenesen felfelé tekintve. Első pil
lantásra nem is ismerhető fel a látván y, csak fo
kozatosan jövünk rá, mit ábrázol a kép . Vajon
azt akarja érzé keltetni, hogy manapság a teológi
ának szinte nyakát szeg ve kell fölfelé tekinteni e?
Talán azt sugallja, hogy aki ide betér, felüti e
kön yvet, ilyen szokatlan perspektíva vonzásába
kerül? A gótika építésze te d iad alm as ped agógiá
val vezette fölfelé és az oltár felé az ember tekin
tetét: végigfuttatta az osz lopokon, megfür dett e
az üvegablakok pompájában , és a színek ragyo
gásával telítve tovalendítette a boltozatra, majd
onnan a szentélyre és az oltárra irán yította,
melynek szá rnyai közrefogták az isteni jelen lé
tet. A nagy uta t bejárt nézés itt megállapod ott ,
á tad ta helyét a távolabbra hatoló imá na k. Köny
vünk borít ój án a tekintetet lezárja a mennyezet,
nem vezeti tova: nincs oltár. A zárt látvány fog
ságba ejti a szeme t. A kép tan úsága szerint a hit
manapság inkább valami szokatlan és hirtelen
mozdulat: nem időzhet el a világban , nem a vi
lág látványára épül szervese n, hanem egyetlen
11grással szö kik fel a padl óról, nem bon yolód va
bele a világba és nem gaz dagodva látván yától
így ütődik neki a föléje tornyosuló boltozatnak.
mely mögött az " Isten"-nek nevezett enigma rej
tezik - találl és uithatatlanuí. Vajon csak ilyen fe
szes és erőteljes mozdulat formájában lehetséges
man apság a hit? Mint elszánt felfelé nézés, a
földhöz tapad ó átme net nélküli vertikalitása?

Belépve a kön yvbe az első két sz ócikk foly
ta tja ez t a nyaktörő persp ektívát: Ábrah ám 
Abszolú tum. A kövezet , a padló, a kiindu lás, az
elru gaszkod ás - és a végpont, az abszolútum,
amibe be leütközik az emb eri gondolkodás. Ez
persze már a szavak ese tlege s alakjá nak játéka,
de micsoda játék: Ábrahám az embe r, a cselek
vő és elszá nt hit - és a végpont, a láthatatl an
ab szolútum! Teológia és filozófia, az európa i
embe r világána k kettős orgo napo ntja.

Az el ső olda l két címszava együttes szirnb ó
lurn a lehet ne a kereszténység római katolik us
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formul ájának. Erre a formulár a mindig is az á t
fogó sz intézis volt [ellemz ő. Teol ógiai oldalról
magába építette az Oszövetséget (Ab ra h árn ), de
megb ecsülte az emberi go ndolkodás filozófiai
teljesítm ényét is, és önazonosságána k megfo
ga lmazásához nem csupán igén ybe ve tte, ha
nem művelte is (abszol útu m). Ez a tág értelem
ben vett ka tolicitás jelenik meg a szótárba n.
Olvasója nem csupá n a dogmat ika és a bibl i
kum fogalm aival isme rked he t meg, de azokkal
a veretes filozófiai kifejezésekkel is, amelyek
méltóságuk csorbulása nélkül szolgálják a teo
lógiai igazság emberi nyelven és mód on való
megfogalmazását. A lát ván yos felü tés után
szorga lmasan sorjáz na k a sz ótárba n ennek a
gaz dag ha gy om án ynak az elemei Abrahámtól a
zsinatig. Ho sszú évszázadok so rá n épült rop
pant katedrális a teológia. A keresztén ység fo
ga lmi épülete rajzolódik ki a sz ót árba n: a nélkü
lözh etetl en támpillérek (ideológ ia, in tézmény,
irga lmasság, recep ció, tran szcendencia stb.), az
oszlopként szolgá ló tör zsfogalmak (eszkatoló
gia, kri sztológia, menny stb.), az épülete t
fénnyel megtöltő üvegablakok (Má ria, hit, sze
retet), és természetesen a hatalmas rózsaabl ak :
lst en, Jézu s Krisztus. És az oltár? Az oltá rt az
erre k ész olvasó épít he ti fel saját magáb an .. .

