
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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E:neklés szempontjából bizonnyal adódnak problémák. Az I dősebbek emlékeznek
még Sik Sándor három zsoltárfo rdítására. Az elsó szabadabb. költ ölbb fordítás után
a másodikon sokan dolgoztak: biblIkusok, zenészek. lI turgikusok, sajnos el ls veszí.
tette költői hamvát, eredet iségét; szükség volt egy harmadik ra. melyben Ismét jobban
érvényesült a költő iség . Farkasfalvy egyeslt l magában a szentí rástudóst és a költői

müfordítót , mégis azt kívánja. hogy későbbi . hasonló munkák tökéletesítsék és túl
szárnyalják. Tehát ne konkurenclának. hanem Inkább segítségnek és még jobb. hasz.
nálhatóbb kiadásra lelkesitOnek teki ntsük ezt a kiadványt .

Galambos Iréneusz OSB

L o y o I a i S z e n t I g n á c L e I k i g ya k o r I a t o s K ö n y ve . Szent István Tár
sulat. Budapest, 1986. 383 o.

Lelk igyakorlatos könyv új magyar forditása j e l e ntős rnérföldkö a megújuló magyar
katol lkus életben. Ezért kaphatott helyet . A lelki élet rnesterel " c. sorozat második
köteteként, amelynek szerkeszt öl: Akos Géza és Csanád Béla.

Az ízléses klállltású rnü négy részre oszli k. Az el ső rész: Bevezető a lelkigyakor·
latos könyvhöz; csekély válto zással Hltt er József SJ 1940·ben kladott tanulmányának
újranyomása. Röviden bemutat ja Szent Ignác életé t és korát valamint a lelkigyakor.
latos könyv megfrásának körülm ényeit ( .Sl tz Im Leben"} . Adal ékokat közöl a könyv
eredetIségéről , sikeréről és t ört énet ér ől . Ehhez fűződnek a szövegkrit ikai megjegyzé·
sek és az irodalmi utalások. Ez utóbb it napjainkig vezett ék.

A második rész közli a le lk igyakorl atos könyv új magyar fordltását, amelynek jele n
változata egy hattagú munkaközösség érdeme (Bálint József, Hevenesi János, MorIIn
Imre. Rózsa Elemér, Ruppert Pál jezsuIt ák és Juhász Márla angolki sasszony nővér).

Hltter József szövegéb61 Indultak kl, de a spanyol eredeti szövegen kívül szem előtt

tartották Roothaan latin, Schlavone olasz és Knauer német fordltá sát. Erőt és fárad
ságot nem kímélve gyönyörű új magyar szöveg született , amelyet - összevetve más
nyelvek kiváló ford ftásalval - a legs i ke rűl tebbek közé sorolhatunk. Feltét lenül hú az
eredeti szöveghez, ugyanakkor azt a benyomást keltheti a járatla n olvasóban. hogy
nem fordít ással . hanem korunk érett szerzőjének eredeti munkájával áll szemben.
Messze fölúlmúl tehát minden eddig i magyar fordftást, s kljavftja az eddigiekbe be.
csúszott hibákat . A gördülékeny st llus feledteti az eredetibe n található nehézkess é
geket és zökkenőket ls . Dicséret ill eti tehát a munkaközösséget . hogy bátrak vol tak,
s nem pusztán szószerinti, hanem eredetie n s alkotóan érte lmes magyar szöveget ad.
tak az olvasó kezébe.

A harmadik részben az ún. Dlrectorium (a lelkigyakorlat adónak szóló Irányelvek)
első magyar ford lt ását olvashat juk Hevenesi János tol lából. Ez a ford ítás ls egyszerre
hú és modern : választékos magyar nyelven adja vissza az eredeti lat in szöveg érrel.
mét és finomság ait . Ennek a szövegnek a közzet étele nagy segitségére lehet a Leány
faluban müködö lelki gyakorl atos háznak. Fől eg a lelkigyakorlat vezetők számára ktn
csesbány a a Dlr ectorlum. de azoknak is , akik közelebbrő l kivá nják megismerni a
szentignác i keresztény életfelf ogást .

A negyedik részben - . Magyarázatok· - Hltter József és a jelzett munkaközösség
tagjai meil ett Dombl József, Csávosy Elemér és Mócsy Imre Irásai t találjuk. E:rtékes
és átgondolt tanulm ányok, amelyek fő l eg a választás fontosságát emeli k kl a szent,
Ignáci lel kigyakorlatban. A legújabb kut atások hangsúl yozzák, hogy Szent Ignácnál a
választás az Igazi, gyökeres megtérés következménye. Rendszere tehát mindenekel őtt

ezt akarja előmozdltanl a lelkigyakorlatozóban. A vezető pedig csak akkor segíthet a
lelkigyakorlatozónak ennek elérés ében, ha mind elméleti leg, rnlnd tapasztalatban magá.
évá te tte a kegyelem és a szabad akarat müködésének megnyilvánulásait , vagyis azt, hogy
miképpen váltja meg Krisztus a búnös embert, s árasztja rá adományait, hogy Ovele él·
hessen. Nadal Jeromosnak (akit sokan Szent Ignác alteregójának tekintenek) a teol ö-
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