
fel egész művét. Mindez nem érhet bennünket
váratlanul, hiszen ő maga világosan meg is fogal-
mazza a legenda elején: „Az érthetőség kedvéért
nem mindig időrendben szőttem a történetet,
ha nem egy fontosabb összefüggés megőrzésére
törekedtem…” (Előszó, 4.)

Szent Bonaventura szándékának valódi meg-
értésében igen nagy segítséget nyújt a bevezető,
melyhez hasonló mélységű tanulmányt magyar
nyelven Szent Bonaventura misztikus műveinek
bevezetőjében olvashattunk (Szent Bonaventura
Misztikus művei. A bevezetőket írták Barsi Balázs
OFM és Várnai Jakab OFM. „A lelki élet meste-
rei”, V. Szerk. Ákos Géza és Csanád Béla. Szent
István Társulat, Budapest, 1991). A bevezető
tehát elhelyezi a Legenda maiort a ferencesség ku-
tatásában, valamint a rendtörténetben, és meg-
mutatja, Bonaventura miként érinti korának va-
lamennyi aktuális rendi kérdését. A bevezető
második ré sze, „A Legenda maior mint teológia:
Krisztus-ikon narratív keretben”, egy „Bonaven -
tura teológiai kisszótárral” kezdődik, mely a le-
gendában előforduló leglényegesebb teológiai
kifejezések bo na venturai használatát világítja
meg, majd ismer teti a Legenda szerkezetét, mely
kronológiai keretbe foglalva mutatja be Szent
Ferenc életében a lelki élet hármas útját, végül a
bibliai képek, szimbólumok magyarázatával zá -
rul. Itt olvashatjuk, hogy Hans Urs von Baltha -
sar szerint a skolasztikában Bonaventura beszél
a legtöbbet a szépről, feltehe tően legbelső tapasz -
talatának megfelelően. A Legenda maior tehát
szép: szövegében és annak megjelenésében is.
Talán ennek fényében szúr igazán szemet az a
tipográfiai hiba, hogy a Legenda tényleges szö-
vege folytatólagosan a bevezető utáni oldalon
kezdődik, és az egyes fejezetek is így követik
egymást. Örömmel állapíthatjuk meg azonban,
hogy Berhidai Piusz fordítása a Legendának ezt a
szépségét stílusában is, de képileg is visszaadja,
amikor a legenda fontos részein található, oly-
kor nagyon emelkedett összefoglaló vagy be-
 vezető részeket költeményként szedve hozza.
Mind ez lassítja az olvasását, és már megjelené-
sében is elgondolkodásra, elmélyülésre késztet,
hiszen ezt a legendát csak így érdemes, csak így
lehet olvasni. (Ford. és a kísérő tanulmányt írta:
Berhidai Piusz OFM; Szent István Társulat, Bu-
dapest, 2015)

VARGA KAPISZTRÁN

KRÁNITZ MIHÁLY: 
ALAPVETŐ HITTAN

Kinyilatkoztatás; Vallás, vallások; Jézus Krisztus
személye; Egyház, Hit, tudás, megismerés — ezek

a fundamentális teológia, más néven alapvető hit-
tan, régebben hitvédelemnek is nevezett tantárgy
alapágai. Nem mindegy azonban, mikor íródtak
azok a teológiai jegyzetek, amelyekből a főisko-
lákon tanítanak. Kránitz Mihálynak, a PPKE Hit-
 tudományi Kara tanszékvezető egyetemi taná-
rának előbb jegyzetek formájában megjelent tan-
könyveinek összefoglalása ez a mű, amelyet
több mint tizenöt éve tanít papságra készülőknek
és világi híveknek egyaránt. 

A könyv igen alaposan kidolgozott, minden
részletkérdésben dokumentált eligazodást nyúj-
tó igazi teológiai kézikönyv, ami követi a legutóbbi
külföldi szakteológiai munkákat. A vizuális ta-
nulást mindenképpen segíti ez a könyvforma,
tagoltságával, táblázataival (sokkal inkább, mint
a gépelt jegyzet, vagy az internetről letöltött anya-
 gok). Ez a könyv áttekinthetőségével, kiegyen-
súlyozott kritikai szemléletével már „az alapok-
nál” megtanít a „középutas látásra”, amire az után
majd épülhet a dogmatika és az erkölcsteológia
is a többi teológiai tárggyal, ahogy a szerző be-
vezetőjében megállapítja. Igen jó dolog, hogy kis
hazánkban egymás után jelennek meg a teoló giai
szaktárgyak méltó kézikönyvei (Egyházjog, Dog-
matika, Morális, Fundamentális, Liturgika), ame-
lyek nemcsak az isteni tudományt módszeresen,
vizsgára tanuló hallga tók számára nyújtanak
segítséget, hanem a világban élő — ám érdeklő-
dő — keresztények, keresztény családok könyv-
tárának is méltó darabjaivá válhatnak (az új Ka-
tekizmussal vagy a Kompendiummal együtt). 

A kötet függelék-anyaga is igen gazdag: Hit-
vallások (talán ezek között elfért volna még Bol-
dog VI. Pál pápa kevésbé ismert Hitvallása is), a
vallásközi párbeszéd sok dokumentuma, a leg-
utolsó, Ferenc pápától való megnyilatkozásokig
bezárólag. A zsinatok felsorolásánál az „ökume-
nikus” jelző helyett inkább az „egyetemest”
hasz náljuk, jóllehet a latinban ez a szó áll. Az egy-
házdoktorok sorában ott találjuk a nemrég Ferenc
pápa által kihirdetett Nareki Szent Gergelyt, va-
jon miért maradt ki a XVI. Benedek által egy-
háztanítónak nyilvánított Szent Hildegárd és
Ávilai Szent János (így talán összesen 36-an van-
nak). Hatalmas bibliográfiai anyag zárja a tetemes
munkát, amelyből például szakdolgozó teológiai
hallgatók további kitekintéshez juthatnak. A gon-
 dolatébresztő, komoly kivitelű könyvborító az
Alapvető hittant nemcsak a szerző „capola vo ro”-
jává, mesterművévé avatja, de a Szent István Tár-
sulat hasonló becses könyvei között is kijelöli a
helyét. (Szent István Társulat, Budapest, 2015)

PÁKOZDI ISTVÁN
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