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JUH~SZ FER~NC:,
HALALSZIVARVANY

Aligha meglepő azt állítani, hogy Juhász Ferenc
szemléletét meghatározza az elmúlás baljós sej
telme. Amióta Heidegger bizonyosságunkká
tette, hogya világhoz való viszonyunkba bele
játszik a halálos lét tudata, filozófiai bizonyos
sággá érlelődött az az érzéskör, amelyet a köl
tők már régóta tudtak s meg is írtak, azzal
kiegészítve, hogy valamennyien egy nagy isme
retlen úr vendégei voltunk. Ezt a meggyőződést

lépten-nyomon tetten érhetjük Juhász Ferenc
Ha/á/szivárvány című gyűjteményes kötetében
is, amelyben a költő prózaversekké átlényegülő

búcsúztatóit és siratóit olvashatjuk. A költő így
értelmezi a verspróza műfaját: " .. .mindig ün
nep, mindig gyász, mindig emlékezet az eszmé
letben, mindig, mindig a Megváltó korpuszos
keresztjének árnyéka az Isten-Semmiben úszó
világtáblán, tűzörvény-gázörvény forró és forgó
galaxiszátonyokon." Ha e képzuhatag indító
gondolatát próbáljuk tetten érni, arra a felisme
résre juthatunk, hogy ezek a halállátomások és
gyászbeszédek nemcsak az elmúlással, hanem a
születő és pusztuló mindenséggel szembesíte
nek, a "szerves épülés" haladásával, amelynek
természetes végpontja és lezárás a halál s a be
lőle fakadó emlékezet. A mindenség részei azok
is, akiket még nem ragadott el a halál angyala,
köztünk vannak, létükkel, alkotásaikkal kalau
zolnak abban a vegetációban, amely az élethez
köti az írót. Ezzel az érzéssel jeleníti meg példá
ul az irodalom őserdejébe húzódott Hubay
Miklóst, a "tiszta magányban" szemlélődő és
alkotó Kass Jánost és a Babitscsal társalkodó
"kö!,yvteremtő" Téglás Jánost.

Ugy is olvashatjuk a kötet apróbb-nagyobb
írásait, mint egy megélt irodalomtörténet feje
zeteit. Juhász Ferenc személyesen ismert írókat,
művészeket, akik számunkra legendás szemé
lyiségek. Ismerte, megfigyelte őket, akik felis
merve robba nó tehetségét, szeretetükbe fogad
ták, megnyitották előtte az irodalom kapuját.
Hálából visszaperelte őket az elmúlásból, éles,
találó vonásokkal rajzolja meg arcképüket, s
ezeken a rajzokon nem győzhet a halál. A maga
módján kánont teremt, egy másik, izgalmasabb
arcképcsarnokot, mint amit a szakkönyvekből

ismerhetünk. Ebben a galériában ott a helye
Nagy Lajosnak, Szép Ernőnek vagy az elbeszélő

Szabó Istvánnak, senki sem rángathatja le por
tékájukat, hogy másokéval helyettesítse őket.
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Az egyik legdöbbenetesebb iras címe :
Sztrugai beszéd. Költők gyűltek össze a "többsej
tű országban", amelyet Jugoszláviának hívtak.
A hiteles szó művészei szembesültek a tájegy
ség születésének kínjaival, vérrel, fájdalommal,
halállal. S Juhász Ferenc megismétli a szellem
embereinek mindenkori vágyát és reményét,
odaálmodja a pusztítás fölé a "szívverésbizal
mat", a megbékélés gyönyörű harmóniáját. Jog
gal mondja: "új-barbár korban élünk". Gyógyu
lást csak a megbecstelenített szavak hitelének
visszaállítása hozhat, s "az aranykehelyként föl
emelő szeretet", amelyet e kötet írásai is hirdet
nek. (Tekintet könyvek, Budapest, 2004)

