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JÜRGEN MOLTMANN: MINDEN
VÉGBEN KEZDET REJTEZIK
Kis reménytan

A pannonhalmi Bencés Kiadó "Napjaink Teo
lógiája" ámű új sorozatának első köteteként ve
hetjük kézbe a remény immár klasszikus teoló
gusának, Jürgen Moltmannak nemrég megjelent
kis reménytanát. A kiadó szándéka szerint e so
rozat nem csupán a közelmúlt keresztény teoló
giájának gazdag sokszínűségébekíván majd be
pil\antást nyújtani, hanem egyben olyan művek

magyar fordításán keresztül nyit ablakot a kor
társ teológiai kutatásra, amelyek a szűk szak
mai körön túl, a szélesebb közönség számára is
inspiráló és invitáló tanúi lehetnek a teológia
nélkülözhetetlen szerepének az értelmiségi köz
beszédben.

Moltmann itt olvasható írásai valóban élve
zetes, könnyen követhető módon tárják elénk
munkásságának fő gondolati elemeit, megköze
lítésmódja jellegzetes alapkérdéseit és az általa
kidolgozott válaszokat. A kötet fejezetei kűl őn

böző világi és teológiai konferenciákon elhang
zott előadásokbólépülnek fel, s így a közérthe
tőség és a tudományos apparátus mértéktartó
használata jellemzi azokat. Hangvételük sokszí
nűsége is megragadja az olvasót: önéletrajzi
vallomás, szociológiai, antropológiai kork ép.
történelmi korrajz, biblikus teológiai és dogma
tikai elemzések, lelkiségi és pszichológiai meg
fontolások, versidézetek és képzőművészeti al
kotásokra való utalások sajátos ötvözete alkotja
a könyv három fő részét, melyek mindegyike
személyes életünk kezdetének titkát járja körül
a születés, az újjászületés és a feltámadás pers
pektívájából a keresztény remény égboltja alatt.
A moltmanni remény krisztológiai, il\etve trini
tárius alaphangoltságú, központjában Jézus
Krisztus és az ő feltámasztása által megvalósult
jövő áll, s így nem csupán a keresztény tanítás
végső dolgokról szóló epilógusában van helye,
hanem annak alapvető horizontját alkotja, elejé
től végéig átjárva a kereszténységet, mely ezál
tal egyben eszkatológia is (Moltmann: Theologie
der Hoffllullg, 1964). Olyan erős remény ez, mely
már a jelenre is hat, lsten beteljesített ígéretei
nek erejében lsten országa munkatársaivá avat
ja a Krisztusban hívőket.

A gyermek mint az új élet reménye és lsten
velünk kapcsolatos reményének megtestesülé
se, valamint az ifjúság mint a jövő reménye áll
az első rész vizsgálódásainak kőzéppontjában.
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A könyvnek ez a legkevésbé szakteológiai, leg
könnyebben megközelíthető része, de talán ép
pen ezért, a más tudományterületekre való
utaltság miatt, kevésbé eredeti is. A téma min
denképpen sok kiaknázatlan lehetőség ígéretét
hordozza a teológiai antropológia számára.
Moltmann az erre vonatkozó szentírási hagyo
mány rövid elemzése után a gyermekség titkát
járja körül, mely nem fejthető meg sem sz ű

lői/nevelői szemmel, sem a gyermek önmagáról
alkotott képe alapján, sem pedig a saját gyerek
korunkra való visszaemlékezésünk tükrében. A
gyermek mindig valami egészen új kezdete, aki
túlmutat kész megértési kategóriákon, s így Is
ten teremtő hűségének és alakító szeretetének a 
letéteményese. A modern korban oly gyakran
manipulált ifjúság a kreativitás és az ígéretes
jövő lehetőségét hordozza magában, melyet
minden életkorban ébren kell tartanunk.

