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zés, helyette találóbb lett volna más, a lénye-
get ugyanúgy kifejező fogalmat választani.

Összességében nagy értéket képvisel a 
dokumentum, örömteli, hogy már magyar 
nyelven is lehet olvasni. Azok számára, akik 
morálteológiával foglalkoznak, valamint  ke-
resztényként vagy akár nem hívőként is mé-
lyebben szeretnének foglalkozni a keresztény 
erkölccsel vagy magával az erkölccsel, illetve 
az etikával, mindenképpen ajánlott elolvasni 
és alaposan áttanulmányozni az erkölcs bib-
liai alapjainak mélyebb megismeréséhez.

Kék Emerencia

Joseph Ratzinger – XVI. Benedek 
pápa: Isten projektje. Gondolatok 
a teremtésről és az Egyházról
Jel, Budapest, 2019. ford. Török Csaba.

A 2017-ben megjelent Ratzinger-könyv 
után (Végidő. Halál és örök élet kérdései – az 
ismertetést lásd Sapientiana 2019/1) a szerző 
újabb kötetét adta közre a Jel Kiadó, amely-
ben a teológus-pápa 1985 szeptemberében 
az ausztriai Sankt Georgen am Längsee 
tanulmányi házában tartott előadásainak 
hangfelvétel alapján lejegyzett változatát ol-
vashatjuk. A Sankt Georgen-i beszélgetések 
során 1984–2008 között elismert teológu-
sok, filozófusok osztották meg gondolataikat 
nagyszámú közönség előtt a hittel kapcsola-
tos kérdésekről. A sort Hans Urs von Baltha-
sar nyitotta meg 1984-ben, majd a követ-
kező évben őt követte Joseph Ratzinger, a 
Hittani Kongregáció akkori prefektusa, aki 
az általa tartott hat karintiai előadásban te-
remtésteológiai, teológiai, antropológiai és 
egyháztani témákat vett szemügyre a tőle 
megszokott tudományos alapossággal, ám a 
nagyközönség számára is érthető és élvezetes 
módon.

A magyar kiadás a 2009-ben megjelent 
német kötet alapján készült (Joseph Ratzin-
ger: Gottes projekt. Nachdenken über Schöp-
fung und Kirche, Verlag Friedrich  Pustet, 
Regensburg, 2009, szerk. Michael Langer, 
Karl-Heinz Kronawetter), és tartalmazza 
a 2009-es kötethez Egon Kapellari püspök 
által írt előszót, valamint a szerkesztők által 
írt bevezetést. Amint a bevezetésből kiderül, 
a sajtó alá rendezés során a szerkesztők szán-
dékosan nem változtattak az élőbeszéd stílu-
sán, az idézetek forrását nem jelölik, és olvas-
mányjegyzéket sem mellékelnek, s így van ez 
a magyar kiadásban is. Különbség azonban, 
hogy míg az eredeti német kötet borítóján 
(a bevezetés részletes magyarázata szerint) 
a gurki székesegyház püspöki kápolnájának 
13. századi freskórészlete látható, amelyen 
Isten bevezeti Ádámot a paradicsomba, ad-
dig a magyar könyv fedőlapján egy teljesen 
más festmény található (Krisztus a kereszten 
életfamotívummal) forrásmegjelölés nélkül.

Az első előadás („Kezdetben teremtette 
Isten…”) az ószövetségi teremtéselbeszélések 
és általában véve a Szentírás modern teoló-
giai értelmezésének kérdésével foglalkozik. 
Az idevonatkozó egzegetikai szakirodalom 
alapos háttérismeretével felvázolja a bibliai 
szövegek kialakulásának történetét, érvelve 
az egész Szentírás – Ó- és Újszövetség – egy-
ségben való látásának szükségessége mellett, 
és a szövegek tágabb összefüggéseinek fon-
tosságát hangsúlyozva. Teremtéshit és termé-
szettudományos gondolkodás, képi nyelv és 
fogalmi igazságtartalom egymáshoz való vi-
szonyának kérdései sok megvilágító részlettel 
bomlanak ki a hallgatóság/olvasóközönség 
előtt. A látszólagos ellentétek feloldását azon 
ratzingeri alapbelátás adja, amely szerint az 
emberi értelem minden kutatói igyekezete 
Isten teremtői értelmében találja meg alapját 
és forrását, s ily módon „belenyílik Istennek 
az igazságába és szeretetébe” (41.).
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A második előadás (Teremtés és értelem) 
folytatja az előzőben feltett kérdést a Szent-
írás krisztológiai értelmezésének fontossá-
gáról és hit és ész kapcsolatának egységéről 
a teremtéshit helyes felfogásában. Szó esik 
itt a természettudományok saját igazság-
tartalmáról és ezek Isten igazsága felé való 
nyitottságáról és a teremtéselbeszélések képi 
nyelvéről, amely szintén a végső igazságra 
mutat, annak szimbolikus leképezése. Az 
előadás érzékletesen állítja elénk az elbeszé-
lések kultuszalapozó jelentőségét, a bibliai 
kultusz pedig nem más, mint Isten imádása 
szeretetben. Ratzin ger hangsúlyozza, hogy a 
teremtés célja a szombat, a szövetség, az imá-
dás, s megértési kulcsként a Szent Benedek-i 
felhívást ajánlja: „Semmit se helyezz Isten 
szolgálatának elébe.” Mind a teremtéshit tár-
sadalmat alakító ereje, mind pedig az ember 
viszonya a teremtett világhoz (a föld uralom 
alá hajtása) Isten imádásából és szolgálatából 
kell, hogy forrásozzék. E könyvfejezet végén 
megfontolandó szempontokat találhatunk 
a teremtésvédelem teológiai megalapozásá-
hoz is.

