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HERBERT VORGRI MLER: Új
TEOLÓ GI AI SZÓTÁR
Ahogya n a gótikus székesegyház bejárata mag ára vo nja az ember tekintet ét. és a benti látványra
felkészíti a belépőt, ugyanúgy sze m beöltő az Új
teol6giai sz6tár boritója. A kép en egy gó tikus
templom főhajóját látjuk a hatalmas rozett ával,
üv egabl akokkal, i zom zatsz erű kőpill ére kkel és
bolt ozat okk al. Csakhogy nem a templom ba be térő szokásos persp ektívájából, han em alu lról, a
padl óról nyílegyen esen felfelé tekintve. Első pillantásra nem is isme rhető fel a látván y, csak foko zatosan jövünk rá, mit ábrázol a kép . Vajon
azt akarja érzé keltetni, hogy man apság a teológiának szinte nyakát szeg ve kell fölfelé tekinteni e?
Talán azt sugallja, hogy aki ide betér, felüti e
kön yvet, ilyen szoka tlan perspektíva vo nzásába
kerül? A gó tika építésze te d iad alm as ped agógiáva l vezette fölfelé és az oltár felé az embe r tekintetét: végigfuttatta az osz lopokon, megfür d ett e
az üvegablak ok pompájában , és a színek ragyogásával telít ve tovalendített e a boltozatra, majd
onnan a szentélyre és az oltárra irán yította,
melynek szá rnyai közrefogták az isteni jelen létet. A na gy uta t bejárt nézés itt megállapod ott ,
á tad ta helyét a távolabbra hatoló imá na k. Könyvünk borít ój án a tekintetet lezárja a mennyezet,
nem vezeti tova: nin cs oltár. A zá rt látvány fogságba ejti a szeme t. A kép tan úsága szerint a hit
manapság inkább valami szokatlan és hirtelen
mozdulat: nem id őzh et el a világb an , nem a világ látványára épül sze rvese n, han em egyetlen
11grással szö kik fel a padl óról, nem bon yolód va
bele a világ ba és nem gaz dagodva lát ván yától
így ü tődi k neki a föléje tornyosul ó bolt ozatnak.
mely mögött az " Isten" -nek nevezett enigma rejtezik - találl és uithatatlanuí. Vajon csak ilyen feszes és e rőteljes mozdulat form ájában lehetséges
man apság a hit? Mint elszá nt felfelé nézés, a
földhöz tapad ó á tme ne t nélküli vertika litása?
Belépve a kön yvbe az e lső két sz ócikk folyta tja ez t a n y akt örő persp ektívá t: Ábrah ám Abszolú tum . A kövezet , a padl ó, a kiindu lás, az
elru gaszkod ás - és a vég pont, az ab szolútum,
a mibe be leütközik a z emb eri gond olkodás. Ez
per sze már a szava k ese tlege s alakjá nak játéka,
de micsod a játék: Ábrah ám az e mbe r, a cselekv ő és elszá nt hit - és a végpont, a láthat atl an
ab szolútum! Teológia és filozófia, az európa i
embe r világá na k ke tt ős o rgo napo ntja.
Az e l ső olda l két címs zava együttes szirnb ólurn a lehet ne a ker eszténység ró mai katolik us
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formul ájának. Erre a formulár a mindig is az á tfogó sz intézi s volt [ell emz ő . Teol óg iai oldalról
magáb a építette az Oszövetséget (A b ra h árn ), de
megb ecsü lte az emberi go ndolkodás filozófiai
teljesítm én yét is, és önazono sságána k m egfoga lmazásához nem csupá n igén yb e ve tte, hanem m ű velte is (abszol útu m). Ez a tág értelemben ve tt ka tolicitás jelenik m eg a szótárba n.
Olvasója nem csu pá n a dogmat ika és a bibl ikum fogalm aival isme rked he t m eg, de azokkal
a ve retes filozófiai kifejezésekkel is, amelyek
mélt ósá guk cso rbu lása nélkül szolgáljá k a teológiai igazság em beri nyelven és mód on való
megfogalmazását. A lát ván yos felü tés után
szorga lmasa n sorjáz na k a sz ótárba n ennek a
gaz d ag ha gy om án yn ak az elemei Abrahámtól a
zsina tig. Ho sszú évszázadok so rá n ép ült roppant kat edráli s a teológia. A kereszt én ység foga lmi épü lete rajzolódik ki a sz ót árba n : a nélkülözh etetl en támpillérek (ideológ ia, in tézmény,
irga lmasság, recep ció, tran szcenden cia stb.), az
oszlopként szolgá ló tör zsfogalmak (eszkatológia, kri sztológia, m enny s tb.), az ép ü lete t
fénnyel m egtölt ő ü vegablakok (Má ria, hit, szeretet), és természet esen a hat almas róz saabl ak :
lst en, Jézu s Krisztus. És az oltár? Az oltá rt az
erre k ész olvasó épít he ti fel sa ját m agáb an .. .