A könyv középső része a remény erejével
megvalósuló teremtő újrakezdés teológiáját
bontja ki a bibliai katasztrófák és újrakezdések
történetének, lsten igazságosságának, a megiga
zulás tanának, az éber érzékek spiritualitásának
és a reményből fakadó életerő természetrajzá
nak vizsgálatán keresztül. E rész egyben elénk
tárja Moltmann teológiai gondolkodásmódjá
nak alappil\éreit: az emberrel együtt szenvedő

lsten képét, és a szolidaritás Krisztusát, aki ér
tünk való életének, szenvedésének és halálának
súlyával lesz bíránkká, s aki tetteseknek és ál
dozatoknak egyaránt igazságot szolgáltat nem
csupán az egyének bűnét vizsgálva, hanem szá
mot vetve a strukturális rosszal, a közösségbe
tömörült személyek intézményes gonoszságá
val is. Moltmann így kitágítja a hagyományosan
csak a bűnösöket középpontba állító gondolko
dást, és a megigazulás tanában rejlő gazdagsá
got felmutatva, megújítja a hagyományosan le
szűkített tárgyalásrnód kereteit. Protestáns
álláspontja végig nyitott a katolikus gondolko
dásmód igazságai felé, sz űntelenül keresi a kö
zös pontokat és értékeket.

Ez az alapvető nyitottság még inkább meg
mutatkozik a harmadik részben, mely a sz ü
letés és újjászületés témája után a feltámadás
kérdését járja körül a túlvilággal kapcsolatos el
képzeléseket véve szemügyre. Alfejezetei a test
és a lélek feltámadásának problematikája, a
gyász és vigasztalás, az élők és holtak közössé
ge, az utolsó ítélet és az örök élet témáin keresz
tül közelítik meg a túlvilági lét keresztény el
képzelésének titkát. Moltmann itt fontolóra



veszi a tisztítótűz és a halottakért végzett ima
jellegzetesen katolikus elgondolásait, és nem
idegenkedik a keleti reinkarnációs tanok mé
lyén rejlő kérdéssel való szembenézéstől sem,
amely az embernek a földdel és a természettel
alkotott életközösségére irányítja figyelmünket.
A gyász keresztény fogalmát Freud gyász és
melankólia közötti különbségtételének tükré
ben, illetve e különbségtétel ellenében tisztázza.
Egész eszkatológiája arra irányul, hogy a végső

dolgok közösségi dimenzióját, az örök életnek a
teremtett világgal való kapcsolatát, a teremtő Is
ten teremtményei és teremtése (a természet, a
Föld és az univerzum) iránti hűséges és megtar
tó szeretetét hangsúlyozza. "Az ember üdvössé
ge nem lehetséges a föld újjáteremtése és az
egész sóhajtozó teremtett világ megváltása nél
kül." (283) Mindebből egy olyan örök boldog
ság képe bontakozik ki, amelyet az "élet teljes
ségének sokszólamúsága" (286) jellemez, s
amely eleven, kreatív, dinamikus szeretetközös
ség Istennel és egymással.

A kötetben szereplő írások jellegéből követ
kezik, hogy csak ízelítőt adhatnak a Moltmann
által felvetett kérdésekből, s így teológiai rend
szere tágabb összefüggései nem mindig válnak
világossá. Mindez azonban eggyel több ok lehet
e jelentős protestáns teológus műveinek mé
lyebb megismerésére, amelyhez e kötet minden
bizonnyal kedvet ébreszt majd. (Ford. Gromon
András; Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2005)

TÓTH BEATA

PHILIBERT SCHMITZ: A BENCÉSEK
CIVILIZÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE

Philibert Schmitz belga bencés rendtörténész
monumentális művének immár harmadik köte
te jelent meg magyarul (A bencések civilizációs te
ve1cenysége a kezdetektől a XlI. századig). A korábbi
években már napvilágot látott további két kötet
tel együtt (A bencések civilizációs tevékenysége a
XlI. századtól a Xx. századig I-II.) átfogó és rész
letekre kiterjedő képet kapunk az Orbis Benedic
linus minden kulturális vonatkozásáról. A köte
tek egyetlen hiányosságának mondható, hogy
Kelet-Közép-Eurépa meglehetősen kiesik a szer
ző fókuszából. A csehországi, lengyelországi,
magyarországi kolostorok csak egy-egy elszórt
utalás erejéig bukkannak fel a kötetekben.

