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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-
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séges teológus is. Teológiájának szisztema-
tikus elemzése izgalmas kihívás, és nagyon 
sok szép felfedezést ígér. Egyfajta szintézis 
kigondolása akár utólag is lehetséges, mi-
vel a mondanivaló kifejtése Szent Bernátnál 
mindig koherens marad; pontosan ez a ko-
herencia az, ami a szerző munkáját e könyv 
megírásakor nagyban elősegítette.

A skolasztikus teológiát a 12. század-
ban még az útkeresés jellemzi; virágkorát 
csak egy évszázaddal később éri el Szent 
Tamással és Szent Bonaventúrával. A teo-
lógia művelése Szent Bernát idejében még 
jobbára szerzetesi iskolákban, kolostorokban 
történik. A monasztikus teológia főként 
az egyházatyáktól örökölt eszmék alapján 
próbál továbbmenni; nem törekszik arra, 
hogy a teológia összes kérdésére próbáljon 
válaszolni és egységes rendszert megalkotni. 
Clairvaux-i Szent Bernát gondolatvilága így 
is gazdag. Az utolsó egyházatyaként szok-
ták emlegetni: ez is mutatja, milyen fontos 
helyet foglal el életművében a patrisztikus 
örökség. A görög és a latin atyákat is jól 
ismerte; különösen Szent Ágoston hatása 
bizonyult döntőnek. Az ágostoni gondolko-
dást alapvetően meghatározza Isten keresése 
az igazságban és a szeretetben; ezeket az alap-
elemeket gondolja tovább a  clairvaux-i apát.

Lényeges helyet foglal el Szent Bernát 
életművében a Szentírás ismerete is, ehhez 
fűződnek a ciszterci apát beszédsorozatai. 
Nyilvánvaló, hogy Szent Bernát a kommen-
tált szentírási részeket alaposan átelmélkedte 
és átimádkozta. A teológiai kérdéseknek nem 
a mai értelemben vett tudományos elemzé-
séről van e beszédekben szó, ám mivel Szent 
Bernát buzdító magyarázata a legtöbbször 
nagyon sokrétű, egy kiváló gondolkodót is-
merhetünk meg benne. Mai szemmel talán 
meglepő módon emelkedik ki művei közül 
az Énekek Énekéhez írt beszédsorozat. Ez a 
mindmáig sokszor félreértett ószövetségi rész 
Szent Bernát számára hiteles módon tükrö-

zi vissza Isten gyengéd szeretetét irántunk. 
A középkori teológia tehát már tudatában 
van annak, mennyire kapcsolódik Krisztus 
által az Ószövetség az Újszövetséghez. Szent 
Bernátnál a teológia még nem válik el a 
misztikától, hiszen műveiben középpontban 
van az ember érzelmi világa (affectus), amely 
el akar telni Isten szeretetével. A keresztény 
értelem és a bölcsesség igénye sem hiány-
zik, sőt eszközzé válik ahhoz, hogy az em-
ber közelebb kerüljön Isten szeretetéhez. Az 
értelmi keresés nagyon bensőséges módon 
fonódik össze az isteni titkok örömteli meg-
tapasztalásával.

A krisztológiai kérdések átfogó megköze-
lítését hiába kérnénk számon Szent Berná-
ton: ennek alkalmazása az ő korában nem 
volt bevett szokás. Ez okozza a nehézséget 
műveinek kutatásakor, ahogy a legtöbb egy-
házatyánál is. A könyv szerzője áthidalja a 
nehézséget azzal, hogy a később kialakult 
módszertan nyomán kellő alapossággal 
megvilágítja Szent Bernát teológiájának és 
azon belül krisztológiájának főbb vonalait, 
amelyek a teológia művelői számára isme-
rősek: Isten, Szentháromság, teremtés, bűn-
beesés, megtestesülés, Krisztus nyilvános 
élete, megváltása és végül megdicsőülése. 
E fogalmak alapján a szerző biztos kézzel 
vezeti olvasóját Szent Bernát misztikus teo-
lógiájában. Örömmel olvassuk a könyvben 
Szent Bernát magyar nyelven kevéssé ismert 
szövegeit; így az olvasó valóságosan kontak-
tusba kerül Szent Bernát gondolatvilágával, 
és kedvet kap ahhoz is, hogy esetleg idegen 
nyelven is utánanézzen a clairvaux-i apát 
találó megfogalmazásainak. Az értékes bib-
liográfia tovább segíti az olvasót, és újabb 
lehetséges kutatások felé nyitja meg az utat.