A harmadik beszéd (Az ember mint Isten 
terve) az embert Isten teremtményeként ve-
szi szemügyre bemutatva az emberi lét alap-
vető nyitottságát és szabadságát, a teremtett-
ségből fakadó alapvető jellegzetességeket, 
és legfőképpen az istenképmásiság miben-
létét. Ahogyan az Ratzinger más műveiből 
is kitűnik, központi jelentőségű számára az 
ember dialogikus természetének gondolata: 
az ember nem más, mint viszonyban állás 
Istennel és az embertársakkal. Ebből érthe-
tő meg istenképűségének lényege, az egész 
emberi nem egysége és az ember jövőre 
való irányítottsága, úton levősége. Ebben 
az antropológiai keretben az evolúciós gon-
dolkodás is teológiai értelmet nyerhet, és a 
német teológus meg is ragadja az alkalmat a 
konstruk tív párbeszédre, meglátva a hitet tá-

mogató belátásokat akár magukat ateistának 
valló tudósok gondolataiban is.

A negyedik előadás (Bűn és megváltás) a 
bűnbeesés története alapján járja körül az 
áteredő bűn kérdését, annak korunk em-
bere számára is érthető magyarázatot adva. 
Itt is mindvégig érvényesül a krisztológiai 
hermeneutikai alapelv, amely az ószövetségi 
elbeszélést a krisztusi kinyilatkoztatás tük-
rében értelmezi. Az előadás sok megvilágító 
részlettel elemzi a történet üzenetét, a kígyó 
és a kert jelentését, a kísértés mibenlétét, a 
gyanú logikáját és mindezek modern kori ve-
tületét, az esztétikai és a technikai gondolko-
dás nagyravágyását, hogy az ember korlátok 
nélkül megtegye mindazt, amire csak képes-
nek gondolja magát, levetkőzve ez által a te-
remtményiség meghatározottságát és alapve-
tő viszonyiságát. Ebben az összefüggésben a 
bűn kapcsolati zavarként határozható meg, s 
az áteredő bűn lényege az ember bűne által 
összezavart kapcsolatok világában való léte-
zés egyetemessége. Ratzinger a megváltást is 
re lacionális modelljének keretei között értel-
mezi, amelyben megvalósul a viszonyok hely-
reállítása, s aki mindezt végbeviszi, nem más, 
mint a tökéletes reláció mind istenségében 
(Fiúként-való-léte Istennel való egyenlőségé-
ben teljes viszonyban állás) és emberségében 
(fordítva járja be Ádám  útját, maradéktala-
nul, értünk). E gondolatok men tén valóban 
új megvilágításba kerülnek a szentírási szaka-
szok és a hagyományos tanítás.

Az ötödik előadás (A II. Vatikáni Zsinat 
egyházképe) hasznos adalékokkal szolgál az 
egyház mint Krisztus teste gondolat kiala-
kulásának történetéről, eredeti forrásáról és 
szándékáról, a belőle kifejlődő eucharisz-
tikus (communio) egyháztanról, egység és 
kollegialitás viszonyáról, majd pedig a ki-
egészítő fogalomról, az egyház mint Isten 
népe eszméjének komplementer-korrigáló 
szerepéről. E fejezet közérthető, de egyben 
részletgazdag és árnyalt áttekintését adja a 
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zsinat utáni (és előtti) egyháztan fejlődésé-
nek, dilemmáinak, alapvető felismeréseinek 
és mozgatórugóinak, és még azok számára 
is tartogat értékes meglátásokat, akik egyéb-
ként járatosak az egyháztan e témáiban.

