
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-
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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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Istvántól Martin Heidegger címmel egy remek
monográfia. Ő volt a szerzöje az 1980·ban
ugyanebben a sorozatban megjelent kiváló
Sartre-monográfiának is. Mindazok, akiket
már megérintett Heidegger gondolatvilága, fe
szült izgalommal vehették kézbe a könyvet.
Egyre növekvő figyelemmelolvashatták végig,
és megelégedéssel érhettek a végére: igen. ez
Heidegger! Hiteles és megbízható, teljes és ár
nyalt képet kaptak Heidegger személyéről és
bölcseletéről. Pedig oly sokszor félreértették
és helytelenül értelmezték már életében is.
Talán ezért is volt olyan tartózkodó és vissza
húzódó. mert nem értették meg alapgondola
tát. a lét kérdését. Igaz, végérvényes formában
ő maga sem tudta kifejteni és megfogalmazni,
mert oly nagyot és merészet gondolt, és - mint
írja - "a nagy gondolkodók tévedése is nagy".
F. Brentano A létező többféle jelentése Arisnote
lésznél című dolgozata indította el és terméke
nyítette meg gondolkodását. Heidegger végig
kutatta és értelmezte az európai metafizikai
hagyományt, számos kísérletet tett a létkérdés
kidolgozására. és végül a lét misztériumánál
kötött ki. Mi a létezők léte, mi a lét, és hogyan
lehet és kell az embernek erről gondolkodnia?
- ez volt Heidegger központi gondolata.

Fehér M. István minden eddigi magyar nyel
ven megjelent kísérlet nél tovább lépett. Teljes
áttekintést nyújt Heidegger életéről és művei

ről. Mélyen, alaposan és közérthetően elemzi
a fontosabb műveket. Szakít az "egzisztencia
lista" Heidegger leegyszerűsítőkliséjével, és őt

mint a lét kérdését megalapozni és kifejteni
akaró bölcselőt mutatja be, és ezzel új Heideg
ger-képet rajzol.

Az ismerkedés Heideggerrel igen szelleme
sen kezdődik. "Hogyan is állunk a léttel, mi a
lét, mi a lét jelentése?" Nemcsak a szerzö szól
Heideggerről. hanem Heidegger is megszólal.
Nemcsak beszél egy nemes "szellemi táplálék
ról", hanem meg is kóstoltatja az olvasóval,
amikor fölvillantja a lét kérdését. Az egész tár
gyaláson keresztül igen szerencsésen. és szer
vesen fonódnak egybe a személyes élctmozza
natok és a bölcseleti témák; egyetlen téma
variációinak sokasága. Heidegger élete egyéb
ként is teljesen föloldódott a gondolkodás
szolgálatában. Az ifjúkori évek, az útkeresés, a
gondolati érlelődés vázolása után a szerzö rá
tér a főmű, a Lét és idő alapos ismertetésére.
Ide vezetnek az életmű szálai és innen indul-
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nak ki. E hatalmas vállalkozás, a metafizika
megalapozásának sikerére vonatkozó kérdés
re csak az válaszolható. hogy nem volt hiába
való ez a roppant kísérlet! A végső megala
pozás nem sikerűlt ugyan, de Heideggert új
orientációra tette képessé. Az átmenet évein
és a híres "politikai intermezzón" átvergödve,
bekövetkezett Heidegger gondolkodásában a
"fordulat", amely tulajdonképpen nem is volt
olyan váratlan. És ez a fordulat határozta meg
a "késői" Heidegger gondolkodását. Ebben a
fordulatban világosodott meg előtte, hogy az
ember véges ittlétében csak a "semmi helytar
tója", nem a lét ura, hanem csak a .Jét pász
tora". A tudomány, a technika, a műalkotás és
a nyelv lényegét átvilágító művekben kísérli
meg Heidegger az egyetlen gondolkodásra
méltót, a lét gondolását. Nem az ember ren
delkezik a léttel, hanem a lét rendelkezik az
emberrel. "Már csak egy Isten menthet meg
minket" - ezzel a különös záróakkorddal feje
ződik be Heidegger gondolkodói útja.

A könyv elolvasása után fölmerülhet az ol
vasóban egy kérdés: Miért olyan fontos a ke
resztény gondolkodás számára Heidegger élet
műve? Karl Rahner - R. Wisser interjújában 
így nyilatkozott Heideggerről: "Mit mondjon
M. Heidegger tanitványa, aki őt - bár teológus
- mcstcrének tiszteli? Mondja azt, hogy a mai
katolikus teológia valójában M. Heidegger nél
kül már el sem gondolható? ( ... ) Egyet azon
ban megtanított nekünk: kereshetjük és keres
sük is mindenben és rnindenkiben azt a ki
mondhatatlan titkot, amelyik rendelkezik ve
lünk - ha alig nevezhetjük is meg szavakkal."
B. Welte halotti beszédében pedig így emléke
zett meg Heideggerröl: "Gondolata megrázta a
világot és az évszázadot. Új fényekkel. kérdé
sekkel és értelmezésekkel gazdagította a nyu
gati történelmet. Heidegger után másként
nézünk vissza a történclmünkrc, mint annak
előtte. És nem nézünk-e másként a jövőbe is?
Ő mindig kereső és mindig úton lévő volt ...
Ezt az utat a szó szokásos értelmében nem
nevezhetjük minden további nélkül keresz
ténynek. Mégis, ebben az évszázadban talán a
legnagyobb keresőnek az útja volt ez. Az üze
netre hallgatva várakozóan kereste az isteni
Istent és ragyogását. Jézus prédikációjában is
kereste." (Kossuth)

Fila Béla