„Krisztus test szerinti ismeretétől Krisz-
tus lélek szerinti ismeretéig” vezet minket 
a szerző, ahogy ezt már a könyv címe is 
megfogalmazza (vö. 2Kor 5,16). Ez a peda-
gógiai irányultság a könyv egészére jellem-
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ző: az érzékeinkhez köthető tapasztalatból 
kiindulva jutunk el Krisztus titkának egyre 
alaposabb megismerésére a Szentlélek ál-
tal. Sokszor felületes korunkban ez az el-
mélyedés Krisztus titkában példaértékű és 
szemlélődésre hívó. Az emberi testnek is jut 
ebben szerep, hiszen a test elengedhetetlen 
kiindulópont marad a szellemi valóságok 
jobb elsajátításához. Az értelmi-szellemi 
útkeresésnél fontosabbnak bizonyul az ér-
zelmi kapcsolat Krisztussal, aki kinyilvání-
totta számunkra Isten szeretetét. Szeretet 
nélkül nem lehet igazán közel kerülni a 
Megváltó titkaihoz. A szeretet lelki gyö-
nyörködésre vezet; ez igazolja a teológia és a 
lelkiség szoros egységét Szent Bernátnál. Az 
ember igazi gyönyörűsége abban áll, hogy 
megcsodálja Krisztusban Isten szépségét, 
jóságát, igazságát. Az esztétikai szempont 
tehát fontos: ehhez szorosan kapcsolódik 
az erkölcsi tanítás és a következetes ragasz-
kodás az egyházhoz. Nem véletlen, hogy a 
12. század első felét Szent Bernát korának 
is szokták nevezni. Kiválóan átlátja a kor 
teológiai problémáit és igyekszik azokra 
megfelelő válaszokat adni. Szent Bernát az 
egyházatyák korának összegzőjeként és az 
érett középkori rendszerek előfutáraként áll 
előttünk: egy megkerülhetetlen, kulcsfon-
tosságú gondolkodó, aki sok más teológusra 
gyakorolt mély hatást azóta is. Szent Bernát 
egész életműve a mai teológusokat is arra 
ösztönzi, hogy a teológia művelése során 
alázattal közeledjenek Istenhez, aki a sze-
retet és az öröm forrása mindenki számára.

Mindent összegezve: Fejérdy Judit Móni-
ka nővér könyve világos, magas színvonalú, 
kiválóan dokumentált munka. Erénye és hi-
bája ugyanaz: a későbbi teológia eredménye-
iből kiindulva és nem a 12. századi teológia 
(illetve az azt megelőző kor) szemszögéből 
elemzi Szent Bernát művét; emiatt az alkal-
mazott módszer vita tárgya lehet. Mindene-
setre ez az igényes munka nagy szolgálatot 

tesz a magyar teológiának. Haszonnal for-
gathatja a könyvet minden olyan olvasó, aki 
keresi a lelki elmélyülést.

Szabó Sándor Bertalan OP

Versegi Beáta-Mária:  
ÉLET-Forrás. Az eucharisztikus 
élet lelkisége és gyakorlata
Új Ember, Budapest, 2019.

Bár a könyv nem tartalmaz rövid életrajzi 
ismertetést a szerzőről, korábbi könyveinek 
olvasói (Lehetőségek a Kiégésen innen … és 
túl, 2017; Kapcsolatteremtő spiritualitás, 
2018), tanítványai és lelkigyakorlatai részt-
vevői számára jól ismert Versegi Beáta-Mária 
nővér neve, aki a Nyolc Boldogság Közösség 
tagja és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi 
Főiskola Dogmatika Tanszékén a spirituális 
teológia tanára. ÉLET-Forrás című új köte-
tében, amely a Budapesten megrendezendő 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra 
való lelki előkészületet is hivatott segíteni, a 
szentmise ünneplését állítja a középpontba 
mint keresztény életünk ki nem apadó forrá-
sát. A könyv mind tartalmilag, mind kivite-
lezését tekintve (és szó szerinti értelemben is) 
sokszínű olvasmány, s e sokszínűség magának 
a lelki életnek a gazdagságát, a szerző kifeje-
zésével 3D (háromdimenziós) voltát érzékel-
teti: emberségünk (teológiai antropológia), a 
liturgia (az Eucharisztia) és a gyakorlat (lel-
kiség és cselekvés) dimenzióit. Mindhárom 
dimenzió négy kulcsfogalom körül épül fel, 
és ezek a lelki készségek nélkülözhetetlenek 
ahhoz, hogy (lelki) életünket ne egysíkúan, 
hanem valóban 3D-ben éljük: a jelenlét, a 
valóság érzékelése, az együttműködés és a 
hálaadás erőterében. E négy kulcsfogalom 
mentén kibontakozó 3D-s felépítés jellemzi 
az egész kötetet.