RÓNA Y LÁSZLÓ

GEOŐ ILKA KIÁLLÍTÁSA I

Gedő Ilka műveit nézve legelőször nem is a ké
pek, hanem a korai rajzok teszik fel a kérdést:
lehetséges-e, hogy egy ceruzavonalat nemcsak
szépnek, kifejezőnek, pontosnak érezzünk, de
egyenesen életbevágónak? A válasz, amelyet a
rajzok és a festmények együttesen adnak meg:
lehetséges, sőt, Gedő Ilka esetében szükségsze
rű is. Az egyetlen megoldás. Tudjuk, legtöbb
rajza az 194o-es évek történelmi súlyú felhői

alatt született, a budapesti gettó, a Ganz-gyár,
vagy a művész otthona volt színhelyük. Az
ágyon heverő alakokat, az olvasó, beszélgető fi
gurákat körültapogató, kuszának látszó vonal
kötegek, a gyári műhelyeket sűrű pókhálóként
beszövő pasztell-vonalkázás, vagy az őnarcké

pek gyengéden homályló, bravúrosan és megfel
lebbezhetetlenü1 futó kontúrjai lassú tűnődésre

és szorongásra kényszerítik a nézőt, szinte arcá
ba lehelve a történelem jeges légáramlatait. De
mégsem csak ezért nevezhetj ük Gedő vonalait
életbevágóaknak, hanem elsősorban azért, mert
valamennyiben az alkotó kéz és az érzékeny
szellem művészeti kockázatát ismerjük fel.

Ez a kockázatvállalás egész pályáját végig
kísérte, a festésnek, a rajzolásnak számára más
képpen nem is lett volna értelme. Az Egyensú
/yoz6k/Cirkusz című kép (1977) szó szerint meg
magyarázza, valóban mennyire életbevágó
lehet a vonal. A földön fekvő figura lábához
rögzített, függőlegesen megfeszülő madzag
tartja a léggömböt, melyen a mutatványos pro
dukálja magát. Ez a vékony és szakadós - tehát
törékeny - szál tartja, feszíti és egyensúlyozza
a minden pillanatban elszállni, széthullani kész



világ ideiglenes nyugalmát. És Gedő szinte va
lamennyi kompozícióján megleljük ennek a vo
nalnak a felelősségtől és izgalomtól remegő, a
formákat, a tereket göcsörtös iróniával körüljá
ró nyomait, ahogyan az ecset, vagy annak má
sik, hegyes vége belekarcolja őket a festékréteg
be. De általában is: a vonal, a ceruza vagy az
ecset mozgása nyomán járó grafikai jel a fest
ményeknek mindvégig fontos, alakító eleme
maradt, a felületet nemcsak bekalandozta a
képzeletet követő finom barázdáival, nemcsak
kacskaringós díszeket vagy ákombákomos írás
töredékeket rótt a karton síkjára, de észrevétle
nül megszabta a figurák és a tárgyak helyét is
az egészen belül. Láthatatlanul és szelíden meg
határozta a kompozíció rugalmasnak tűnő, de a
mélyben mozdíthatatlan struktúráját. A struk
túrán azután átszívódik a festék; a színek tört
fényeivel és az elszáradó növények túlérett ár
nyalataival tölti ki a felületet, de meg nem állva
ott, vezeti tovább a szemet és a lelket a mögöt
tes belső felé. Bíró Endre 1985-ben lépésről lé
pésre haladva, részletesen leírta Gedő Ilka mű

termét, úgy, ahogyan az a művész halála után
maradt. A régi hagyatéki leltárakra emlékeztető

szöveg, a puszta felsorolás minden elemzésnél
élesebb fényt vet Gedő festészetének karaktéré
re, arra a rétegezettségre, amelynek megfejtése
olyan meglepő, boldogító és elszomorító tanul
ságokkal jutalmazza a nézőt. A szobában körös
körül a falakon, a polcokon. az ingatag paravá
nokon, a padlón, a festőállvány peremén,
vagyis a szó szoros értelmében mindenütt papí
rok fityegtek, hevertek, meg-megrezdülve ajtó
nyitásra, léptek közeledtére. Feljegyzések, váz
latok, levelek, szakadt cetlik, reprodukciók,
újságkivágások, fotók, gyermekrajzok, képes
lapok egymásra tűzve, egymást félig vagy egé
szen eltakarva, végeérhetetlenül rétegződve.

Térrészletek. emlékek, látványok keveredtek,
gabalyodtak egymásba, összemosódva, felesel
ve simultak össze, váltak szét. Mindegyiknek
megvolt a maga ideje, de maga az idő súlytala
nul süppedt a rétegek mélyére, és minél régebbi
időről van szó, annál mélyebbre. A képeken
ugyanez történik, ezért van, hogya "normális"
kronológia szerint Gedő munkái nem rendezhe
tők lineáris sorba. A rétegzett tér a létezés me
nedéke, az idő megjelenési formája.