Az Uj teol6giai sz6tár e lőzmé nye a szerzőnek
ren dtár sá val, Karl Rahnerrel im má r egy em be röltőve l ezel őtt, 1961-ben kiadott és 15 évvel később á tdolgozott mun kája, ame ly Nyíri Ta má s
teológiai go ndozásába n, End ref fy Zolt án fordításába n 1980-ban magyaru l is m egjelent. A két
mű között j e len tős kü lönbség ta paszt alható . Az
Új teol6gia sz6tár bővebb terjed elm e folytán tartalmilag ga zdagabb, és szélese bb olvasóköz önséget céloz meg . A szó cikkek kifejtése kevésbé
elvo nt, levetett e a rah neri s úlyoss ág ót. a me ghatáro zások nem a tran szcenden tális teológia
reflexiós magasáb ól gö rög nek alá az olva sóhoz,
han em óvatosa n és barát ságosan szólítják meg.
A recen zen s hálásan elisme ri, hogy a Rahnerféle szigorú és ver et es fogalmazást a yíri Tamás teológiai-filozófiai előad á sai n hallott avatott int er pretáció tette az ő és a mai középkorú
teológu s nem zed ék szá má ra é r t h e tő vé, befogadha tóvá, ső t int ellektu ális mé rték ké. Ha sa jnálja is a tran szcend en táli s reflexió jelenlétének
v isszaszorulas át. elisme ri az ana litikus ép ítkezés jogoss ág ét, ame ly kifogástal an é rt h etősége t
ered mé nyez. Oröm ét csak az zava rja ném ileg,
hogy a szerző olyanko r is felülírta a kor ábbi megfogalmazást, amikor an nak ereje sze m beö ltő . A

csoda szócikk például a rahneri megfogalmazásban a bachi fúga szigorával és világosságával
építkezik, és egyetlen hatalmas mondatban képes átfogni a csoda tudományos, filozófiai-teológiai és egzisztenciális dimenzióját. Ha részekre szedjük, magának a gondolatnak a tartalma
sérül. Rahner azt érzékelteítte), hogya csoda,
minden természettudományos aprólékosság és
empirikus kényeskedés mellett a hit monumenidlis fenoménje, melynek lényegét egyetlen mondatban kell megragadni, majd a lényeg szinte
ünnepélyes felmutatása után neki lehet állni a
részletezésnek. Verset sem elemzéssel kezd olvasni az ember, hanem a felkavaró olvasás után
fog neki az elemzésnek. ha szükséges.
Számos szócikknél megfigyelhető a törekvés
az ökumenikus párbeszédre a keresztény felekezetek és a zsidóság vonatkozásában. E tekintetben merésznek mondható, nem minden ízében kiegyensúlyozott megfogalmazásokkal is
találkozhatunk. Például a kánon szócikkben: "A
zsidósággal folytatott párbeszédben sürgető követelmény: (. .. ) 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 ígéretei." Sajátos kérés, mert vajon mitől lenne a
keresztény keresztény, ha nem annak az örömnek az erejéből, hogya názáreti Jézusban beteljesedtek az ószövetségi ígéretek, s éppen ezért
az Vjszövetség horizontjában tárul fel az Ószövetség teljes értelme, a sensus plenior -legalábbis 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 önmagával folytat párbeszédet.
Ertékes jellemzője a szótárnak, hogya szerző
a teológiai fogalmak kifejtésébe igyekszik bevonni a modern humán- és társadalomtudományok kérdéseit, a diszkusszió jelenlegi állását, a kutatás eredményeit (például kritikai
elmélet, kritikai racionalizmus). Ilyenformán a
teológiát belehelyezi a mai szellemi reflexió áramába. Nem lezárt ismereteket közöl a szóban
forgó területekről; eljárásával inkább a hiteles
teológiai gondolkodásnak a mindenkori kortudattai szembeni érzékenységét igazolja.
Már olyan hosszú ideje élünk a bibliai létértelmezés világában, hogy vélhetnénk: akár el is feledkezhetünk róla, feledékenységünk se dönti
romba, mert a tőle való eltávolodás is a bibliai
létértelmezéshez képest az, ami: a kereszténység 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 alakítsák, 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 Kiadó, Budapest, 2006)
GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ

JEAN LECLERCQ: CLAIRVAUX-I
SZENT BERNÁT
Vitathatatlan tény, hogya halála után két évtizeddel szentté avatott Bernát (1090-1153) kora
egyik legmeghatározóbb személyisége volt, akinek élete és munkásága hosszan hatott a kereszténység történetében. A tömör és lényegre törő
- ám hellyel-közzel vitatható és kissé hagiográfikus benyomást keltő - életrajzban tulajdonképpen 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 elképzeléseit (például elszakadás a világi dolgoktól) megfogalmazza, és gyakorlatba ültesse. Miközben
fontos szerepet játszott a ciszterci rend kikristályosodásában, irodalmi munkásságának köszönhetően az elképzelései és a gondolatai terjedni
kezdtek a kereszténységben. Munkásságának
csúcspontján (1130-1138) figyelme főképpen a
franciaországi történésekre irányult. Neki köszönhető az I128-as Troyes-i zsinaton elismert
Templomosok rendi szabályzata (Ad milites
Templi). A későbbiekben befolyása és tekintélye
folyamatosan növekedett. Ekkor keveredett teológiai vitába Petrus Abelardusszal (1079-1142),
akit 1140-ben sikerült is elítéltetnie a Sens-i zsinattal. és állást foglalt a katarok ellen is. A szerző
ebben a késői munkásságnak (1139-1148) szenteit részben tárgyalja - nagyon röviden - Bernát viszonyát a zsidósággal, illetve kitér a második 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, szóról szóra, betűről betűre dolgozta át fő műveit.
Befejezte beszédeinek átdolgozott és kijavított

