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Budapest 1982. 595 o.

Igen értékes és hasznos könyvvel gazdagodott a magyar közönség ennek az erede
tileg a lipcsei St. Benno kiadónál megjelent münek a fordftásával.

Kroll, ahogy maga is Irla bemutatkozójában a könyv fedőlapján. nem végezhetett
régészeti kutatásokat a Szentföldön. Csak akkor jutott el oda először, amikor munkája
már a nyolcadik kiadást érte meg. De évti zedeken át tanulmányozta a helyszini vlzs
gálatok eredményeit. s tette hozzáférhetővé a szakemberek szük körén túli hallpat ó
ság számára, először előadások, majd könyv formájában. A kutat ások haladásával rnln
dig Időszerüsitette müvét . Fejezetei végigkísérik Jézus életét. egészen meqdlcs ö
üléséig.

A történelemkritikai szempontot. az Irodalmi és formakritIkát IsmerI. Emlftést is
tesz róluk több helyen . De nem erre helyezi a fő hangsúlyt. nem ls juttat nekik fonto 
sabb szerepet, A történelmi vizsgálatoknál ls Inkább a régészeti és földrajzi kutatá 
sokra ford it ja figyelmét. Ezen a területen Igen érdekes és változatos anyagot tár elénk
Jézus életének körülményeiről, koráról , a palesztinai szent helyek történelméről. vi 
szontagságalról, az ásatások tanúságtétel é ről.

Tudja, hogy az evangélista .e lsösorban nem konkrét történeti részletkérdéseket
akar elbeszélni, hanem meghatározott üdvtörténeti Igazságokat tart közlendőnek. De
ha eközben, a kortörténeti háttér megrajzolásakor, néhány ,morzsa' lehull a kronológiai
vizsgálódás támpontjaként. azt nem hagyhatjuk figyelmen kivűl" (87) . Néha csak .ne ·
gativ· eredményt ér el: a leletek .semmlvel nem mondanak ellen az evanqéllurnnak"
(375) . Másko r pedig a szórványos adatok adnak .elég támpontot ahhoz, hogy Igaznak
fogadjuk el a legkorábbI Idők óta változatlan eredményt, amely a Golgotát a mal Szent
sir templom hely ére, a régi Jeruzsálem északkeleti peremére helyez]" (463) . Ezeknek
az összefüggéseknek feltárásában áll ereje , Itt mutatkozik meg érdekfeszitő stílusa .
a hitben gyökerező. de kutatásokra és adatokra támaszkodó értelmezése. A szellem 
történeti magyarázat nem mindig kapcsolódik szervesen a fejezetekben tárgyalt kér
désekhez . Mintegy függv ényként szerepel (pl. a bölcsek csillagánáll. S az egyes evan
géllsták sajátos teol ógiai beállltottságának kifejtése hasznos lehetett volna nem egy
helyen; mint pl. Jézus végső szavainak értelmezésénél (472-475) .

A magyar ford ítás gördülékeny, egyben hüséges . Gazdag képanyaga igen jó mlnös é
gü, a rajzok és tábl ázatok magyar feliratai találóak. A könyv végére csatolt kiegészités :
. A Szentföld magyar lrodalm áböl" . jól érzékelteti. mennyire hézagpótló kiadvánnyal
állunk szemben. Az utolsó negyven évben Igen kevés Idevágó könyv jelent meg nyel .
vünkön. Kimaradt viszont a felsorolásból Gyürki László munkája : Ddvözltőnk sz ülöföld
jén (Ecclesia Könyvkiadó , Bp. 1977). - A könyv remek ajándék lehet azoknak ls, akik
Jézus életéből és az evangéli umokban a történelmi kérdések iránt érdeklődnek.

Szabó László

Josef Holzner: S z e n t P á I . Az apostol élete és leveleI. Ford. dr. Fekete Antal.
Szent István Társulat. Budapest 19B2, 537 o.

Ugyanolyan é rdek l ő d é a se l vettem kezembe Holzner Paulusának magyar forditá sát ,
mint négy évtizeddel ezelőtt az eredeti német munka első kiadását. Már akkor föl ·
figyeltem, hogy a szerz ö német lété re mennyire élénken és olvasmányosan dolgozta
fel gazdag anyagát. Ezt most fokozza a nagyszerü hazai ford ftás - dr . Fekete Anta l
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piarista gondos munkája -, amelynek nyelve nemcsak magyaros és fordulatos. hanem
Izes ls.