Az időn kifoghatott. megkerülhette, de a tör
ténelem elől nem térhetett ki. Nehéz korszako
kat élt át és amikor a számára legfontosabb,
életbevágó kérdést megfogalmazta, egyúttal
azoknak az esztendőknek egyik legaktuálisabb.
művészettörténetisúlyú problémáját vetette fel.
1949-ben, Kállai Ernő művészettörténészhez

írott levelében ezt kérdezte: "Lehet-e nem kire-
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keszteni a tárgyi ábrázolást? Lehet-e a valóság
mezében? - évek óta éget a kérdés. Tudom:
persze, hogy lehet. De hogy ma, nekünk le
het-e? nekem?" E kérdések akkor hangzanak el
félénk és szenvedélyes hangján, amikor az Eu
rópai Iskola oly felszabadultan merül meg a
tárgynélküli. absztrakt kompozíciók szabadsá
gában. Es akkor, amikor a küszöbön ott áll az,
amit az "ötvenes éveknek" nevezünk, és ami 
bizonyos értelemben - a tárgyi ábrázolás dia
dala lett. Gedő a maga részéről és a maga mód
ján a tárgyi valóságot választotta, de festőként

jó másfél évtizedig "hallgatott". Olvasott, fordí
tott, tűnődött, morfondírozott, vitatkozott saját
magával és másokkal. Nem festett, de a festé
szetet nem adta fel. Életének külsö körülményei
olykor fenyegető mélységek, sors-szakadékok
közelébe sodorták. de legvégül ezen az áron tud
ta meg mindazt, amiről késöbb - visszatérve a
festéshez - képeiben beszélt. Felismerhető ben
nük e különös tudás és annak bevallása, hogy
minden szilárdnak vélt jelenség mögött szétfosz
ló ismeretanyag, homályos tapasztalat és a gon
dolatok találkozása mentén húzódó titokzatos
törésvonalak rejteznek. Vagy másképpen: a te
remtés - Gedő esetében a festés - nem stiláris
kérdés. Ezért is gondolom, bármilyen tanulságos
és szórakoztató is felsorolni azokat a művészet

történeti szálakat, amelyek a szecessziós textilek
arabeszkjeihez. a Gulácsy-képek bohócos való
színűtlenségéhez, Vajda Lajos szénrajzainak sű

rűn szőtt feketeségéhez, Giacommetti keskenye
dő figuráihoz vagy Klee mágikusan világító
ábráihoz vezetnek, más, látszólag távolabbi ro
konait olyan kortársaiban fedezheljük fel, mint
Schaár Erzsébet és Pilinszky János. Mindhárman
nagyon hasonló módon gondolkodtak a létezés
súlyáról és törékenységéről. Schaárnak a térbe
számkivetett alakjai és reszkető falai, a villám
szerűen lecsapó jelenések és az "izzó mezőbe

tűzdelt árva lécek" Pilinszkynél. meg Gedő ró
zsakerljei és művirágai ugyanarról a vékonyka
jelenlétról beszélnek. Vagyis por és hamu va
gyunk. (Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2004.
november 18. - 2005. március 5.)

KOVALOVSZKY MÁRTA

LADOCSI GÁSPÁR: A JÉZUS
KRISZTUS-JELENSÉG A GNOSZTIKUS
IRODALOMBAN

Ismereteim szerint Ladocsi Gáspár az első

olyan hazai szerző, aki önálló monográfiában
tanulmányozza a gnosztikus irodalmat; éspedig
egy jól meghatározott témát, Jézus Krisztus
alakját választva elemzése vezérfonalának. A



strukturált és módszertanilag jól felépített mun
ka szépséghibája, hogy két évtizedes késéssel je
lenik meg. "Ezt a munkámat első összeállításá
ban - figyelmeztet a mű előszavában a szerző

-, 1982-83-ban írtam. A rendszerváltás előtt a
még Hittudományi Akadémiának nevezett egye
temi rangú intézethez benyújtott magántanári
habilitációs dolgozatom volt. Abban az időben

gondolni sem lehetett arra, hogy valaha is nyom
tatásban és könyv formában megjelenhet" (13).
Jóllehet a szerző többszöri átdolgozásról beszél,
ez nehezen érzékelhető, akár a tartalmat (példá
ul az a kijelentés, hogy "a gnoszticizmus nem
csak lényegében, hanem időben is független a
kereszténységtől" - 21. old. - ma már nem
tartható), akár a bibliográfiát tekintjük.

