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Rövid idő alatt két könyvet állított
össze Szabó Ferenc SJ (Puskely Mária
közreműködésével). Mindkettőnek közös
jellemzője, hogy a modem szemlélet
alapján próbál bevezetést adni a ke- .
resztény vallásba: Az összeállításokat
és kommentárokat elsősorban azok for
gathatják különös haszonnal, akik az
alapismereteken igyekeznek túlemelked
ni, s a mai szemléletmódnak megfele
lően közelítik és élik meg a "Krisztus
-Ielenséget", S talán nem kontárkodás
megjegyezni azt sem, hogy e kitűnIS ki
állítású könyvek a hitoktatóknak is sok
szempontot, jelentékeny segítséget nyújt
hatnak következetes munkájukban.

Az ABRAHAMTÓL JtZUSIG (Róma,
1976) tulajdonképpen szentírási szövegek
gyl1jteménye. Kristályosodási pontja a
világtörténelemnek az a páratlan ese
ménye, hogy Jézus Krisztus megszüle
tett, emberként élt a földön és éret
tünk kereszthalált szenvedett. Szabó
Ferenc az IS alakja és tanítása köré
fonja szövegválogatását. .

A Zsinat ismét a vallásgyakorlat fó
kuszába állította va Szentírást. Példás
gyorsasággal és szinvonalon készült el
új magyar fordítása, s az érdeklődő ol
vasó egyre több szakkönyv közül vá
laszthat, melyek a szentírási szövegek
értelmezésében segítik. A lexikonok,
szötárak és kommentárok társaságában
Szabó Ferenc összeállítása az első pil
lanatban szerény igényúnek látszhat.
Valójában azonban nélkülözhetetlen be
vezetés, olyan alapozás, mely kiinduló
pontja lehet a későbbi vallási elmélyü
lésnek.

Az üdvtörténeti folyamat egy-egy
fontos [elenségét és alakját eleveníti föi
- Abrahám, Mózes, Dávid és a prófé
ták szerepét - a mai tudásunk szerinti
történeti sorrendben, majd idéz azokból
az újszövetségi szövegekből, melyek
mintegy beteljesítik a korábbi történé
seket, az egyes fejezetek végén pedig
kitűnő összefoglalásokban világítja meg,
mít jelentenek a szentírási szövegek tör
téneti vagy költői képei, hogyan vál
hatnak azok a mai ember vallásos éle
tének kalauzává. (Az új magyar biblia
forditásból merítette az ószövetségi, Bé-
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kés Gellért tolmácsolásából az újszövet
ségi és Farkasfalvy Dénes ismert köte
téből a zsoltárok szövegeít.)

A történeti elemzés, teológiai értelme
zés, műfajtörténeti kitekintés együttese
teszi igazán értékes forrásmunkává, nél
külözhetetlen pedagógiai segédkönyvvé
Szabó Ferenc művét, Szépek, ízlésesek
az illusztrációk, kitűnően használhatók
a színes térképmellékietek. Szervesen
a könyvhöz tartozik egy önállóan is
használható időrendi táblázat, mely az
ószövetségi és újszövetségi könyvek ke
letkezésének sorrendjében szemlélteti a
korszak legfontosabb történelmi és gon
dolkodástörténett eseményeit.

. Szabó Ferenc rövid összefoglalásaiból
a figyelmes olvasó a mai keresztényi
magatartás alapelveit bonthatja ki a
maga számára. Világosan és egyértél
müen fogalmazza meg jó néhány helyen,
miben és hol lép túl az üíszövetség!
szemléletmód az. öszövetségín, s néhol
költői ihletettséggel, finomsággal elmél
kedési anyaggá szélesíti e különbségte
véseket (a szenvedés problémájáról szól
va, vagy a zsoltárok értelmezése kap
csán),