Az utolsó beszéd Egység és pluralizmus 
címmel egyház és állam történeti viszonyát, 
az egyház társadalomban betöltött szerepét 
és belső felépítését, hit és teológia kapcsola-
tát és igazságigényét vizsgálja a pluralizmus 
fogalmának tükrében. Az eszmetörténe-
ti háttér felvázolása által világossá válik a 
pluralizmus eszméjének eredeti célja, keresz-
tény gyökerei és máig is fontos jelentősége, s 
egyben lelepleződnek hamis és romboló vál-
tozatai, amelyek megragadnak az egyenlő ér-
tékűnek tekintett sokféleség szintjén. Plura-
lizmus és egység sokrétű, kölcsönös viszonya 
nyer megvilágítást a beszéd minden egyes 
témájánál, de legfőképpen a püspöki kollégi-
um és a primátus kapcsolatának taglalásakor, 
amely rámutat a pluralizmus eredeti funk-
ciójára, arra a közösségi elvre és kontrollra, 
ahol nem szűnik meg a személyes felelősség 
és az egység, és amelynek érvényesülnie kell 
az egyházi szervezet minden szintjén. E gon-
dolatok adnak alapot Ratzinger teológiai 
pluralizmuselképzelésének is. Gyümölcsöző 
formájában a pluralizmus a kreativitás ösz-
tönzője és a hagyomány megmerevedésének 
ellenszere, a megőrzött hagyomány egységé-
ben a sokféleség és a megújulás záloga.

Úgy vélem, a beszédek az elhangzásuk óta 
eltelt harmincöt év alatt sem veszítettek ak-
tualitásukból, még ha témafelvetésük nem 
is hat ma már feltétlenül az újdonság erejé-
vel, részleteikben, kidolgozásukban, eredeti 
látásmódjukban gazdagítják a mai teológiai 
megértést is. Megőrzött beszélt nyelvi stí-
lusuk, az illusztráló személyes történetek, 
példák könnyebben megközelíthetővé teszik 
a gondolatmeneteket minden érdeklődő ol-
vasó számára, s valóban örülhetünk, hogy a 
Jel Kiadó jóvoltából immár magyar nyelven 

is hozzáférhető e kötet. Bár az általam hasz-
nált példányon a „második, javított kiadás” 
megjelölés áll, a szövegek tartalmaznak el-
írásokat (például do ut de – des helyett, 57.; 
Az tizenkét férfi, 151.; Emlékeszem, 157.), 
helytelen tördelést és ismétlődő szavakat 
(például Mindene-kelőtt, 92.; manapság 
manapság, 64.; az eltérő az eltérőt, 103.), 
homályos mondatokat (például „az ember 
nem vonulhat vissza pusztán a művészet és a 
megcselekedni képesség birodalmába”, 114.; 
„Csak akkor tárul fel előttünk a megváltás, 
a szabadság és az igazság birodalma, ha el-
fogadjuk ennek a kifejezésmódnak a szen-
vedőlegességét”, 120.). Egy jövőbeli újabb 
kiadásban hasznos lenne az előadások sor-
számozása is, ez megkönnyítené a könyvben 
való tájékozódást.

Tóth Beáta

Fejérdy Judit Mónika O. Cist: 
Krisztus test szerinti ismeretétől 
Krisztus lélek szerinti ismeretéig. 
Clairvaux-i Szent Bernát 
krisztológiai tanítása beszédei 
alapján
Szent István Társulat, Budapest, 2019.

A középkori teológia egyik kiváló képviselő-
jének, Clairvaux-i Szent Bernátnak szentelt 
egy figyelemre méltó könyvet magyar nyel-
ven Fejérdy Judit Mónika ciszterci nővér. 
Szent Bernát nálunk kevéssé ismert teológi-
áját és lelkiségét a szerző igen világos módon 
tárja az olvasó elé. A 12. századi teológus 
szövegeinek olvasása és értelmezése nem 
egyszerű feladat, mivel hiányzik Szent Ber-
nátnál egy igazán kidolgozott és könnyen 
átlátható szintézis. Csakhogy Szent Bernát 
hátrahagyott beszédsorozatai alapján világos-
sá válik az, hogy nemcsak nagy formátumú 
lelkipásztor és prédikátor, hanem igen tehet-


