
zárt szekrényben egy nagy csomó papirosra,
de azok, mint Mallarmé mondaná, szűzen fe
hér lapok voltak."

Bár azóta már tudjuk, hogya művészetfilo

zófiai rendszerezés létezése nem csupán
legenda, sőt remélhetőlegkész részei a töredé
kekkel együtt hamarosan el is jutnak az olva-

Teológia

Könyvek a Bibliáról

Romano Guardini: Az Úr
Guardini szűletésének századik évfordulóját
tavaly ünnepeltük. Ő volt századunk elsö felé
ben a megújulási törekvések egyik elindítója
és szervezöje a német egyházban, majd a zsi
nat előtti katolikus gondolkodásnak vált ki
emelkedő teológusává. A gyakorlati lelkipász
tori munkát váltotta fel tudományos és egye
temi oktatói tevékenységgel. Az Úr cimű köny
ve, első nagyszabású, írói hirnevét méltán
megalapozó munkája e két terület határrnczs
gyéjén mozog. Hátterében vasárnapról vasár
napra elmondott prédikációk rejlenek. Ezek
azonban a teológus egészben látó s rendszert
alkotó munkájában hatalmas szintézissé ra
kódnak össze: Jézus élete és személviségc, a
.Krisztus-jelenség" rajzolódik ki elöttünk ha
talmas tablójában. Guardini a modern biblia
kutatások megindulása előtt írta rnüvét - a
mai szentírás-magyarázatok már sok, akkor
még ismeretlen részletet is fölfednek elóttünk.
Olyan mély hittel. személyes átéléssel közele
dik azonban az evangéliumhoz, hogy elmélke
dései ma is az egyik legjobb elindulast adhat
ják azoknak, akik értve és elmélkedve akarják
olvasni az evangéliumokat. hogy rajtuk keresz
tül közelebb juthassanak Jézushoz. Teljesebb
és alaposabb könyv Jézus Krisztus személyé
ről és életéről nemigen jelent még meg ma
gyar nyelven. (Szent István Társulat)
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sóhoz, azért Fülep Lajos jó ismerői mindig
különös hangsúllyal említik a rnester "szókra
részi" lényét, azt a tulajdonságát, hogy igazá
ból főként séta és beszélgetés közben osztotta
szét gondolatait. (Magvető)

Ruttkay Helga

Belon Gellért: Ellesett pillanatok
Aki már hallgatta Belon Gellért e lrnc lkedé
scit, az nemcsak bölcs és rnélv gondola
tainak került hatása alá, hanem bizon vára
megragadta az a mód is, ahogvan fejtegeti
az Írásokat. "Az Úr", igv emliti mindig
Jézust, hiszen számára valóban csak cgvct
len úr létezik. Minden beszédé hez csak a kis
újszövetségi Szem írást hozza magával. ezt
forgatja ujjai között, hogv a szükséges pilla
natban éppen 011 nyiljék ki, ahol szüksé ges.
Csak az tudja ilyen személvesen és közvet
lcnül, intuitív beleérzésset mcgszólaltatni a
biblia világát, aki valóban évtizedeket
tőltört el meghitt közelségben a bibliával és
az Úrral, akiról e lapok szólnak. Az írások
eredetileg az Új Emberben jelentek meg,
apró c lmé lkcdcsck formájában. Valóban
egy-egy pillanatot, gesztust, szót .Jes el", s
ehhez füzi reflexióit Belon Gellért. "PiI
Ianatfclvételei" mégis talán hitelesebb be
tekintést nyújtanak az evangéliumokba,
mint a modern bibliakutatás minden esz
közét felvonultató tudományos egzegézisek.
Az anyag elrendezése tekintetbe veszi a li
turgikus evet és az egyes vasárnapokra és
ünnepekre beosztott szentírási szakaszokat,
így jól felhasználhatja a prédikációra ké
szülö lelkipásztor, vagy a vasárnap elhang
zott evangéliumról elmélkedni kívánó hívő

is. (Szem István Társulat)