Az Uj teol6giai sz6tár előzménye a szerzőnek

rendtársával, Karl Rahnerrel immá r egy ember
öltővel ezelőtt, 1961-ben kiadott és 15 évvel ké
sőbb átdolgozott munkája, ame ly Nyíri Ta más
teológiai gondozásába n, End ref fy Zoltán fordí
tásába n 1980-ban magyaru l is megjelent. A két
mű között jelen tős kü lönbség tapasztalható . Az
Új teol6gia sz6tár bővebb terjed elme folytán tar
talmilag ga zdagabb, és szélese bb olvasóköz ön
séget céloz meg. A szócikkek kifejtése kevésbé
elvo nt, levetett e a rah neri s úlyoss ág ót. a meg
határozások nem a tran szcenden tális teológia
reflexiós magasáb ól görög nek alá az olvasóhoz,
han em óvatosa n és barátságosan szólítják meg.
A recenzens hálásan elisme ri, hogy a Rahner
féle szigorú és veretes fogalmazást a yíri Ta
más teológiai-filozófiai előad ásain hallott ava
tott inter pretáció tette az ő és a mai középkorú
teológu s nem zed ék szá má ra érthetővé, befo
gadha tóvá, sőt int ellektuális mé rték ké. Ha sa j
nálja is a tran szcend en tális reflexió jelenlétének
visszaszorulas át. elisme ri az ana litikus építke
zés jogoss ágét, ame ly kifogástal an érthetőséget

ered mé nyez. Orömét csak az zava rja ném ileg,
hogy a szerző olyanko r is felülírta a korábbi meg
fogalmazást, amikor an nak ereje szembeöltő . A



csoda szócikk például a rahneri megfogalmazás
ban a bachi fúga szigorával és világosságával
építkezik, és egyetlen hatalmas mondatban ké
pes átfogni a csoda tudományos, filozófiai-teo
lógiai és egzisztenciális dimenzióját. Ha részek
re szedjük, magának a gondolatnak a tartalma
sérül. Rahner azt érzékelteítte), hogya csoda,
minden természettudományos aprólékosság és
empirikus kényeskedés mellett a hit monumenid
lis fenoménje, melynek lényegét egyetlen mon
datban kell megragadni, majd a lényeg szinte
ünnepélyes felmutatása után neki lehet állni a
részletezésnek. Verset sem elemzéssel kezd ol
vasni az ember, hanem a felkavaró olvasás után
fog neki az elemzésnek. ha szükséges.

Számos szócikknél megfigyelhető a törekvés
az ökumenikus párbeszédre a keresztény fele
kezetek és a zsidóság vonatkozásában. E tekin
tetben merésznek mondható, nem minden ízé
ben kiegyensúlyozott megfogalmazásokkal is
találkozhatunk. Például a kánon szócikkben: "A
zsidósággal folytatott párbeszédben sürgető kö
vetelmény: (. .. ) az, hogy vessünk véget annak,
hogy az Ujsz, felől értelmezzük az Osz.-et, és
adjuk fel az ígéret-beteljesedés sémát, mintha ti.
a názáreti Jézusban teljesednének be az Irás ígé
retei." Sajátos kérés, mert vajon mitől lenne a
keresztény keresztény, ha nem annak az öröm
nek az erejéből, hogya názáreti Jézusban betel
jesedtek az ószövetségi ígéretek, s éppen ezért
az Vjszövetség horizontjában tárul fel az Ószö
vetség teljes értelme, a sensus plenior -legaláb
bis a keresztény hívő számára. Nincs akadálya
a szerző ajánlása szerinti eljárásnak sem, csak
éppen azt judaizmusnak hívják. Ekkor viszont a
zsidóság nem a keresztényekkel. hanem önma
gával folytat párbeszédet.