A másik könyv, az tLETADÓ LtLEK
(Róma, 1980) alcíme szerint "bevezetés
a keresztény hltéletbe". Mielőtt azon
ban Szábó Ferenc betekintést engedne
olvasójának az újszövetségi üdvtörténet
be, érdekfeszítően ragadja meg azt a fo
lyamatot, amikor az ember elkezd Jé
zusra kérdezni, Jézushoz fordulni. Ko
runk egyik legszorongatóbb problémája
az ember velmagányosodása, a szernélyl
ség lassú sorvadása és befelé' fordulása.
Most váltak igazán hitelessé Tóth Ar
pád Lélektől lélekig. címü versének lá
tomásos sorai:

Ob Jaj, barátSlI.I( 1\8 Jaj, 8zerelem!
Ob, Jaj, az út Il\lekt61 lélekll(!
Küldllzzflk a 8zem c.flggedt sugarit
s kllztflnk a roppant, Jeges ar lakik.

De. a másik emberig eljutva, az em
beri lélek még mindig nem talál meg
nyugvásra, kiteljesedésre. Története so
rán az egyetemes emberiség is végig
járta (és ma is végigjárja) azt az utat,
melyet Szabó Ferenc oly szerencsés és
szép irodalmi példákkal illusztrál: egy
re hívogatöbban, egyre fényesebben me
rül fel az emberi lélekben a vágyott ab
szolútum képe, azé a teljességé, melyet
élete során sosem bír kiküzdeni magá
nak a sorstól. Valóban "elérhetetlen
vágy az emberé"? Vagy valóság volna,
hogy a. tudományos felfedezésekkel oly
csodálatosat alkotó emberi lénynek nin
csen többé szüksége transzcendens vi-



Iágra, az abból fakadó eszményekre?
Ezekre az újra meg újra feltoluló, min
denki számára fájdalmas élességgel fel
vetődő kérdésekre is válaszolai igyek
szik a könyv, a téma költői expozíciója
után. Kérdésfelvetése következetes és
nyílt. Nem is lehet másként egy olyan
korban, mely megteremtette a maga
számára az egzisztencializmus félelme
tes bizonytalanságát és jeges ürességét,
Az Életadó lélek círnű mű -a végső

eszmény kiküzdéséhez segít hozzá" okos
felépítésével, áttekinthető tagoltságával.
elfogulaltlan szemléletével. Ezt az elfo
gu'latlanságot és nyitottságot erősíti "A
párbeszéd egyháza" címü fejezetrész is,
amely arra figyelmeztet,· hogy nemcsak
a más vallásúakkal kell megtalálnunk
a közös cselekvés és gondolkodás lehe
tőségét, . hanem azokkal is, akik nem
hisznek. A század legvilágosabb törté
neti ténye, hogya, vallásos hitű embe
rek miHióinak meg kell találniok az
érintkezési pontokat azokkal, akik kom
munistáknak, marxistáknak nevezik ma
gukat, s a földi élet ki teljesedő remény
ségét munkálják. Velük is találkoznunk
kell a mindennapi viszonyok szintjén,
a keresendő igazság területén és a gya
korlati cselekvés .zínpadán. Az egye
temes emberiség érdeke, hogy e talál
kozás minél eredményesebb legyen ...

Szabó Ferenc Életadó lélek eímű

munkájának második része mód. zeré
ben az Ab1'ahlimtól Jézusig válogatását
idézi: Jézus Krisztus életét és tanítását
mutatja be az evangéliumi szövegek
alapján. Jól tájékoztató összefoglalások
szólnak az egyes szentírási részletek ke
letkezésének történeti hátteréről és cél
járól. Kitúnően sikerült az első keresz
tény közösségak életét, szokásait, a pün
kösdi esemény ktsugárzását bemutató
fejezet.

uA katolikus hit rövid áttekintése"
zárja könyvét, mely a keresztény hit
tartalmának összefoglalása. A Hiszek
egyet elemzi, a szentségeket tárgyalja,
maid az erkölcsi élet néhány fontos
alapelvét szögezí le.

