
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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tók, főleg Aquinói Tamás művelnek a tanulmányozását ajánlja (10). A Zsinat mán
viszont - és ezért nem szabad magát a Zsinatot hibáztatni - sokan mindent mes
tettek, hogya skolasztikát, nevezetesen a tom lzmust dlszkredl tálják. Ez bizonyos mér
tékben érth ető , mert a század ele jén az Egyház főképpen a tomi zmus segitségével
hárltotta el a modern izmus veszélyét . Nos a modernizmus, ha más form ában is , Ismét
újJáéledt . Sok teológus gyakorl at il ag magáévá teszi a Kant-féle konceptuallzmust, és
a metafiz ikai Ismeretet eleve lehetet lennek tartja . Márpedig Szt. Tamás fi lozóf iája,
melyet a teológia szolgálatába hely ezett , metafizikai alapokon nyugszik. Ha tehát a
tomlzmust kIIktatj uk, az Egyházat a modernizmus ell eni küzdelmében egyik leghaté·
konyabb fegyverétől foszt juk meg. Ezért fontos, hogya katolikus értelmiséget a sko.
laszt ikával , nevezetesen a tom izmussal kapcsolatba hozzuk.

Amikor fiatal koromban tanulmányaimat Franciaországban végeztem , többször volt
alkalmam Marita int hallgatnom. Gyakran ell átogatott domonkos barátaihoz, részt vett
vitáinkon . Kedves, megközellthető ember volt. Amikor megtudta, hogy a lektorátusl
dolgozatomat a szubzlsztenc iáról készítem, odajött hozzám, egyszerű kispaphoz és
segltségét ajánlotta fe l. Nemcsak tudása, hanem lel kesedni és lel kesíteni tudó egyé.
nisége ls lenyűgöző hatással volt ránk. Mintha filozófus és költő lett volna egy sze
mélyben . Emiatt sokan félre is Ismerték. Egyik előadása kezdetén, mellettem ülő

társam - aki el őször hallgatt a Maritaint - odasúgta: ily en az épen fésült. hullámos
haj aligha takar sok filozófia i gondolatot. A konfe rencia végén becsüle tesen vissza.
vonta véleményét: úgy látszik , a hajnak még sincs döntő szerepe a filozófiában 
jegyezte meg moso lyogva. Mar ita in mégsem volt száraz filozófus, világtól elzárkózó
szebatud ós. hanem látnok , aki ismert e kora bajait , szellemi ütv eszt ölt és orvoslásu 
kat Aquinói Szt. Tamás teológiájában vélte felfedezni.

E gyönyörű kiállltású magyar könyv is segítségére lehet mindazoknak, akik keresik
az Igazságot és akik még merne k hinni bennel

Mehrle Tamás

Z s o I o z s m á s k ö n y v h l v e k s z á m á r a. Fordította: P. farKasfalvy Dénes
O. Clst . OMC, Bécs, 1986. 1024 o.

IOvek óta vár ják már a magyar papság és a zsolozsmázó hivek a teljes magyar bre
vlárium megjelenését s most váratlanul külföldr öl kapnak egy lzléses, szép kötésű

és formájú, biblIapapIron, kéts zlnben készül t ezer oldalas. mégis könnyen kezelhet ö
kötetet . A Rómában és Amerikában é l ő tudós és sokoldalú ciszter: P. Farkasfalvy Dé
nes lepett meg bennünket vele , aki a ford ít ás munkáját végezte . a kiadás a bécsi
OMC érdeme. Farkasfalvy természetesen felh asználta korábban megjelent zsoltér
(1975) és hlmnuszfordftását (1984) , melyek műfordftól készségét már elárul ták. Talán
rneql epö , hogy mindez egy ember munkája, aki sokszor rner ész rövld lt éseket és t örnö
rltése ket választ . kétségtelenül a magyar nyelv szellemének megfe l e l ően . A kötet,
mint clme mondja: a .hívek számára' készült. de a papok ls használhat ják. A hlrn
nuszokat és a bibliai énekeket minden Imádságos óránál megismétli és Igy mentesIt
sok kereséstől és for gatástól.

A megjelent kötet term észetesen kis csalódást ls jelenthet azok számára, akik a
tel jes magyar breviáriumot várták, mert az új római beosztást követve csak a zsol.
tárokat és kantikumokat közli a himnuszokkal , antlfónákkal. rövid olvasmányokka l és
könyörgésekkel ; a nagy ünnepeket és vasárnapokat; az Időszakokra egy közös for
mulát ; ugyanIgy a kommunékat. Közll viszont a hétköznapok szentfrásl olvasmányainak
lelöhe lye it is . Várjuk abeigért olvasmányos füzeteket, melyek esetleg az egyes idő.

szakek egyéb részleteit ls közölhetn ék. Reméljük, hogy a külföldi példák nyomán a
magyar egyházi irod alom .klassztkusatt " ls felöleli majd.

Farkasfalvy zsolt ér- és himnuszfordításairól a szakemberek részben már nyilatkoz.
tak . Egyszerűségét, szépségét és eredetiségét, szlvböl kivánj uk, a használat folytán
tapasztalják meg az Imédkozók .
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