
hatjuk: "A békemozgalom építse és fejlessze kapcsolatait az értelmiséggel, an
nak kiemelkedő képviselőivel. A tudósok, az irók, a művészek műveikkel, kuta
tásaik tény- -és érvanyagával. az elmére és szívre egyaránt ható alkotásaikkal, a
béke melletti hitvallásukkal erősíthetik a népek közti barátságot, s tehetik még
vonzóbbá, meggyőzőbbé az emberiség jövendőjéért küzdő mozgalrnat...

Békemozgalmunk megköszöni, a jövőben is kéri, igényli és segíti az egyházi
személyek, a hivők hazai és nemzetközi béketevékenységet..."

A kétnapos tanácskozás befejeztével az újjáalakult Országos Béketanács meg
választotta tisztségviselőtt. Az elnökség tagjai lettek a magyar katolikus papság
képviseletében íjjas József kalocsai érsek, az OBT Katolikus Bizottságának elnöke
és Biró Imre kanonok-plébános, az DBT Katolikus Bizottságának titkára is.

II. János Pál pápa október 17-én, a Sixtus-kápolnában bemutatott konceleb
rált szentmise végén az egész egyházhoz és a világhoz intézte szavait, arra kérve
ahivőket, segitsék megvalósítani az egész emberi család szorosabb egységét. "Ö
szintén hozzá akarunk járulni - hangsúlyozta a Szeritatya - a béke, a fejlődés,

a nemzetközi igazságosság ügyének előmozdításához. Nem politikai szándék vagy
evilági érdek vezet bennünket'. Az emberek és a népek mai égető problémáihoz
vallási és erkölcsi indítóokokkal szólunk hozzá."

A IX. magyar békekongresszus után, ismerve a békemozgalom további teendőit

és célkitűzéseit, melyek az egész magyar nép törekvéseit fejezik ki s így harmó
niában vannak a hivő emberek, az egyházak törekvéseivel is, a katolikus keresz
tények hitüktől, vallásuk tanításaitól indíttatva vesznek részt a továbbiakban is
a hazai és nemzetközi békemunkában, amihez II. János Pál pápa apostoli prog
ramja, az egyház és a világ érdekében folytatott tevékenysége sok erőt és bizta
tást ad mindannyiunknak.

NAPLÓ

LtLEK A BETŰK MÖGÖTT·

Jelenits István rendkívül szép kiállítá
sú könyve igazi eseménye a katolikus
könyvkiadásnak. Nem "szakkönyv", de
szerényen .emlegetett szakszerűtlensége
voltaképpen rendkívüli felkészültséget
rejt, melyet a szerző úgy ad elő, úgy
tár olvasója elé, hogy az sokszor észre
sem veszi, mint "szedték rá", hogyan
vált a szentíráskutatás legújabb ered
ményeinek részesévé, ismerőjévé. J ele
nits István műve ékesszólóan cáfolja
meg azt a vélekedést - mely nem
egyszer aggodalom formájában is je
lentkezik -, hogyahivővel fölösleges
megismertetni a kutatás, a tudomány
mai állását, mert az lelkében "zavart
kelt". Ennek épp az ellenkezője igaz:
mindenki igényli, hogy tudomása le
gyen ezekről. Persze tudósítani csak
ilyen áttetszően tiszta, világos, szép nyel
ven, az ismeretek ily gazdag birtoklásá
val lehet és érdemes. Sajnos van olyan
irányzat is; mely modern fegyverzetben

jelentkezik ugyan, de a kényes kérdések
előtt meghátrál, s ezeket szívesen mossa
el. Jelenits István vonzó egyszerűség

gel és természetességgel kezeli ezeket,
természetes hát, hogy válaszát minden
kor autentikusnak, helyesnek érezzük.
Ha arról beszél, hogy az evangéliumok
ban nem minden Jézusnak tulajdoní
tott példabeszéd, intés és kifejezés szár
mazik közvétlenül tőle, ez az ő előadá

sában egy pillanatig sem kelt meglepe
tést, természetesnek fogadjuk el, amit
állít, s legfeljebb akkor fogunk kéte
lyeket érezni, amikor a szentbeszédben
vagy a hitoktatásban félévszázaddal ez
előtti álláspont alapján hallunk ugyan
ezekről a kérdésekről.

