
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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gyengébb oldala a szerkezete . Bőven kárpótol viszont ezért a sok érdekes részlet,
szines lel rás, .couleur locale" - utóbbi ból néha talán kics it több ls a kelleténél 
és az éneimi töl tet , két Irányban is : szenvedélyes indus hazafiság és odaadó bámulat
Teréz anyáék és munkájuk Iránt . - Szerencsés választás volt a magyar kiadásba föl
vett másik kis gyüj temény : szemelvények Teréz anya szavaiból , lrnélböl. leveleiból, 
elmélyedő jellegével jól klegészlti a másikat. (Az eredetinek kedvesen többértelmü
clme: . A Glft for God" , ajándék Istennek.)

Göraey-Jol svay Edit eredeti angolból fo rdít, és kitünő munkát végzett . Szinte érez
nl, amint nagy kedvvel együtt lendül az eredetivel , keverve-válogatva aszlneket,
árnyala tokat, hangulatokat. Lektor kezén azonban aligha ment át a kézirat, pedig ezt
a legjobb fo rdítás sem nélkülözhetI. Igy nemcsak eltérések, hanem tárgyi tévedések
is becsúsztak . PI. a fiata l Agnes növér sohasem tan ított .f ölskolán" ( .high school" =
középiskolai 136) ; a . Sodallty", ahová mint iskolás belépett, nem .testv ér-eqylet",
hanem Mária-kongregáció (136); .rellqlous" jelentése nemcsak . vall ásos" , hanem
.s zenetes" ls, Teréz anya ajkán rendszerint az utóbbi, Igy elkerülhetók lettek volna
az olyan mondatok, mint: .indlal vallásos rend" (136), . fogadalmalnk alkotják vallá si
életünket" (123) stb . A 122.0.·on nem a meqt érésröl, hanem a tértt ésr ól van szó, a
gondolatme net csak Igy érthetó! A . Mother" visszaadására kevés az .anva". főleg

igy kisbetüvel. Mindezt a remélhető második kiadáshoz . A könyv kedves csattanója
sem az, hogy Teréz anya .va lamelvtk szent", hanem .somethlng of a saint" , azaz
amolyan szent-féle . . .

A kötésrő l Teréz anya egyik legjobb képe mosolyog felénk. Nagyon szomorúan
nélkülözzük viszont az illusztrációkat a könyvön belül. Természetesen nem az eredeti
gazdag képanyagára gondolunk, de legalább valamennyit be kellett volna vennI. Annál
is Inkább, mert éppen a Szent István Társulat az utóbbi Időkben remek képes kiad
ványokat ls közzetert. elég Itt a Sienal Szt. Katall n-kötetekre utalnunk. A korrektúra
ezúttal örvendetese n gondos.

Itt említjük meg, hogya Szent István Társulat a pápai megnyilatkozások sorozat á
ban megjelentette a sze ntéví .Aperlte port ás Redemptori" körlevél ford ítását és az
Okumenlkus direktóriumot ; megjelent továbbá a hat kötetre tervezett .Teológlal váz.
latok" első két kötete : a lapunkban annak idején folyamatosan ismertetett .teológlal
ki skönyvtár" anyaga. A kiadó egyre lendületesebb, sokoldalú munkájához továbbra ls
a legj obbakat kfvánjuk!

S.M.

Pilinszky János: S z ö g é s o I a j . Próza. •Vlgll la·könyvek" , Budapest 1982, 513 o.

•Egy ll rlkus naplójegyzetei " - ezt az alcímet adhatnánk a költő Pilinszky János
posztumus prózakötetének. A szöveget Jelenits István piarista gondozta, aki egy rövid
utószóban tájékoztat a szerkesztés szempontjairól. A kötet Pilinszky 1958-1981 között
írt rövi d jegyzetelt , elmélkedéseit , cikkeit közli, amelyek főleg az Új Ember c. katolt
kus hetilapban jele ntek meg. (A költő rnunkatársa volt alapnak 1959-től.) De van
benne néhány olyan tanulmány ls , amely a Vigiliában és más folyóiratokban látott nap
világot; továbbá két előad ás 1 967-bő l : annak Idején meghfvásunkra a Vatikáni Hádlö
ban tartott a őket . A válogatás tehát nem a költő szépi rodalmi jellegü prózáját mutatja
be, hanem fő l eg vall ásos elmélkedéseit, vallomásait; bár Irók , költők, zenészek, festők

nevével ls gyakran találkozunk. A Szentf ráson kivül Dosztojevszkij és Simone Weil,
Pil inszky kedves szenőinek gondolatai térnek vissza leggyakrabban. Azt mondhatnám:
Igazi . Ielkl olvasmány" ez a gyüjtemény, a szó legmélyebb, legt isztább jelentésében.
Ha valahol , ezekben a jegyzetekb en Pilin szky fe ltárja evangéli umi lelkét, és Igy versel 
nek, költő i vil ágának hátterére ls rávll áglt anak. Kosztolányi örökszép újságcikkeihez
hasonlóan ezek a cik kek ls maradandó remeklések.

Ha van központi gondolat az Evangéli umban, akkor az a s z e r e t e t : az egész
jézusi üzenet összefoglalása. Nos, Pilinszky . Ielkét" és .a rs poetica" ·ját ls ez a szö
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