Az eredetileg franciául, 1942 és 1957 között
publikált munka hat kötetes, és a művelődés

történeten kívül a szorosan vett rendtörténetet
is lefedi. Mivel utóbbival kapcsolatban bőséges

magyar nyelvű irodalom áll rendelkezésre (lásd
Csóka J. Lajos: Szent Benedek fiainak világtörténe-
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te, különös tekintettel Magyarországra I-II., 1970),
ezeket a köteteket a Bencés Kiadó nem jelenteti
meg magyarul.

A szerző valóban kizárólag Szent Benedek
rendjét mutatja be: csak érintőlegesen beszél
azokról a monostorokról vagy személyekről,

akik bár Szent Benedek reguláját követték, nem
voltak bencések (például Szent Bernát, Damiáni
Szent Péter stb.),

Az egyes kötetek felépítése hasonló: igen
szélesen értelmezi a civilizációs tevékenységet,
ezért először a gazdasági vonatkozásokkal fog
lalkozik, majd a szellemi tevékenységgel. Utób
bin belül tárgyalja a kolostori könyvtárakat, va
lamit a különböző tudományok (első helyen a
teológia) művelőit: ezt a részt Scriptores Ordinis
Sancti Benedictinek nevezhetjük, s szerencsére
mindegyik kötet rendelkezik részletes mutatók
kal. A harmadik nagy egység témája a művé

szeti tevékenység, végül az utols6é, a negyedi
ké a bencés lelkiség és liturgia.

Jól megválasztott a 12. századi időhatár: a 9.
század elejétől, amikor Jámbor Lajos a Karoling
Birodalomban kötelezővé teszi Szent Benedek
regulájának követését minden monachus számá
ra, egészen a 11. század végéig, azaz a ciszterci
rend elterjedéséig, a bencések monopóliuma vi
tathatatlan volt a szerzetesi élet területén. Ezek a
bencés hegemónia századai, amikor szinte min
denki, aki az utókor emlékezetében megmaradt,
a bencésséghez kapcsolódott. A szent és profán
kultúra művelői és áthagyományozói szinte ki
zárólag a bencés monostorok voltak.

A 12. századot követően azonban a megvál
tozott társadalmi igények, a skolasztikus teoló
gia kialakulása és az új szerzetesrendek, legfő

képp a koldulórendek elterjedése új helyzetet
teremtett. Bár bencések voltak, akik például a
skolasztikus teológia módszerét megalapozták
(gondoljunk csak Szent Anzelmre), az új teológia
nagy mesterei nem közülük kerülnek ki. (Bár,
mint tudjuk, Aquinói Szent Tamás is Monte
cassinón töltötte ifjúkori éveit). Többé már nem a
bencés monostorok lesznek a teológiai vagy más
tudományos újdonságok .feltalálóí", közvetítői.

Persze tévedünk, ha azt hisszük, hogya 12.
század után a bencés rend és annak kulturális
tevékenysége teljesen a peremre szorult volna.
Mint Schmitz könyvéből megtudjuk, a 13. szá
zadban ők is felfedezik az egyetemi képzés je
lentőségét, és a koldulók mintájára egyetemi
kollégiumokat hoznak létre például Oxfordban.
Különösen a kánonjog tanulmányozásában je
leskednek a bencések (ezt a birtokaik miatti pe
reskedés is szükségessé tette), bár a skolaszti
kus teológia és a filozófia művelése nem lett
kenyerük. Ennek ellenére is a bencés befolyás