Mert Jelenits István könyve a hit
tudomány hazai állapotának, egyfajta
"tudathasadásának" hű tükörképe. Köny
vét szakmunkák, publikációk, népszerű

sítő írások sokaságának kellett volna
megelőznie, melyek már bevitték vol
na a köztudatba a tudományok új ered
ményeit. Ezzel szemben néhány kiemel-

* Jelenits István: Betű és lélek (Szent István Társulat, 1978)
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kedö. teológusunk, fílozéfusunk xés exe
gétánk ilyen jellegű írásai még szakmai
körökben sem keltenek egyöntetű he
lyeslést, hogyan ismerné hát a nagy
közönség azokat a szakmai eredménye
ket, melyekben maga a szakma sem
látszik egyezni.

Jelenits István ezzel szemben egy ele
gáns gesztussal egyszerűen "népközelbe"
hozta ezeket a vitatott - vagy ponto
sabban : értetlenül fogadott szentírástu
dományi igazságokat. Teszi ezt minden
fajta nagyképűség és tudóskodás nélkül
- mert akinek a tudomány a kisujjá
ban van, annak nem kell különösebb
erőfeszítéseket tennie a terhek megeme
léséért -, olyan magas színvonalon,
hogy azt- bízvást nevezhetjük világiro
dalminak is, s. olyan egyszerűséggel,

hogy művét bárki olvashatja s mindenki
megértheti. '

Módszere látszólag pofonegyszerű: sor
ba veszi Jézus életének, halálának és
csodálatos föltámadásának eseményeit,
ahogy áz evangéliumok beszámolnak ró
la s amint Szent Pál értelmezi őket,
s 'hozzájuk fűzi a huszadik századi em
ber természetes reflexióit. Ahogy köze
lít ezekhez a gondolatokhoz, ahogy el
mondja első benyomásait róluk, abban
mindnyájunkhoz hasonlít. Hisz valóban
a század nagy és félelmetes élménye,
hogy a tudomány hatalmas eredményei,
az emberiség fejlődésének új perspektí
vái az életforma addig nem is sejtett

. új 'alakzatai mellett félelmetes hiányok
is ásítoznak s nemhogy nem szabadul
tunk meg 'az emberlét szorongásaitól,
hanem inkább épp a mi korunkban vált
e szorongás egy nagyhatású filozófia, az
egzisztencializmus kiindulópontj ává és
ezzel az emberi kultúra és világszem
lélet egyik meghatározójává. Jelenits
István nem tagadja e szorongó érzés
meglétét, sőt jogosságát sem. De makacs
következetességgel figyelmeztet: van ki
út, van a menekülésnek nyilvánvalóan
adott lehetősége, csak éppen helyesen
kell értelmeznünk Jézus intéseit és sza
vait, és abban a szellemben kell beren
deznünk életünket, életvítelünket, ahogy
ő szabta meg.

A kötetnek talán ezért is legizgalma
sabb fejezete az imádságról szóló. A
szerző kiindulópontja szerint az újszö
vetségi Istenkép alapvetően meghaladja
az ószövetségit, mert "Atyá"-ról beszél,
a mi atyánkról, akit ha igazán mélyen
és teljes magasságában akarunk meg
ismerni és megérteni, akkor magunkba
kell tekintenünk. Mert "a mí bűnös,

sokféle tisztátalanságtól megfertőzött

(Mk. 7,21-23.) szívünkben is lakik vala-
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mi gyöngédség, szépség, s ez Istenre
villan, ebben Isten arca ragyog föl. Fön
séges az Isten, azért mennyei Atya, de
fönségében nem rosszabb, embertele
nebb minálunk. Inkább ami jó bennünk
szorongatottan, sok rosszal kiégyezve él,
az benne töretlen s egyetemes körü.
Azért lehet gondviselő s ajándékosztó
atyja mindenkinek."

