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E számunkról

Vallási forma és hittapasztalat nyilvánvaló és az összekap-
csolódásban is megôrzôdô különbségét a zsidó-keresz-
tény hagyomány rendszerint két jellegzetes irányból ér-
telmezi. Az egyik közelítésmód szerint a hit személyes 

tartományát egyedül a közvetítés szilárd nyelvi-szimbolikus formái 
óvhatják meg a tetszôlegesség uralmától. A másik, ettôl nem füg-
getlenül, a transzcendencia eredendô sérülékenységébôl indul ki: 
a közvetítô intézmény mûködéséhez elegendô a tapasztalattól kü-
lönvált Isten-retorika. Ezért is ölthet napjainkban (a ‘vallás’ és a ‘hit’ 
fogalmai mellett) különös teológiai jelentôséget az emberi cselek-
vés minôsége. megkettôzött terjedelmû folyóirat- és lapszemlénk 
hosszabb tanulmányai közül több is e minôségi viszonyra, a hit 
cselekvô megtapasztalására összpontosít. Hans Kessler „Hol marad 
Isten, amikor teremtményei szenvednek?” címû, a világban meg-
tapasztalható rossz (teodíceai) kérdését sokoldalúan újratárgyaló 
gondolatmenetében egyebek közt Dietrich Bonhoefferhez csatlakoz-
va jelenti ki: a szenvedô Isten „akkor tud segíteni, ha szenvedése 
nem pusztán passzív elszenvedés, hanem aktív-kreatív, szenve-
dést gyógyító szenvedés”. Werner Jeanrond, a hermeneutikai teoló-
gia német származású, angolul értekezô – és svédországban tanító 
– képviselôje a szeretet teológiájának történeti és rendszerezô átte-
kintésére vállalkozva mutat rá arra, hogy „minden igazi szeretet-
élmény (…) megnyithatja az egyént a másik mássága által a má-
sik mássága és önmaga mássága felé”. Az evangélikus Joachim Track 
pedig a nemzet keresztény interpretációjának összefüggésében fo-
galmaz meg idôszerû észrevételeket. Így azt is, hogy a kulturális 
és nemzeti identitások jó esetben „önmagukat mind belsô, mind 
külsô vonatkozásban nyitott, kommunikációra törekvô identitások-
ként határozzák meg”. 

A Párizsban élô neves magyar filozófus, a matematika törté-
neti vonatkozásait kutató Tóth Imre messzirôl indítja fejtegetése-
it a nem-euklideszi geometriáról: életút-interjújában fontos he-
lyet kap Auschwitz és az egész 20. század. „Élô hagyomány” 
rovatunk világhírû szerzôje, Jan Assmann professzor (Heidelberg–
konstanz) az ószövetségi képtilalom eredeti magyarázatát nyújt-
ja és mûvelôdéstörténeti szerepét elemzi. kis kötetünk utolsó átfo-
gó beszámolója megemlékezés az ez év júniusában kilencvennyolc 
éves korában elhunyt Fejtô Ferencrôl, a magyar gondolkodáskultú-
ra jeles és színes egyéniségérôl, aki folyóiratunkat is mindvégig ro-
konszenvvel tanulmányozta.
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