Vasárnapi könyvünk A·8·C év (Szerk.
Koroncz László és Zsédely Gyula)
Hét lelkipásztor fogott össze. hogy olvasmá
nyokat. elmélkedéseket, homíliákat füzzön a
vasárnapok és az ünnepek evangéliumi szaka
szaihoz. Az évközi vasárnapokon az egyik esz
tendőben Szerit Máté evangéliumát (A év), a
másodikban Márkét (B év), a harmadikban
pedig Lukácsét (C év) olvassuk, a szerzök is
három kötetben állították össze a három egy
mást követo év anyagát. A vállalkozás legna
gyobb érdeme, hogy igen gazdag anyagot gyuj
töttek össze: hasonlatok. újsághírek, elbeszélé
sek. idézetek, versek, Bálint Sándornak a val
lásos népi hagyományokról közölt adatai
bőséges válogatási lehetőséget kínálnak azok
nak. akik elmélkedni kívánnak az olvasmá
nyok nyomán. Minden fejezet elején közlik az
aznapra kijelölt szentírási szővegcket is: a két
olvasmányt szemelvényesen. az evangéliumot
teljes terjedelmében. A könyveket szerzöik
nemcsak a lelkipásztoroknak szánják. hanem
azoknak az idős és beteg hiveknek is, akik
nem tudnak eljutni vasárnap a templomba.
Bizonyára elsősorban ők forgatják majd szíve
sen a könyveket, hiszen kedvükre olvasgathat
ják a külőnbözó hangulatú, színvonalú, jel
legü olvasmányokat, amelyek a szeritírási idé
zeteket követik. Javára vált volna a kötetnek,
ha igényesebben szelektáltak volna a külön
bözö irodalmi szemelvényekben. főleg a ver-

Filozófia

Fehér M. István:

Martin Heidegger

Azok előtt. akik tanulmányozzák korunk böl
cseletét. szellemi életét. előbb-utóbb föltunik
Martin Heidegger neve és bölcselete. Sajnos,
nagyon kevesen ismerik őt igazán, s még keve
sebben olvassák muveit, értik gondolatait.
Néhány kisebb tanulmánya. muveiböl vett
rövid szemelvény magyar nyelven is hozzáfér
hetö. Folyóiratokban számos tanulmány olvas-

sekben. s ha e szemelvények egységesebben,
következetesebb szerkesztésben kerültek vol
na feldolgozásra. E kötet újra fölkelti a lelki
pásztorok igényét korszeru, a szentmise há
rom olvasmányának egységes mondanivalóját
feldolgozó prédikációs segédanyagra, s olyan
szentbeszédekre, amelyek nem annyira a bú
nőktól való elriasztast célozzák, hanem a
krisztusi lelkületben való növekedés útját
mutatják meg. (Szent István Társulat)

Cardenal, Ernesto: A solentinamei evangé
lium
Ernesto Cardenal Nicaraguaban. Solentiname
szigetén 1965-ben keresztény közösséget alapí
tott. Vasárnaponként a közösség tagjai az
evangéliumról beszélgettek, értelmezték a
maguk számára az evangéliumi részleteket.
Ezeket a beszélgetéseket idézi fel a kötet.
Carderral csak néhány mondattal irányítja a
társalgást, néha kiegésziti vagy összefoglalja
az elmondottakat. A nyomorban élő. a brutális
hatalomnak kiszolgáltatott emberek szemlé
letrnódja igen egyoldalúvá és ezért vitathatóvá
teszi az evangélium szövegértelmezéseit. Azok
nak az embereknek a drámája, akik abban a
Latin-Amerikában élnek, küzdenek és szen
vednek. Elénk rajzolódik a kérdés, érzünk-e
elég emberi részvétet irántuk, úgy azonban,
hogy közben szükséges objektivitásunkat, kri
tikai érzékünket sem veszítjük el? (Magvető)

ható bölcseletéról. Sokszor hivatkoznak rá,
emlitik egy-egy gondolatát. Lukács György,
Tordai Zádor, K Kosik, P. Gajdenko filozófia
történeti szempontból. nagy általánosságban
és ideologikusan értékelték munkásságát
hazánkban. Suki Béla 1976-ban megjelent mo
nográfiája több-kevesebb sikerrel kísérli meg
elemezni Heidegger bölcseletének alapkérdé
seit,

A magyar nyelvu Heidegger-irodalomban
azóta jelentős előrelépés történt. 1984 végén a
Kossuth Könyvkiadó "A polgári filozófia a XX.
században" sorozatában megjelent Fehér M.
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