A könyvnek varázsa van. Titka bizonyára abban rejlik, hogy a szerzö már római
tanulmányai Idején nagyon beleszer etett a népek apostolába. Később mint lelkipásztor
és gimnáziumi hittanár nem restelIte a fáradságot, hogy közelebb kerüljön könyvének
h ös éhez: korához és szellemi környezetéhez. Sem a flzlka lt , amikor nyári szű n l de l é t

keleti utazásokra forditotta, Pál nyomait keresve (a 22. német kiadás éles megflgyelO
nek és kr itikus gondolkodónak Jellemzi a szerz öt, 9.0.1, sem a szellemit, amikor fel
kutatta a rengeteg forrást és Irodalmat. Az apostoll utakat szemléletesen írja le , a
városok. tartom ányok keletkezését . fejl ödés ét, nyüzsgő életét festőlen vázolja. Meg.
magyarázza hőse missziós módszerét : . rendszerl nt azt a barázdát követi, amit a zsidó
kivándorlás hosszú Idők óta rneqhúzott" (111 l. A missziós beszédek gazdag tartaimát
a páli levelek gondolatvIlágából szúrl le . Nem feledkezik meg keresztjeiről. bört ön
életéről , sok rendbeli szenvedéséről.

Pál jellemét sokoldalúan és mesterien rajzolja meg, leve leit nagy gonddal elemzI.
De életszerűen mut atja be munkat ársait ls : Pál és Barnabás egymást jól klegészltő

jell emét (87-88), legkedvesebb tanltványa, Tlmóteus hivatásának kifejlődését (162),
a rokonszenves Lukácsot, a . kedves orvost" (164), a Fll lppl -bel! Udlát, az első európai
keresztény nőt , mint a . csa láde qyh áz" gondozóját (172-1771. Kedves házlgazdájáról
annak le lrásakor emléke zik meg, hogyan szerkeszt ödnek meg Pál levelei : Aquila rn ü
helye az a megszentelt hely. ahol lsten Lelke csendes szárnysuhogással megéri nti az
apostol lelk ét (312J.

Vajon a hangulatos ű t l efr á sok . kornak és helynek történelmi v ázelása. a f inom
lélektani jelle mf estés nem Inkább életregénnyé varázsolja-e ezt a könyvet? Példának
felhozza valaki Pál athéni Ismerkedését a város sal: mintegy útlkalauzzal a kezében
fedeztetl föl vele ennek a középkorl egyetemi városokhoz hasonló metropollsnak ne
vezetessége lt . A szerzö saját tapasztalataln . tanulmányain túl bizonyára fe lhasznált
városismertetéseket. De hogy még élete végén ls újra és újra javltotta a különböző

kiadásokat. annak tanúja testv éröcsém. aki nemrég jelezte nekern. hogy még 1942-ben
ls egy német barátja útján sok dokumentumot küldtek neki At hénböl. Különben maga
Pál valóban napokon át kószált a városban. hogy ezeknek a különös emberekne k lsten
kereséséről táj6kozódjék (vö. ApCsel 17.23J .

A könyvnek különös érdeme, hogy Holzner holisztikus. átfogó módszert alkalmaz
az anyag feldolgozásában . A korra jzokon és környezetlerrásokon kIvül annyira Ismeri
Pál lrása lt. hogy csodálatos emlékezettel állandóan fejében forgatja a páli eszméket
és az egész blbll át, s Igy egy·egy gondolatá t az egész páli összefüggésbe épIti bele .
Kissé furcsának találom az Irodalomra való hivatkozását . Csak a könyvek eimére utal .
de nem adja meg a pontos lelőhelyet . Ezzel természetesen a jegyzetek garmadájátó l
mentette meg az olvas ót. de ha valaki aszövegösszefüggést szeretné megism erni .
nem kis munkájába kerül. hogy megt alálja.

A könyvet ma ls érdemes volt kiadnI. Bár a páli levelek exegézlse mérföldes lép
tekkel haladt elöre, a páli egyházak szerkezetére vonatkozólag új elméletek s zülettek ,
de azért aki közelebbról akarja megismerni a népek apostolát, változatlanul szIvesen
nyúl Holzner életrajzához.

Öry M.

Desmond Dolg: T e r é z a n y a. n é p e é s m u n k á j a. - Mal colm Muggerldge:
I s t e n é r t - K a I k u t t a I T e r é z a n y a . Elmélkedések. Forditotta Görgey.
Jolsvay Edit . Szent István Társulat. Budapest 1983, 168 o.

Orömmel köszöntjük a Teréz anyáról magyar földön megje lent második mOvet. Az
azóta elhunyt Haldék János önálló munkája után ez most forditás . Desmond Dolg kal
kuttal újságlró, anyakönyvIleg protestáns; fényképész munkatársa. Raghu Ral. hindu.
A könyv lényegében Dolg cikkein alapul; ennek Ismeretében megértjük. hogy leg·
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