Azonban ha elvonatkoztatunk az utóbbi két
évtizednek a gnoszticizmusra és annak történe
tére irányuló kutatásaitól, és Ladocsi Gáspár
munkáját elsősorban tudománytörténeti szem
pontból vizsgáljuk, mindenképpen figyelemre
méltó teljesítménynek tekinthetjük. Hiszen
nemzetközi viszonylatban is csak az 1970-es
évek második felében indultak el a Nag
Hammadi szövegek kritikai kiadásai, angol
(Brill, Leiden, 1975-től) és francia (Laval Egye
tem, Québec, 1977-tól) fordításokkal egybekötve.
Arról nem is beszélve, hogy maguknak a szöve
geknek a teljes hasonmás kiadása 1984-ben feje
ződött be. Mindezeket és a nyolcvanas évek ma
gyarországi viszonyait is figyelembe véve azt
lehet mondani, hogy Ladocsi Gáspár munkája
beleilleszkedik a kornak a gnoszticizmussal fog
lalkozó kutatásaiba, és magyar viszonylatban
mintegy kiegészíti G. Filoramónak az ugyancsak
két évtizedes késéssellefordított - és ma már
több vonatkozásban is túlhaladott - művét.

A bevezetőben, amelyben szó esik a gnózis
kutatás értékelésérőlés a gnoszticizmus alapve
tő kérdéseiről, a szerző körülhatárolja forrásait
és megfogalmazza munkája célját. Ezt követően
áttekinti a forrásszövegeket, illetve elemzi Jézus
Krisztus alakját a gnoszticizmus eszmevilágá
ban. Majd az egyes fejezetek mindegyike egy
egy jól meghatározott kérdést vizsgál: Krisztus
preegzisztenciája, megtestesülése, Jézus Krisz
tus a kinyilatkoztató, a tanító, Krisztus szenve
dése, halála, feltámadása és mennybemenetele,
valamint Jézus Krisztus és a tanítványok. Az
utolsó két fejezetben a szerző azt vizsgálja, ho
gyan jelenik meg Jézus Krisztus a gnosztikusok
kal rivalizáló ábrázolásokban (János apokrif cse
lekedeteinek a Krisztus himnusza ebben a
tekintetben nem releváns), illetve a gnoszticiz
must továbbvivőmozgalmakban, mint például a
mandeusok, a manicheusok, vagy egyes közép
kori mozgalmak (bogumilok, katharok),
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Kétségtelen, hogy a mű több kitétele szak
mailag ma már erősen vitatható (például "a
gnoszticizmusban Jézus Krisztus egy tőle ide
gen szellemű vallási mozgalom eszközévé lett",
129), mégis alkalmas arra, hogy valamifélekép
pen megvilágítsa azt a szellemi pezsgést, spiri
tuális keresést, amely Kr. u. az 1-2. században a
mediterrán medencét jellemezte. Ez ugyanis az
a kulturális közeg, melyben a keresztény hit- és
intézményrendszer kifejlődött, részben a gnosz
ticizmusnak is köszönhetően.

Sajnálatos azonban, hogya kiadó nem fordí
tott nagyobb figyelmet a korrekturára - anti
gonisztikus, alapíró (21), szerit köz diszkriminá
ciója (29), varbelognosztikus, radakció (35), Kr
211 (37), szmáriai (44), Kapokratész (69 és 73),
Szatronilosz (88), manichaizmus (123) -, de
még sajnálatosabb, hogy a most megjelenő, ígé
retes tudományos munkásságot előrevetítő

munka folytatása csak részben bontakozott ki.
Mindezek után egyáltalán nem lehet csodálkoz
ni azon, hogya mai magyar tudományos pat
risztikai kutatás fokozatosan kikerül a katolikus
egyházi oktatási intézmények falain kívülre. (Jel
Kiadó, Budapest, 2004)

JAKAB AIT/LA

ROBERT A. MARKUS: NAGY SZENT
GERGELY ÉS KORA

Több évtizedes kutatómunkát követően szüle
tett meg Márkus Róbertnek, a magyar szárma
zású egyháztörténésznek Nagy Szent Gergely
pápáról írt monográfiája. Könyve - mely
1997-ben jelent meg Angliában - immár ma
gyarul is olvasható Sághy Marianne-nak köszön
hetően. "Gergelyt csak úgy lehet megérteni, ha
figyelembe vesszük, egyszerre két világhoz tar
tozik, helyesebben két világ határán áll: még
nem mozog idegenként Ambrus, Agoston, [o
hannes Cassianus és kortársai világában, de már
a középkori utódai világát készíti elő" - olvas
ható az előszóban. E gondolatot szem előtt tartva
érdemes olvasnunk a könyvet, amely a pápa
működésénekvalamennyi területét bemutatja.

