
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-

91



glája nagyban segIthet, hO'1Y mlndezekröl a kérdésekről alapjaiban Ismerhessük meg a
lelkigyakorlatok szerzőjének felfogását: rneatantt, hogy kikerülhessük a kvletlzrnus
és akt ivizmus veszélye it . mert megérteti az "In Deo operarl" (Istenben tenni mindent)
elvét. s ezenfelül áthidalja az aszketizmus és mlsztlclzrnus közötti ürt, mert feltárja
a tevékenységben szernl élödö életformát.

A végső megjegyzések nem vonnak le a nyomdatechn ikailag ls remek kiadvány
értékébő l. Célunk az ösztönzés: mit lehetne még - a legközelebbi kiadásban - be
dolgozni az első és negyedik részbe. hogy Igy tökéletesebben megvalósíthassuk Szent
Ignác célját. s ezzel lsten nagyobb dicsőségét szolgálhassuk .

HéJJa Gyula

Federlco Rulz, B e v e z e t é s K e r e s z t e s S z e n t J á n o s t a n I t á s á b a .
Ford. Puskely Márla. szerkesztette Puskely Már ia és Sági Ilona . Prugg Verlag. Eisen.
stadt, 1987. 208 o.

Ezzel a könyvvel nem "könyvet" vesz kezébe az olvasó, hanem egyszeru egye·
terni jegyzetet. A szerz ö, a spanyol karme lita F. Rulz, a római Teresianum Pápai ln
tézet professzora. nemzetközileg elismert Keresztes Szent János szakértő" - olvas.
suk az Előszóban. A szerkeszt ök úgy állItották össze a spanyol rnlsztlkus doktorról
szóló szemeszter anyagát. hogy bőven klegészltették a magyar olvasóközönség szá
mára már nehezen hozzáférhető Keresztes Szent János-Id ézetekkel . Az Igy ktalakttott
mü viszonylag teljes képet ad a karmelita egyháztanltó klassz ikus rendszeréről.

Az első négy fejezet az embert, hivatását, az avatott lelki vezetőt és a spanyol
irodalom klassz ikus alakját mutatja be. i l letve elemzi misztikus nyelvezetének sajá.
toss ágalt. A következőkben meglsmerkedhetünk a lelki kibontakozás folyamatával :
élet az érzékek szlntlén , a hit mélyséqel. tisztulás a szeretetben, a remény és ernlé
kezet szerepe. majd a sötét éjszaka. Az egész folyamat dinamikáját a ezeretet bizto .
sitja; ez az út, az eszköz és egyben a cél ls.

Aki bele-beleolvasott már Keresztes Szent János müvelbe. bizonyára megállapl·
torta : nem könnyü olvasmány. Költőiség . száraz teológiai fe jtegetések, mlsztlkus
lobogás. jelképek sokasága rejti a személyes élményekben gyökerező mondanivalót.
Nos. Hulz professzor könyve rácsot ad a kezünkbe: ha ezen keresztül nézünk a spa
nyol mlsztlkus tanrendszerére. világosan kirajzolódnak alapgondolataI. Legrövidebben
ő ezt Igy énekelte: .Todo-nada" , Mlnden-sernml. hogya "Mindent" elnyerje az ember .
vagyis szeretetben egyesüljön Istennel . semmit sem tarthat meg magának. I:s még.
sem a lemondás. a "semmi" a lényeg . még csak nem ls a "sötét éjszaka", hiszen
az ember a "Mi ndenben", Istenben. újra .rn lndent" megtalál. Ové lesz a teljes élet.
Rulz professzor müve kétségtelenül szakkönyv ; olvasása tevékeny együttmüködést.
bizonyos előismereteket klván. és még valamit: "Keresztes Szent János lelkls éqéböl,
tanításából csak az ért meg valamit, aki mer kockáztatn i . azaz aki mindjárt a gyakor .
latban kl ls próbálja az olvasottakat" (Előszó). Ekkor észreveszi . hogy Federlco Rulz
nemcsak bevezette , hanem mesteri módon már messzire ls vitte Keresztes Szent Já
nos rendszerében .

A ford ltó é rezhetően küszködött azzal. hogy az olasz/spanyol kulcsszavakat kor
szeru és mindenki számára érthető magyar nyelven fejezze kl. Elismeréssel kell még
szólnunk a könyv tudatosan leegyszerüsltett szemléltető ábrálról és az ügyesen alkal .
mazott nyomdatechnikai fogásokról.

A könyv megrendelhető : Karmelltenkloster. A-4020 LInz. Landstrasse 33.
Msgr. Nyáry Ernő CCD
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