
MeUe els őnek az ún. népegyház problémáját vi zsgálja, amely törékeny lábakon
áll . Új valláspedagógiai elgondolást kell tehát kidolgozni, a hangsúlyt a dlas zpor ában
él ö egyházra kell helyeznI. A második részben tétel eket ál lí t fel , amelyek el öseq lt
hetik, hogy az egyház közeledjék a távolállókhoz, mert - észrevétl enül ls - sokszor
távolodott el az emberekt ől .

Frledberger könyvének kb. egyharmada összképet kiván nyújtani a távolállók prob.
lematlkájáról. Majd a . közösségéplt és új üt latt " tárgyalj a, a .gyalogos (személyes
megközelités) pas ztor ácl öt öl" kezdve egészen a . nehéz diókig· (esküvO nélkül együtt·
élök, újra házasodottak stb.) és a népmiss ziókig. Kit ér arra ls, hogy mennyi t segithet
a közOsség, amely ik valóban otthont nyújt a keresOknek; elemzi a vasárnap, a család
stb. szerepét a lelkipásztorkod ásban.

Wleh még Inkább a gyakor lati szempontokat veszi sorra . Alapelve : ébredjen tuda.
tára az egész egyházközség, hogy nem várhat pusztán másoktól le lk i szolgált atásokat,
részt kell váll alnia az örömhir hirde tésében. Rámutat, hogy milyen IehetOségek nyil.
nak ennek a lelkületnek kiépítés ére az egyházközségen belül, mit kell tenni egy át
fogóbb szinten . Missziós jelleget kell öltenie a bérmálkozókat, szül öket, munkat ársa
kat érlnt ö katekézisnek.

Az említett könyvek a német nyelvterületen iródtak. Ennek ellenére rendkívül hasz.
nosak lehetnek Európa egyéb országaiban ls, hisz mindenütt égetően szükség van
arra, hogy újra evangelizáljuk az egyre nagyobb számú távoláll ókat.

BenkO Antal

Szabó Ferenc: L é I e k b e n é s I g a z s á g b a n . Tanulmányok és vallomások. TI·
pografla Ugo DettI. Róma 1986. 510 o.

A szerz ö nagy szolgálatot tesz a könywel , mert a hazai és külf öld i folyói ratokban
megjelent fontosabb ci kkeit, áll ásfog lalásalt gyűj tötte össze, amelyekben a teológia.
filozófia és irod alom különféle terül ete ivel fogla lkozik. A •Vallomások" cimű részben
- vlsszateklntve azokra az egyéniségekre, akik szelleml.lelk l fej l ődését befolyásolták
- saját teológiai gondolkod ásáha, Irodalmi alko tó munkájába és sp lrttuallt ásába en·
ged bepillantást. A teológiai napló nyomán érett gondolkodó és mély é rzésű papi
egyéniség bontakozik kl el őttünk . Kutat ása nem szorí tkozik csak az iskolai teológia
vagy filozófia fogalmaira, hanem leszáll teremtó erejével az élet mélyébe, oda. ahol
csak az irodalmi gondol kodás vagy a költöt Ihlet tud ja megragadni a ti tok klrnond
hatatlan varázsát. Ebből a h á tt é rb ől érthetjü k meg a témák gondolatvi lágát és azt a
sze rétettel mérlegelO korre kt eljárást. amellyel P. Szabó megrajzolja a különbözO
teológusok vagy f ilozó fusok fel fogását , témaköreit vagy éppen port réját. A magyar
olvasó számára kisebb .k épcsarn ok" ls ez a gyűjtemény, amely közel hozza a kor
nagy gondolkodólt és párbeszédbe léphet velük .

Az elsö rész röviden összefoglalja azt a módszert, amell yel P. Szabó - Teilhard
nyomán - teológiai és filozófi ai témákról gondol kodik : A Teremtő - létet adva 
cselekv ökké tette a dolg okat és az embereket , éppen ezért a haladás soha sem lehet
az lsten vetélytársa . Ernst Jüngellel vltatkozva rámutat a katolikus Istentan korl átaira,
óv egy új gnózistói és elvezet Varillon nyomán az alázatos Isteni szeretetre, amely
Jézus Krisztus emberi szlvén át van jelen a világban.

A Feltámadottban pedig a Pantokrator kozmikus víziója bontakozik kl. .A Lélek
nem helyettünk cselekszik , hanem velünk:

Nagyon aktuális a keresztény hazaszeretetről szóló rész: felfedi Illyés Gyula gon·
dolatalnak bibliai alapját és a Himnusz könyörgésének kollektlv bűntudatát . Melyik
nemzet fia merne Igy Irnl és gondolkodni nemzete l étéről és sorsár ól ?

A marxizmus és kereszténység közötti párbeszéd vil ágos megkü lönböztetésel ls
útmutatók: megadják a keresztény vonalvezetés mezsgyéjét.

Az elsö rész végén három nagy teológus müvét méltatja: P. Rahner-nél kiemeli ,
hogyan lehetséges a Lélek megtapasztalása az élet leghétköznapibb eseménye iben.

