
\'OIt. Megindultak a zarándoklatok Arsba. és olyan méreteket öli öttek. hogy elénék az évi
százezres számot is. Az 1830-ó1 1845-ig tetjedő időből már naponta 300-400 zarándokról
tudunk.ésLyon legforgalmasabb pályaudvarán külön pénztáros adta az Arsba szólójegyeket.
Nyolc napig voltak a mcnet-t értijegyck érvényesek. mcrt tudták. hogy a gyónók nagy tömege
miatt csak napok múltán juthattak oda a szent gyóntat ószékéhez. Olt nyújtotta Vianney Szent
János minden képzeletet meghaladó lelkipásztori teljesítményét. l\"yáron tizenöt-t izenhat
órát. télen tizenegy-tizenhárom órát is gyóntatott. Az egyszerü falusi pap Franciaországban
a vallási újjászületés egyik jelentős tényezője lett, és szentté avat ását megelőzően. de még
rohamosabban utána, tisztelete elterjedt az egész katolikus világban.

Conven prelátus 1889-ben lett Arsban plébános. Még éltek a szenttel közvetlen kapcso
latban álló hívek. Ezekről ína: "Arcuk magán hordta a szentség nyomait, amilyennel ritkán
találkozunk nyugalom, derü és sugárzó boldogság kül önb őztcuc meg őket más haland ókt ól."

Annak. hogy a bűnbánat szentségének szent kiszolgálója ismét megjelenik a magyar
közönség előtt, manapság rendkívüli jelentőséget kölcsönöz, többek közön, a jelen
népesedési helyzet is. Ez az életrajz felsorol olyan arsi családokat, amelyeknek a szent
plébánosságának idején tíz-tizenkét-tizenöt gyermeke volt. Ezalatt az idő alatt Ars lakossága
megkétszereződölt (182. o .), Ismeretes, hogy a következetes katolikus erkölcsi tanítás
érvényesülése esetében bőséges a gyermekáldás. A gyóntatószék csendjében elsuuogort
szavak a lélek életét szolgálják, de a gyermekáldást is előmozdítják. S a nemzet jövője

szempontjából a jelen helyzetben ez az egyik legéletbevágóbb kérdés.

A bűnbánat szentsége a remény szentsége, és ha ma nem is állnak sorba a fiatal házasok
a gyóntatószék elön, az arsi plébános a próféták radikalizmusával arra tanít. hogy nehéz
terepen is van remény a kegyelem segítségével. Csak legyenek lelkiatyák, akik hamisítatlanul
képviselik a hit- és erkölcsi igazságokat, és teszik ezt olyan alázaltal és szeretettcl, miként a
szcnt tette Jézus követésében, aki "a megroppant nádat nem töri el, a füstölgő mécsbelet nem
ollja ki". '

Kemy Géza

Henri Boulad SJ.: A s z í v o k o s s á g a . Amerre a lélek tan. Fordítolta Vácz Jenő

SJ. Ecclesia, Budapest 1988.320 o.

A szerző Alexandriában (Egyiptomban) sz ületett, s a Közel-Kelet országaiban működik.

Apja szír, anyja olasz, ö maga pedig francia "anyanyclvűnck" számít. Különböző felekezetű

keresztények és mohamedánok elölt tartja előadásait. Ezeket W. Westenberger
Koppenhágában rendezte sajt ó alá, s könyv formájában először német nyelven Ausztriában
jelentek meg. - Ez a pár adat már sejteti. hogy nem mindennapi, hanem tapasztalatokban
rendkívül gazdag személlyel találkozik a könyvben az olvas ó. Boulad írása azonban azért is
magával ragad, mert "Keleten éppen úgy, mint Nyuga ton , minden épkézláb embemek megvan
az antennája, hogy felfogja egy személy tisztaságát és kijelentéseinek igazisagát" (9.0.). A
közvetlen. lebilincselő s egyúttal elmélkedésre késztetőhang mély tudással párosul: a szerzö
három szakterületen (természeuudomanyok, lélektan és teológia) szcrzett doktorátust . A
másvallásúak, főleg a mohamedánok felfogását mindig tiszteletben tartja , egyszersmind
világosan kifejti , hogy mire épül a keresztény meggyőződés.