A szerző Gergely életrajzának felvázolását
követően szellemi világának föbb mérföldkőve

ivel (2-5. fejezet), majd különböző területeken
végzett tevékenységével (6-12. fejezet) ismerteti
meg olvasóit. Gergely előkelő és gazdag római
családból származott. Mint a Város prefektusa,
hamar megtapasztalta a romokban heverő és a
longobárdok támadásaitól állandóan rettegő

közösség irányításának nehézségeit. Lemondva
állásáról, szerzetesnek állt és kolostorokat alapí
tott, ám II. Pelagius pápa állandó követeként



hamar a konstantinápolyi császári udvarban ta
lálta magát. A pápa halálát követően (590) egy
séges akarattal őt választották meg utódául.
kezdetét véve ezzel a cselekvés és a szemlélő

dés feszültségében eltöltött tizennégy éves in
tenzív lelkipásztori szolgálata.

Az előző századoktól eltérően Nagy Szent
Gergely kora egy alapjaiban új, keresztény világ
volt. A pogányok és keresztények közötti vá
lasztóvonal áthelyeződött az egyházon belülre,
tökéletes és kevésbé tökéletes hívekre osztva
Krisztus követőit. Ezért Gergely szentbeszédei
ben és bibliamagyarázataiban mindig amorális
jelleget hangsúlyozta: arra kereste a választ, ho
gyan éljenek a hívők jó keresztényhez méltóan?
Cassianustól és Nursiai Szent Benedektől elté
rően azt tanította, hogy teljes keresztény életet
nemcsak szerzetesek, hanem a világiak is élhet
nek - noha ez utóbbiaknak a világ kanyargós
ösvényein nehezebb eljutniuk az örök életre.
Gergely számára a világ kizárólag a Szentírás
alapján volt értelmezhető. A világi műveltség

értékét elismerte ugyan, de alárendelte a szent
írástudománynak: csak a Biblia értelmezésének
segédeszközeként tekintett rá. A keresztény kö
zösséget alapvetően egységesnek, ugyanakkor
sokfélének tartotta. Egyik művében azt írja, az
egyházszervezet és az egyházi hierarchia célja
az egységen belüli sokféleség kibontakoztatása.

Nagy Szent Gergely volt az a pápa, aki az
apostoli kor után meghirdette az egyház misszi
ós tevékenyégét - bár Krisztus missziós paran
csa (Mt 28,19) sosem merült feledésbe a római
egyházban. A longobárdok elleni védelmen kí
vül a pápa legnagyobb tette az arianu sok katoli
kus hitre térítése, valamint az angolok és a szá
szok sikeres evangelizációja. Mindenképp
megemlítendő a konstantinápolyi pátriárkával
folytatott vitája az egyetemes pátriárka cím hasz
nálata miatt, mely Gergely szemében "gőgös és
világi" és "az egyház békéjét és szentségét ve
szélyezteti". 6 maga megelégedett az lsten szal
gáinak szolgája (Servus servoz:.tm Dei) címmel.
Nem tudni, hogy ezzel egy Agostonig vissza
nyúló hagyományt követett-e, vagy csak kifeje
zésre akarta juttatni, mennyire másként képzeli
el hivatását.

Nagy Szent Gergely pápa rendkívül termé
keny írónak számít. Irásai közül kiemelkedik a
Lelkipásztori regula, Jób könyvének erkölcsi magya
rázata (Moralia) és a Dialógusok. Ez utóbbi a
szentek élettörténetének egy típusa, amely itáli
ai szentek erényeit és csodáit beszéli el. Mind
ezek mellett szerzője még egy nyolcszázötven
darabból álló levélgyűjteménynek, amelyek
amellett, hogy főpapi tevékenységének értékes
dokumentumai, rávilágítanak arra is, milyen
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kapcsolatot ápolt az egyházfő kora egyházi és
világi személyeivel.

