
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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fémjelzI. Az "evangéliumi eazté tlkáröl" tú nódve ezeket írj a: . A keresztény rnüv ész
nem mesteri ábrázolója kíván lenni hősének, hanem felebarátja, s nem szerencséje,
hanem veresége óráiban akar közelebb férkőznl hozzá. A klasszikus müv ész maszkot
visel, a keresztény mezítelen ; a klasszikus rnüv ész mester, a keresztény szamaritá
nus" (45) . Majd .Az Idő sürgetése" c. cikkben visszatér a gondolat: "A katolikus
irodalom nagy programja - szerintem - a szer étet lesz, a szeretet prog ramja, anélkül.
hogy sokkal közelebbit tudn ék erről a tém áról vagy ,Jóslat ról' mondani" (58). A közel
múlt katolikus irod almát is "a kegyelem irodalmának" tartja . (Nyilván Maurlac, Berna
nos, Graham Greene múvelre gondoL) "A nyugati világ ma a magány problematlkájá·
val vivódik, a keleti világ a szocializmus k érd ésetvel. (gy vagy úgy, legfObb gondunk
lett a ,másik ember ', a többi, a felebarát. S a felebarát problémája ml volna más, mint
a szeretet problémája, az evangélium veleje" (59) . Természetesen nem a szeretet
Ideológ lájáról , hanem "a szeretet realitásáról" beszél Pilinszky. Ime egy másik rneq
jegyzés, amely megvIlágltja egyik költeményének hátterét: " ,Ha öröklétre születtünk, /
miért halunk meg hiába?' Ezt a két sort én írtam tizenhét évvel ezelőtt ,In memoriam
N. N: c. versemben . Vállalhatom-e még ezeket a sorokat, vagy meg kellene tagadnom
őket? Szeretném hinni, hogy nem. Nyomasztó, gyötrődő lelkiállapot kényszerítette
akkoriban versembe e kérdést. Mert van, amikor az ószinteség a kétségbeesett lélek
maradék ereje . Szeretném hlnnl hát, hogy másokban ls inkább lesz e két sorom a
szolida ritás, az együttszenvedés, mintsem a reménytelenség dokumentuma" (116) .
Végül még egy idézet ebból a témakörból, amelyet barátjának, Pierre Emmanuelnek
egyik esszéje sugallt: .Ha van is tudománya, maga a nyelv nem tudomány. Elsőren

den: közlés és összeköttetés . Kimeríthetetlen eszköz arra, hogy hírt adjak magamról
másoknak, s azonos szinten hireket szerezzek másokról magam számára. A beszéd
tehát: adás és befogadás. Nyitottság. Szeretet. (. ..) A nyelv elsőrendúen nem a nyel 
vészet. még csak nem is a költészet, hanem az ember megszentelódésének, a szeretet
teljességének és klteljesítésének a gondja . A többi csak irodalom, és csak filológia "
(223-224) .

Folytathatnánk. Nemcsak a szeretetről, hanem az imádságról, az alázatró l, I s tenrő l ,

Jézusról, a múvészetról stb . valós ágos kis florIl églumokat állíthatnánk össze. (A könyv
mutatója megkönnyiti ezt a vállalkozást .) Ugyanígy modern Irókról és k ölt ökről . festök
ról vagy zenészek ről. fIlmrendezőkről ls remekbe szabott portrékat. jellemzéseket
találunk ezekben a röv id Jegyzetekben . Maurlac vagy Julien Green naplójegyzeteihez
hasonlítanám ezeket a jegyzeteket, bár Pilinszky sokkal szúkszavúbb, mint fr ancia
kortársai.

Hálásak lehetünk a VIgiliának, hogy ezzel a sz ép kötettel, egyik legnagyobb modern
k ölt őnk evangéliumi tanúságtételével megajándékozott bennünket.

Szabó F.

Szabó Ferenc : J e I e k a z é j s z a k á b a n. Róma 1983, 425 o.

P. Szabó Ferenc nemrég megjelent kötetében újabb tanulmányait és verseit teszi
közzé. A mü három részre oszlik. Az elsó teljesen új esszésorozat: Pascal egy hires
gondolatát variálja , világitja meg, modern írók és gondolkodók múveit elemezve: .E
végtelen terek örök csendje rémülettel tölt el .. : Pascal, az elsó modern ember, a
tudomány és a gondolkodás páratlan zsenije, e felkiáltásával a világegyetemben szinte
elvesző emberparány szorongását fejezi kl. Szabó Ferenc bemutatja a hivő tudós és
gondolkodó vIlágnézetét - Pascal . éjszakatt " ; elemzi Paul Valéry Pascalról írt tanul 
mányát és magának Valérynek szellemi drámáját; majd irodalmi és filozófiai ref lexlói·
val végigkísér bennünket a modern nyugtalanság útvesztóln át a keresztény reménység
der űsebb tájaIig. Valéryn kívül részletesebben elemzi Baudelaire és magyar tan ítványa.
Babits világnézetét (Babitsnál fóleg a pascali és ágostoni vonásokra mutat rá); össze
veti Pascal és Teilhard de Chardin vIlágképét, III. hitét; végül a szorongás modern
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