Az első három előadás a "szcrctet logikáját" rnutatja be. Megmagyarázza, hogy milyen
énelemben "logikus" a Szentháromság-tan, miben áll az "inkarnáció logikája", majd pedig
ennek fényében kifejti, hogy ki is Jézus Krisztus. A nem keresztényekkel folytatolt párbeszéd
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őszintén mondatja ki vele: "On nan van minden neh ézségünk, hogy kél, alapjában eltérő

isten fogalom előtt találjuk ma gunk at. amelye k ütk öznek egymással. A deista, filozófiai.
mctafizika i, racio ná lis. józan, muzulmán e lgondolás az egyik oldalon - és a keresztény a
másikon. Két fogalom . az egyik po ntos ellentéte a másiknak" (62.0 .). Mert "aki az lsten szót
kimondja, ezzel még nem ismeri azon nal a szó egész tartalmá t. Pedig veszélyes. ha ugyanazt
a szót több leh et sége s énelemb en vesszük" (63.0.).

A következő há rom előadás a megváltásről. a "szenvcdésteremtő energiájáról" és a rossz,
a szen vedés miénjéről tárgyal. Határozottan állítja. hogy a szenvcdés kérdése nem
"probléma" , am it matemat ikai levezetések oldanak meg . hanem "miszt ériurn", amelyik az
emberi lét gyökeréhez nyúl vi ssza. Inné t va n, hogy "Krisztus ... nem tárta föl azt filozófiailag,
hanem az ért jött. hogy magára vegye a szenvcd ést, s ezzel ért elmet adjon neki" (195 .0.).

A három utolsó előadás szintc a futurológia határát súrolja. Boulad nagyra értékeli
Teilhard de O1ard int , s enne k szemszögéből vizsgálja az em beriség j övőj ét, Az "Evolúció és
jövő" c. fejezetben Te ilhard ta nítását vázolja. "Az emberi munka és tevékenység - misztikus
elmélkedés" világosan megmuta tja, milyen központi helyet foglal el az ember a szerző

felfogásában. Végül pedig "A világ vége • halál vagy ébredés" c. fejezetben "makacs
opt imizmussal" vallja: "Én hiszek a jóban. Az optimizmus mellett döntök" (300.0.) . "Ha mi
valamennyien ezt a hite t ho rdoznánk a szívünkbe n, akkor egy és más megváltozna a földön"
(302 .0.) .

A fordító húséges és elég gördül ékeny magyar szövcgb c ültette át a német kiadást. A
könyvet nagy haszonnal fo rgat ha tják azok is, akik koruk nyelvén szcrctn ék megismerni a
keresztény felfogás lényeges po ntjai t.

Péteri A ndrá s

Szabó Ferenc (és mások): S z e m é I y, h á z a s s á g é s c s a I á d . Róma 1988.276 o.

Könyvünk crkökstcol ógiai , psz icho lógia i, szoc iológiai , egyházjogi és pedagógiai
szempontokat tá r elé nk a házasság és csa lád té makö réból. A jórészt gyakorlat i jellegü
tanulmányok és megfontolá so k előadásokként han gzottak el a Vat ikáni Rádió magyar
músorában 1987 és 1988 nya rán . Papoknak, ncvclőknek, szüló1crlek sietnek segítségére, de
hasznos anyaggyűjte ményt adnak mindazok kezébe is, ak ik szívükön viselik a magyarországi
erkölcsi helyzet megjavítását illetve a házasság és a család jövőjét.

Az első rés zben Szabó Feren c SJ. Az emb er és világa c. könyvéből olvashatunk
részleteket, a me lyekben a II. Vati káni Zsinat tanítása jelenik meg előttünk az emberről ,

házasságról és csa ládról.

A második rész az Erkölcspszichológi ai tanulmányok címet viseli . Szentmánoni Mihály
jezsuita pszichol ógus tár gyalja az em beri szabadságot , bemutatja a pszichikai élet szint jeit,
fejteget iazénékekés normák befolyásá t az emberi szabadságra. Részletesen elemzi a döntési
folyamatot s benne az érze lmek, a tudatosság és a tudattalan szerepét. Az erkölcspszichológia
szemszögéből bemutatja a nem iséget és lényeges kérdéseit.

Tóth Sándor újságíró mcgvilagú]a a házasság és a család helyzetét a mai magyar
valóságban (III. rész). Beszélgetést folytat Varga Domokossal az egykéről, bemutatja az
"educorn" nevel óközöss éget. Az alkohol izmus káros kihatásait vizsgálja a családra, miközben
dr. Tringerrel beszélget. Végül kitér a család múveltségének és lelkiségének kérdéseire.

A negyed ik részben Somorja i Ádá m be ncés tanár ismerteti , morálteológiai kutat ásait az
egykéről. Ezzel a születésszabályozás ké rdései kerülnek sajátságos mcgvilagű ésba.
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