87



élményeiben ls. - P. de Lubac Irásainak jel lemzö]e a nyito tt magatartás, amellyel
rendszeresen és rokonszenwel tanulmányozza a katolIcizmustói távolabb eső eszm é.
ket , hogy felfedezze bennük a rejtett Igazságot és védelmezze a kibontakozó jót.
anélkül. hogy elárulná a keresztény hit lényeg ét vagy a keresztény sajátosságot. 
Külön örülhetünk. hogy P. Szabó velősen összefoglalja. rnéltatla és kritikusao elemzi
Hans Urs von Balthazar hatalmas müvét: a Herrlichkeit és a Theodramatik öt impo
záns kötet ét. Hiteles és szakszerű ismert etést kapunk korunk nagy teológusának ere
deti téte leiről.

A filozó fiai részben legértékesebb és leghasznosabb olvasmány .Bergson útja az
evangéliumok Krisztusa felé'. Bergson az életet a szellem hordozójaként fogta föl.
Szerinte az időtartam nem hérakle itoszi folyam. hanem olyan változás. mely rneqma
radásból és új teremtésből tevődik össze. A fejlődő világegyetem életlendülete te·
remtő energia, és valamiképpen szellemi természetű. Isten a szerétet. a kiáradó .
szabadon szökell ö jóság. teremtő lendület: olyan lényeket teremt, akik méltók arra,
hogy szerethesse őket. Bergson a katolIcizmusban a judaizmus beteljesedését látta.
Meg látásait követő katol ikus gondolkodók érdeme. hogya század elején új szellemi
reneszánsz Indul el a bölcseletben.

Az Irodalmi részben rneqcsodálhatluk Babits .csillagalt', amint egy küzdelmes,
kálváriás hitben találkozik a kereszten függő Krisztussal; továbbá azt is. hogy mi·
képpen hozza szlnt ézlsbe az ellentéteket, amikor a katolikumot, a teljességet keresi.
Nem olvashatjuk meghatódás nélkül Gabriel Marcel szeretetteljes gondolkodásának
filozófiáját : .Az egyenlőség egocentrikus : állítom. hogy egyenlő vagyok veled ; a test
vérlség heterocentrikus: ha testvérem vagy, nemcsak tőlem különbözönek Ismerlek
el. hanem még annak is örülök. ha különb, felsöbbrendű vagy. Számtalan Ideológus
tévedése ez volt: nem látták, hogy egyedül a testvériség Irányul az emberi lényegre,
mig az egyenlőség csak a jogok ra vonatkozik: - Mounler hite és hős i es hurnanlz
musa után Gilbert Cesbron tanúságtételét emeli ki a szerz ö. Ez a rész a Teremtés
dicséretével zárul, amelyben P. Szabó Weöres Sándor és Juhász Ferenc arcképéhez
ad néhány jellegzetes vonást . ,Az Istenbe olvadó ember számára nincs többé kívána
tos és nem-k ív ánatos , nincs többé semmiféle fokozat; mindent végtelenül és kivánság
nélkül szeret."

Szabó Ferenc nemcsak őszinteségével ragad meg bennünket. hanem nyfltságával
ls : betek intést nyerünk egy (ró. teológus és szerzetes pap problémáiba.

Németh József

o m e g é n . B o s s i s G a b r I e II a n a p I ó j a I-II. A magyar fordítást átdol.
gozta és sajtó alá rendezte Máté János. .Eola" könyv-, m üv észetl és zenemüktadö,
Bécs. 1986.780 o.

GabrieIle Bossis (1874-1950) francia szinésznő lelki feljegyzései különféle fordi.
tásokban már évtizedek óta Ismertek a magyar olvasók körében . Máté János most
egy olyan szöveget kínál fel, amellyel az eredeti . E lő tanítás értelmét, tartaimát és
mcndanlval ólát" akarja hitelesen közvetíteni . a magyar gondolkodásmódnak rnes
felel öen". Úgy gondoljuk. célját sikerült elérnie: a bensőséges párbeszédek során
Jézus és partnere .magyarul · szólalnak meg.

•Az életszentség új formáira van szüks éq" - hallja egyszer Gabriella az Úr sza
valt. Az új formák egyike kétségtelenül az a .hétköznapl rnlsztlka", amelybe - a
kegyelmi élet .norrn élts" kibontakozása eredményeképp - minden keresztény életnek
bele kellene nőnie. Gabriella esetében ez sajátos Krlsztus-mlsztlk át. szenved és
mlsztík át és - részben - a hagyományos [eqyes-rnlszttkát jelenti. Beszélgető partnere
mind ig Jézus, a megtestesült Ige; a konkrét élethelyzetek mindig az Odvözitő szen
vedésével való azonosulásra késztetik, a Titokzatos Testében gyötrődő Krisztus en.
gesztelését. vigasztalását sürgetik. Az Úr sokszor .atyal" GabrielIával. .ktslányának.
szeq ényk érnnek" nevezi. de megjelennek kapcsolatukban a jegyesi vi szony jellemzől
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