Ez után a modern ember számára oly
vonzó és csábító elemzés után tér rá
a szerző arra az imádságra, amely mint
egy a maga fókuszába rántja az összes
többieket is: a Míatyánkot közelítí meg,
mint minden más imádság ősképet, kez
deményét, mint az imádságos gyakor
lat példáját.

l!:rdemes néhány szóval összefoglal
nunk, milyen következtetéseket von le
Jelenits István az imára vonatkozóan,
hiszen sokáig úgy látszott, hogy az em
bernek természetes igénye, hogy imád
kozzék, manapság azonban mind többet
hallunk az imaélet válságáról, átala
kulásáról. Jézus imádságának legjellem
zőbb vonása az egyszerűség - írja a
szerző. Nyilvánvaló hát, hogy ennek
máris vannak a mi számunkra is hasz
nosítható következményei: Istent nem
fellengzős szavakkal és magasztos gesz
tusokkal kell megközelítenünk, s az
ima közben 'nem magunkra kell fi
gyelnünk, hanem Örá, És mert maga
Jézus tanította a Miatyánkot, nem árt,
ha napi imádságaink közben többször
is előkerül, hiszen i-« nagyon szép kép
pel érzékelteti Jelenits István - "gyer
mekkorunk óta ennek égboltja alatt
élünk. Szüleink .ezt imádkozták értünk,
amikor még meg sem születtünk.
Anyánktól tanultuk -'meg, amikor mén
alig értettük meg az emberi beszédet.
Anyánk, az Egyház mondatja s együtt
mondja velünk, minden szentmisén. Ha
lálunk óráján is ezt szeretnénk imádkoz
nL"

A Betű és lélek azon alapszik, hogy
napról napra olvassuk a szentírást. S
ha az ember esetleg a napi hajszában,
a fölöslegesen feltornyozott tennivalók
között nem is talál időt a szent köny
vek rendszeres olvasására, Jelenits Ist
ván könyve mégis arra inti, hogy he
tente több idejét és nagyobb energiáját
kell erre fordítania. Újra és újra ráéb
reszt, hogy az evangéliumoknak és Szent
Pál leveleinek nemcsak betű szerint
való értelme, hanem mélyebb jelentése
is van, rnelyet csak az tud felfogni és
tovább építeni önmagában, aki veszi a
fáradságot a szentírási részletek szelle
mének megértésére is.



André Breton írja a szürrealista mani
fesztumban, hogy az emberiséget látszat
szerint még a logika irányítja, de aszi:"
gerúan vett logikai eljárások segítségé
vel csak másodrendű problémákat oldha
tunk meg. Jelenits István könyve ennek
ellenkezőjét bizonyítja: az észre és a
szívre, a lélek nyitottságára épülő kö
vetkezetes logika igenis megoldást ad
hat az emberiség legnagyobb kérdésére,
a lét értelmére és hogyanjára. Nincs
szükség szellemi kalandorkodásra és
kalandozásra. Nyugodt szívvel lemond
hatunk az emberiség nagy válságainak
mélyéről felnövekvő filozófiák kietlen,
látszólag mégis útmutató megoldásairól.
:Életünket a túlvilágra kell irányítanunk
- ahogy erről Gabriel Marcel elmélke
dik -, hiszen lehetetlen nem éreznünk,
hogy épp erről a túlvilágról való le
mondás, illetve létezése gondolatának
kényelmes vagy kétségbeesett elvetése
az emberiség nagy megrázkódtatásainak