Osszegzéséként elmondható, hogy Gergely
pápasága nem politikailag jelentett újítást, ha
nem abban, hogy ő egyesítette először a pápai
feladatokat a lelkipásztor kötelességeivel. Elet
művének kulcsa a cselekvés és a gondolat egy
ségét megteremtő Lelkipásztori regula, mely a
középkorban a papság legáltalánosabban olva
sott könyvévé vált. Markus professzor könyvét
mindazoknak ajánljuk, akik szeretnének jobban
megismerkedni a 6. század legrokonszenvesebb
alakjának életével, munkásságával, lelkiségével
és gondolkodásával. (Paulus Hungarus - Kairosz
Kiadó, Budapest, 2004)

PETRÁS PÉTER

SZABÓ FERENC: KERESZTÉNY
GONDOLKODÓK A 20. SZÁZADBAN

A neves jezsuita szerzetes, teológus, költő, mű

fordító és irodalomtörténész legújabb könyvét
olvasva olyan kiváló szerzők ma már klasszi
kusnak számító gyűjteményei jutnak eszünkbe,
mint például Gaétan Picon: Panorama des idées
contemporaines, Charles Moeller: Littérature du
XX' sieele et christianisme, Gonzague True: His
toire de la littérature catholioue contemporaine, de
említhetnénk tisztán teológiai, filozófiai jellegű

munkákat is, például Xavier TiIliette könyveit.
Ugyanis kétségtelen, hogy Szabó Ferenc immár
több évtizedes tanulmányírói. fordítói és szer
kesztői munkásságával valódi küldetést teljesít:
a modern teológiai, filozófiai és irodalmi áram
latok keresztény szempontú áttekintésének és
hazai megismertetésének misszióját. Már legel
ső könyvével (Mai írókés gondolkodók, Louvain,
1963) mintegy kijelölte tevékenysége fő irány
vonalát. amit azután töretlenül képviselt a Vati
káni Rádió munkatársaként Rómában megje
lentetett műveivel (gondoljunk például a "Mai
teológusok" vagy a francia "Par lui méme"
mintájára kiadott kiváló sorozatára). Nemes
küldetését a rendszerváltás óta immár itthon
folytatja eredményesen. a szélesebb olvasókö
zönség számára is jól érthető módon.

Legújabb, három részből álló könyve jórészt
már másutt megjelent tanulmányait, portréit
gyűjti egybe, amelyek együttese akár hiánypótló
lexikonként is használható. Az első részben hat
írót (Babits Mihály, Paul Claudel, Pierre Emma
nuel, Franccis Mauriac, Pilinszky János és Rónay
György), a másodikban hat filozófust (Maurice
Blondel, Dienes Valéria, Jacques Maritain, Gabri
el Marcel, Emmanuel Mounier és Paul Ricoeur),
a harmadik részben pedig nyolc teológust (Hans



Urs von Balthasar, Rudolf Bultmann, Yves Con
gar, Henri de Lubac, Prohászka Ottokár, Karl
Rahner, Pierre Teilhard de Chardin és Franccis
Varillon) mutat be, néhol több írását is felvéve az
adott szerzőró1. A tárgyalt szerzők mélyreható
ismeretének és a legújabb idegen nyelvű szakíro
dalom tanulmányozásának köszönhetően alapos
áttekintést nyújt életútjukról, elhelyezi őket a ko
rabeli szellemi irányzatokban, és biztos kézzel
vázolja fel gondolatviláguk legfóbb csomópont
jait. Irásait gyakran bibliográfia, könyvészeti
adatok és további tájékoztató szakirodalom meg
adásával zárja.

A kötetben tárgyalt írókat, filozófusokat és
teológusokat Szabó Ferenc összefoglaló módon
a "keresztény gondolkodók" kifejezéssel jelöli.
Olyan gondolkodók ők, akik a maguk szakterü
letén - versben, regényben vagy tanulmány
ban - a modernista válság utáni biblikus, pat
risztikus és liturgikus megújulás idején a
keresztény "aggiornamento"-t készítették és se
gítették elő, illetve képviselték, képviselik az
utóbbi évtizedekben, mely folyamatnak megha
tározó eseménye volt a II. Vatikáni zsinat, amint
ezt a szerző a könyv bevezetésében kiválóan be
is mutatja. Ily módon munkásságuk szorosan
összekapcsolódik. és joggal kerülnek egymás
mellé: valamennyien hitünk misztériumáról szól
nak - mai nyelven mai embereknek, hívőknek és
nem hívöknek egyaránt. Jórészt Szabó Ferenc hi
ánypótló munkásságának köszönhetően immár
magyarul is. (Agapé, Szeged - Budapest, 2004)

