
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

88



is. - A tizennégy évet át lvelö fe ljegyzések (1936--1 950) hátt erében ott húzódik a
korszak minden feszültsége: társ adalmi ellentétek. bombázás. megszáll ás, menekülés.
nemzeti ellenállás. p énzhajsza. alkohol. szomszédos és távoli népek problémáI. J é
zus azt kívánja egyre sürgetőbben . hogy Gabriell a mindezt Vele együtt élje meg,
legyen testvérei számára az O kedvessége, szeretete, békéje és sugárzó mosolya.
Igényes ez a rnlsztlka, hétköznapi kemény aszkézist kíván: benső els zakad ást. füg
getlenséget a föld minden javától, teljes benső rneqtaq ad ást, olykor küls ö vezeklést ,
és az észrevétlen áldozatok szakadatlan sorát . .. A szivében hang nélkül szölö Krlsz.
tus - úgy tünlk - szinte soha nincs megelégedve. mind ig többet , bensós éqesebbet ,
mélyebbet, tellesebbet kiván, - de a szeret ö szív alázatával, már-már könyörögve.
Gabriella élete ls [gy a .soha-rneq-nern-el éqed éa" himnuszává válik . •A szer étet soha
nem mondja: elég'" Gabriella feladata: .boldoggá tenni azokat, akik közé ~n helyez.
te lek" (692) . Ne legyen szerzetes . ne tegyen fogadalmat. éljen úgy. mint mások•
•csak" legyen egészen és fenntartás nélkül Jézusé.•Téged azért hívtalak. hogy Velem
bensőséges kapcsolatban élj . hogy megmutasd az embereknek, milyen e gyszerű és
milyen örömteli ez az élet" (354) . - A benső Hang st llus a egyszerű, hall gatója gon
dolkodásmódlához, élethelyzetéhez alkalmazkod ik . Véleményünk szerlnr nem volt szük
s éqes ezeket a természetes emberi egyszerüséggel kimondott szavakat lapszéli össze.
foglaló mottókkal .továbbfordítanl" . Ez a .kateq őrl ákba , szabatos fogalmakba való
beleszorítás" megszüntetI a párbeszédek élénkség ét , spontán közvetlenségét.

Ettöl eltekintve nagy el ismeréssel kell szólnunk a könyv szerkeszt éséröl. átteklnt
hetös égéröl, nyomdatechnikai klv ltelezéséröl. A szeret ö gondosság üti rá pecsétjét
minden oldalára. - Olvasását Daniel Rops ezekkel a szavakkal ajánlja: . Hogy Krisztus
valóban beszélt-e ehhez a lélekhez, azt megmondani nem az egyszerű olvasóra tarto.
zik . De az bizonyos . hogy ez a lélek Benne élt Krlsztusb an, és vissz asugároz reánk
valamit az O Fényéből." ~s ml másra van szükségünk?

Puskely Márla

Ralssa Maritain: N a g y b a r á t s á g o k (Les grandes amitl és) . Fordi totta: Rozomá
Jávor Tünde; a verseket ford itotta: Dr . Kerekes Károly .

Jacques Mari tain: A f I I o z ó f I a a I a p e I e m e I (Eléments de Phllosophle) . For
dltotta: Dabócl Márla. Szent István Társulat , Budapest , 1986. 448 o.

A Szent István Társulat a Horváth Sándor-Emlékkönyv után ezzel az újabb kötettel
lepi meg a magyar olvasóközönséget . A kettö egymással összefügg, nemcsak mert
Dabócl Márla neve kapcsolja öket össze, hanem azért ls. mert Ismét a tomizmus ls
mertetéséről van szö.

Jacques Maritain századunk elsö fel ében az úJjáéledt francia tomizmusnak egyik
legjelesebb képv lsel öle és terjesztöje volt. Felesége, Ralssa maga ls részt vett férje
szell emi viaskodásában és munkájában . Az Itt lefordított művében fér je I gazságkereső

életút ját vázolja. Maritain, aki prot estáns volt , 1906-ban katoli zált . feles ége pedig
megkeresztelkedett. A magyar ford ít ás jól adja vissza Ralssa Marit ain könnyed, mü.
v észt, érzékeny stílus át.

Mari tainnek a filozóf iai alapelemekre vonatkozó Irása tulajdonképpen kezdőknek

készült. de épp ezért értékes. ha a skolasztlkát meg akarjuk IsmernI. Fóleg manapság,
amikor a filozófiai eszmefuttatásokban a világos gondolat ok helyett határozatl an, el·
mosódott fogalmakkal, vagy Inkább képekkel tal álkozunk és szabatos meghatározá
sokra aIIg akadunk. Dobócl Máriát a ford itásért ls, az elöszaváért ls elismerés il leti.

A Vatikáni Zsinat záróülése után. az aulát elhagyva. az egyik teológus megjegyezte:
végre eltemettük a skolasztlkátl Nem vol t Igaza, de jellemzö arra . ami a Zsinat után
történt. A Zsinat a papnevelés röl szölö határozatában kiemeli a mind ig érván yes f ilo
zófiai örökség fontosságát és azt kivánja. hogy a papnövendékek a spekulat ív teo
lógia tanulmányozásában a meate rt. Aquinói Szent Tamást kövessék (15-16) ; a ke.
resztény nevel ésr ő l szóló nyil atkozat pedig a katolikus egyetemeknek az egyháztanI.
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