Ertékes jellemzője a szótárnak, hogya szerző

a teológiai fogalmak kifejtésébe igyekszik be
vonni a modern humán- és társadalomtudo
mányok kérdéseit, a diszkusszió jelenlegi állá
sát, a kutatás eredményeit (például kritikai
elmélet, kritikai racionalizmus). Ilyenformán a
teológiát belehelyezi a mai szellemi reflexió ára
mába. Nem lezárt ismereteket közöl a szóban
forgó területekről; eljárásával inkább a hiteles
teológiai gondolkodásnak a mindenkori kortu
dattai szembeni érzékenységét igazolja.

Már olyan hosszú ideje élünk a bibliai létértel
mezés világában, hogy vélhetnénk: akár el is fe
ledkezhetünk róla, feledékenységünk se dönti
romba, mert a tőle való eltávolodás is a bibliai
létértelmezéshez képest az, ami: a keresztény
ség poszt-ja, posztkeresztény. Ki sajnálkozik, ki
ujjong azon, hogy kereszténység utáni korban
élünk. A jelenkor tárgyilagos értékelésére törek-
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vő kritikus szerint a keresztényeken áll, hogya
poszt-kereszténynek nevezett kort olyanná ala
kítsák, ahol a kereszténység bibliai értelemben
jelszerűen posztol. Az Új teológiai szótár saját
műfajában és kritikusan olvasva - amit maga a
szerző kíván olvasójától - segítő és hűséges őrt

álló. (Ford. Mártonffy Marcell et al.; Göncöl Ki
adó, Budapest, 2006)

GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ

JEAN LECLERCQ: CLAIRVAUX-I
SZENT BERNÁT

Vitathatatlan tény, hogya halála után két évti
zeddel szentté avatott Bernát (1090-1153) kora
egyik legmeghatározóbb személyisége volt, aki
nek élete és munkásága hosszan hatott a keresz
ténység történetében. A tömör és lényegre törő

- ám hellyel-közzel vitatható és kissé hagiográ
fikus benyomást keltő - életrajzban tulajdon
képpen a bernáti életmű legjobb ismerője jeleníti
meg őt, gyakorlatilag születésétől haláláig.

Bernát gyermekkora alig ismert, mivel ő

maga soha nem beszélt róla. Tudjuk, hogy egy
gazdag burgundi nemes családban szűletett,

majd egy kanonoki iskolában tanult. 11I2-ben a
szerzetesi életformát választotta, és belépett az
I098-ban alapított Citeaux kolostorába. I115-ben
már ő maga alapított apátságot (Clairvaux), és
elkezdett munkálkodni, hogy újítási elképzelé
seit (például elszakadás a világi dolgoktól) meg
fogalmazza, és gyakorlatba ültesse. Miközben
fontos szerepet játszott a ciszterci rend kikristá
lyosodásában, irodalmi munkásságának köszön
hetően az elképzelései és a gondolatai terjedni
kezdtek a kereszténységben. Munkásságának
csúcspontján (1130-1138) figyelme főképpen a
franciaországi történésekre irányult. Neki kö
szönhető az I128-as Troyes-i zsinaton elismert
Templomosok rendi szabályzata (Ad milites
Templi). A későbbiekben befolyása és tekintélye
folyamatosan növekedett. Ekkor keveredett teo
lógiai vitába Petrus Abelardusszal (1079-1142),
akit 1140-ben sikerült is elítéltetnie a Sens-i zsi
nattal. és állást foglalt a katarok ellen is. A szerző

ebben a késői munkásságnak (1139-1148) szen
teit részben tárgyalja - nagyon röviden - Ber
nát viszonyát a zsidósággal, illetve kitér a má
sodik keresztes hadjáratra is, amelyet Bernát a
cisztercita III. Jenő pápa kérésére hirdetett meg
1146. március 31-én, Vézelay-ben.

Élete utolsó éveiben Bernát sokat írt és sokat
utazott. Szinte tudatosan készült a halálra, és
rendezte szellemi hagyatékát: "Gondosan, szó
ról szóra, betűről betűre dolgozta át fő műveit.

Befejezte beszédeinek átdolgozott és kijavított