S. G.

o

A TEOLOOIAI KISKONYVTAR tR6ma) CI
KOTETEI:

Alnelflly ZolUn: A kezde$ek teol61fl'JL
"Isten szava nemcsak akkor világitja meg
létünket - Olvassuk a kltQnő szerző köny
vének bevezető fejezetében -. amikor földi
szakaszának befejezéséről beszél, hanem ak-

kor ls, amikor e lét eredetét tárja elénk.
Ezért az ..eszkatológlának« megfelel az \lj
teológtal rendszeregység; a ..prot()lóg1a.. , a
kezdetek teológiája ..." A teológiának ezt
az új - és a tudományos-technikai társa
dalomban klllönösen jelentős - ágát fog
lalja össze és rendszerezi nagy tudással és
erudíeíövaí II r6~aI Gi!rgely Egyetem dog
matika professzora. Könyve nemcsak jó ér
telemben vett szaktudományos munka, ha
nem II hitét felnőtt mödíara élni akaró
keresztény ember kltQnő kalauza ls.

Benk6 Antal: Bevezetés a vallislélektaJlba.
A tudomány vIlágánák aránylag újabb haj
tása a pszichológia, amely rohamos gyor
sasággal nőtt fel, s vált korunk egyik leg
Izgalmasabb, legtöbb kérdést felvető tudo
mányágává. A múlt századbsn felvIrágzó
vallástudományok egyik legfrissebb l).ajtása
a valláslélektan, mely meghaladva a hagyo
mányos pszichológiai magyarázatokat - az
általános IétkategórIákból eredő elemzéseken
túlemelkedve - a vallás és a hit legfőbb

összetevőit új szempontok bekapcsolásával
magyarázta és értelmezte. Benkő Antal köny
ve egyszerre tájékoztat a tudományág fejl~

déséről és vet fel érdekes problémákat a ke
re8ztény élettel kapcsolatban. Különösen ér
dekes az a fejezet, melyben Jung. és Fromm
nézeteit elemzí, IdtlszerQ és tanulságos "A
vallás, mint ál1ásfoglalás" c1mQ részlet, mely
a lélektan érvel alapján alkotja meg a mínd
teljesebbé váló vallásos élet kéPét.

MIhályt Gilbert: Az elYhAz Iltuq1kus élete.
A n. vatikáni zsinat nyomatékosan hangsú
lyozta, hogy a I1turgia az egyhá:r: központi
cselekménye, mert Jézus népe ennek kere
tében ünnepli a Húsvét misztériumát, a val
lásos élet kiteljesedését. Mihályt Gl1bert von
zó világossággal megirt könYVében míndenek
előtt arra a kérdésre válaszol, miben áll egy
há:r:unk I1turg1kus élete, s a latin szertartás
alapos lelkipásztort magyarAzatát adja. Kü
lön feIh1vjuk olvasóink flgyelmét "A helyt
egyház - I1turgikus közösség" ctmü feje
zetre, melynek vezető gondolatáttgy fog
lalja össze a szenti: "A liturgia egyáltalán
nem valami absztrakt gyakorlat, hanem élet
Irányltó erő, elsősorban azért, mert a ke
resztény hit, amelynek cselekvően ünneplő

megnyl1atkozása, kötelez az embertárs szol-
. gálatára."

Nemeshegyi pétél': lsten Il6ptnek lI&O~Ü.

Alc1me szerint "az egyházi rend teológIájAt"
tartaJmazza a könyvecske, valójában azonban
alapos történelmi forráskutatással tárja 1el a
szentség k1alakulállának körülményeit, fe'l~

dését egészen mal állaPotálg. felvIllantva a
jövő perspektfváját is. lDszen ki tagadná.
a mal vllA,ban· nem könnyQ a pap hely-
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