RENOIRTOL PICASSOIG

A múlt század közepétől századunk
elejéig nagy francia festőművészek vá
logatott alkotásaiból huszonkét mester
mű került a budapesti közönség előtt be.
mutatásra a moszkvai Puskin-múzeum
anyagából. Az .udvarias válogatás nem
kizárólag a legjelentősebbeket bocsátja
közszemlére a Szépművészeti Múzeum
ban. Renoir nagy vászna, a "Békás ta
nya" korai műve, látványos, érdekes,
de még korántsem vetekedhet az egy
kori porcelánfestő felülmúlhatatlan fi
nomságú, életteljes portréinak színvonalá
val, amelyek feledhetetlenül élnek em
lékezetünkben, küZönösen az érzékletesen
testközelben felídézett női báj varázsát
örökítve meg. Jean Franc.ois Raffaelli,
Pizzaro, Henry Lebasque, Louis Forrain,
Sisley, tmile Ot hon Friesz, Albert Mar
quet, André Lurcat egy-egy tája, jele
nete, városrésze tetszést vált ki, tanul
,ágosan kiegészítve, mint jobbára mű.

helymunka, igazi remekműveiket. Hosz
,zabban állunk meg Claude Manet java
korabeli "Szénakazal"-jánál: mögötte
karcsú facsoporttal és a távolí, késő dél
utáni, szétszórt fényű, sejteIme s égbolt
tal, önkéntelenül érezve, hogy ez a nagy
festő átszellemülten száguldott ecsetjé
"el, hogy a feltáruló látványt egyeztesse
belső látomásával.

Sokáig állunk Paul Cézanne, az utána
következő festőgeneráció útjelző meetere
"Halastó híddal" című vásznánál: a sű-

egyik oka. "Kétségtelenül sose fogjuk
tagadni - írja Gabriel Marcel -J hogy
a túlvilágnak ilyen állítása kockázatot
is jelent, .szép kockázatot', melyről az
ókori bölcselet beszélt, mégis az a kér
dés lényege: ha az ember elutasítja ezt
a kockázatot, nem kerül-e olyan útra,
ami előbb-utóbb a pusztulásba viszi?"
Ezen a jelképes úton rendkívül értékes
útjelző Jelenits István új műve, mely
nem szűnő ragyogással irányítja figyel
münket legigazibb célunkra: Isten ren
delésének megértésére, és akaratának
követésére.

Még egyetlen megjegyzést: olykor
szóvá tettük, hogy a Szent István Társu
lat egyik-másik kiadványa nem minden
ben felel meg rendeltetésének vagy a
kiadó irányában megnyilvánuló vára
kozásnak. Úgy hisszük, Jelenits István
könyve igen magasra állított mércéie
is lehet a kiadónak.

SIKl GtZA

rű, zöld bozótokon csak nehezen líttörő

fények cikázásánál, és megértjük, hogy
ennek a nagysokárá fölfedezett festő

lángésznek a képei miért oly maradandó
becsűek. napjainkban is. Minél tovább
szemléljük ezt az első benyomás után
kissé kuszált, alig megnyugtató hatású
tájképet, annál határozottabban észlel
jük elválaszthatatlan azonosulásunkat a
természettel, még ha azelőtt nem is volt
intenzív kapcsolatunk vele. Úgy vésődik

emlékezetünkbe egy-egy Cézanne-kép,
mint önvallomás, portré az emberről,

akinek a lelke szólal meg fákban, viz
partban, ránk szitáló napsugárzásban.

A kiállításnak négy kimagasló élmé
nye: Van Gogh csodálatos portréja
Doktor Rey-ről, Matisse "Spanyol nő"

-ie és Picasso két műve, egy kubista
felfogásban ábrázolt, keresztrejtvénysze
rűen bonyolult és megvesztegetően élőn

-valóságos csoportos nőalakja, és egy
páros portréja vándoretrkuszosokról:
egymás mellett ülő nő és férfi, szív
facsaróan kiábrándult arccal bámul a
semmibe. Nem hagyhatók említés nélkül
Gauguin tahiti nőfigurái,· színeinek ke
leti pompában csillogó révülete, nem
különben Fernand Léger "Női portré"-ja
és két fej-grafikája, azon sajátos igé
nyével, hogy az embert tárgyíasítsa és
a tárgyat átszellemítse.

A Matisse-kép látnoki eleganciáját
azonban .nem csodálhatom eléggé. Szá
momra a csúcspontot jelentette.

HAJTS GtZA
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