BENDE JÓZSEF

ELÖLJÁRNI A SZERETETBEN

A felsőoktatási törvény szerint a főiskolák taná
rai kötelesek tudományos kutatói tevékenysé
get folytatni és rendszeresen publikálni. Nyil
vánvaló, hogy ez az elvárás vonatkozik az
egyházi oktatókra is. Orömmel állapíthatjuk
meg, hogya hittudományi főiskolák is igyekez
nek megfelelni ennek a követelménynek. Ennek
kézzelfogható jele ez a kis kötet, amit a Sapi
entia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Gya
korlati Teológiai Tanszékének tanárai adtak ki
Pákozdi István tanszékvezető szerkesztésében.
A cím Antióchiai Szent Ignác nevére és jellegze
tes kifejezésére emlékeztet: "a püspök a szere
tetközösség elöljárója". Ez a könyv és minden
tanulmánya közvetve vagy közvetlenül arról
szól, hogy az egyház, a szeretetközösség veze
tői és tagjai mit tehetnek azért, hogy ők is "elöl
járók" legyenek a szeretetben.

A gyakorlati teológia nyolc tanára (egyház
megyés papok, szerzetesek és világiak) saját
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előadásaikhoz kapcsolódóan egy-egy tanul
mánnyal ajándékozzák meg hallgatóikat és a
könyv olvasóit. A bevezetóből megtudjuk, hogy
a szerzők "olyan témákról írnak, amelyek idő

hiányában kimaradnak a hivatalos órák kereté
ben elhangzó előadásokból,viszont érdeklődés
re tartanak számot mind a hallgatók, mind a
könyv olvasói részéről". A cikkek témái is fi
gyelemreméltók, mert sokszínűségükkel arra
utalnak, hogya II. Vatikáni zsinatot követően a
gyakorlati teológia teljesen megújult. Manapság
a gyakorlati teológia már nem azonos a
pasztorálissal, a lelkipásztorkodás tannal. A te
ológiának ehhez az ágához hozzatartoznak
mindazok a tárgyak (liturgika, kateketika, val
láspedagógia, valláspszichológia, a lelkiélet teo
lógiája), amelyek az egyház életével és legfóbb
életmegnyilvánulásaival foglalkoznak. A kiad
vány korszerűségére utal az is, hogy a lelki
pásztorkodástan viszonylag új területére, a lel
kipásztori pszichológiára is felhívja a figyelmet
Egri László A segítő beszélgetés, mint pasztorális
eszköz című tanulmánya által.

Papok és világiak egyformán haszonnal 01
vashatják ezt a formai és tartalmi szempontból
is igényes könyvecskét. Valószínű, hogy papja
ink szívesen fogják elolvasni Tomka Ferenc Ho
gyan kezdjünk hozzá egy plébánia megújításához
című tanulmányát, amelyet a szerző saját ta
pasztalatai alapján írt. Minden katolikus hívő

számára tanulságos olvasmány Ament Lukács
miseénekeink formai gazdaságáról szóló cikke.
Egészen sajátos mű a tanszékvezető-szerkesztő

tanulmánya, amely egy 19. századi szertartás
könyvben található rézkarcokon keresztül mu
tatja be a II. Vatikáni zsinat előtti, püspök által
végzett szertartásokat. Sajátos módszere arra
emlékeztet bennünket, hogy az egyház hitének
megismerése szempontjából fontos szenthagyo
mány nem azonos az egyházatyák írásaival. A
szenthagyományhoz tartoznak az egyház életé
nek tárgyi emlékei (katakombák, festmények) is,
amelyek legtöbbször az egyház liturgikus életé
hez kapcsolódnak.

Lelki életi tanulmányokat is találhatunk a
könyvben, és figyelemreméltó, hogy a spirituális
teológiát nem mint a "kiválasztott kevesek" útját
tárgyalják. Kállay Emil és Brückner Akos rámu
tatnak arra, hogy azok a különleges hivatások,
amelyek az egyház közösségén belül egyeseket a
szerzetesség vagy a papság életformájára kész
tetnek. a lelki életbó1 forrásoznak. Köszönet a
szerzőknek és a Főiskolának egyaránt! ("Sapi
entia füzetek 3", Vigilia, Budapest, 2004)

DOLHAI LAJOS


