
lényegi törekvéseinek. Szerzőnk a filozófiát arra
használja föl, hogy segítségével korszerű keresz
tény világnézetet alakítson ki. Úgy látja, hogy el
kerülhető a világnézeti filozófia és a tudományos
filozófia ütközése, ha a filozófiai világnézetet tudo
mányosan dolgozzák ki, ha kiépítésénél fölhasz
nálják a racionális filozófiát, a korszerű tudomá
nyos eredményeket, és figyelembe veszik a tudo
mányos gondolkodás szabályait. Nem lehet két
ségbe vonni manapságazt a tényt, hogya filozófia
jelentős világnézeti tényezővé vált. A keresztény
embernek szüksége van filozófiailag és tudomá
nyosan megalapozott világnézetre: nem a filozó
fiára van szüksége, hanem annak segítségére, hogy
az ész és a hit békét köthessen, amikor a tudás nem
a hit utódjaként lép föl, hanem a hit a tudás teljes
kibontakozásának lényegi föltételévé válik. A kö
tet ilyen igényt támaszt a filozófiával szemben.
Nem pusztán önmagáért vet föl egy-egy filozófiai
gondolatot, hanem azért, hogy azt az átfogó ke
resztény világnézet szolgálatába állítsa, vagy azért,
hogy az ellentétes nézetekkel szembesítse. Hogy
aztán ennek kivitelezése sikerül-e vagy sem, azt
egyes esetekben külön kell elbírálni. Bolberitz véle
ménye az, hogy az istenkérdés és a keresztény val
lás a filozófiai gondolkodás tükrében értelmes, iga
zolt és életképes világnézetté formálódik. Ha a
filozófiát, a tudományt és a világnézetet összeke
verjük, akkor abból súlyos szellemi torzulás kelet
kezik. A filozófia lényege szerint nem világnézet,
de elemi és elvi viszonyban van vele. A szerző igen
szerencsésen és i!~esen tájékozódik, forgolódik
mind a tudomány, mind a filozófia területén, és
ezért megbízhatóan kezeli a filozófiailag megala- '
pozott világnézeti kérdéseket.

A keresztény filozófia a transzcendentális mód
szer, a világnézeti filozófia iránytűjével indul el,
hogy tisztázza az Isten, az ember és a vallás mai
kérdéseit. Alapgondolata egyszerűen az, hogy az
emberi szellem transzcendenciájában, transzcen
dentális irányulásában kinyilvánul lsten abszolút,
személyes titka. Az alapgondolatból szervesen és
következetesen bontokoznak ki az egyes .kérdé
sek: először maga az istenkérdés, hogy van Isten,
és hogy ki az Isten. Igen lényeges, hogy Isten
letét tudományosan igazolja. Gondolatmenete
szervesen folytatódik a természetes istenismeret
antropológiai hátterének fölvázolásával, amely be
letorkollik a vallás filozófiai vizsgálatába. Az alap
gondolat Jézus Krisztus misztériumának fölvillan
tásával teljesedik ki.

A szerző az Isten-ember-vallás gondolatrend
szert tömören, ellentmondásoktól mentesen elem
zi, és halad a végkifejlet felé. Nagy filozófiai anya
got dolgoz föl, de szempontjai mindig előre meg
határozott célkitűzésétszelgálják. A könyv olvasá
sa közben bepillanthatunk egy mai skolasztikus
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gondolkodó szellemi műhelyébe, aki fölhasználja a
filozófia történeti hagyományát, s otthonosanmo
zog a mai filozófiai kérdésekben is, Bolberitz Pál
járatos á kiváló filozófusok gondolatvilágában, de
mélyen átérzi a mai "elvi-nyelvi" zűrzavart is.
Alapjában véve érdekes és értékes szellemi ötvöze
tet alkotott. Ha valakit igazán érdekel, hogy az
utolsó évtizedekben mit hozott létre az újskolaszti
kus filozófia, és hogyan alakult konfrontácíója a
mai világgal, az feltétlenül vegye kézbe a könyvet.
(Isten, ember, vallás a keresztény filozófiai gondol
kodás tükrében. Ecclesia Kiadó, 1982.)

FILA BÉLA

•
Egy ihletett

szentírási bevezető

Puskely Mária: Bibliai tájakon, Róma, 1981.
Árusitja a Szent István Társulat.

A megújuló kereszténység fokozottan érdeklődik a
történeti Jézus élete iránt, a kor bonyolult tudás- és
tapasztalatvllágával fordul hitének eredetéhez, új és
új kérdéseket tesz föl, vagy a régieket fogalmazza
újra. A katolikus szentirástudomány éppezért nem
nélkülözheti a filológia, a kultúrtörténet, az iroda
lomtörténet, az archeológia, sőt sok esetben a lélek- .
tan megállapításait sem. A mai biblikus kutatás oly
nagy fölMszültséget és alaposságot tételez föl, hogy
a világi hivő aligha képes megjárni hitének tudomá
nyos útjait, de még azok rövid szakaszait sem meg
felelő műveltség híján. Az átfogó szemlélet kialakí
tása tehát elengedhetetlen. Ezt az igényt elégíti ki
Puskely Mária könyve is.

Egy kialakuló sorozat harmadik kötete ez. Az el
ső, az Ábrahámtól Jézusig az Ószövetség nagy, Jé
zus eljövetelére utaló eseményeit, jeleit és mindezek
újszövetségi beteljesülését mutatja be. Az Életadó
Lélek pedig a Szentlélek által éltetett egyház felé
fordítja az olvasó figyelmét. 'A Bibliai tájakon egy.
mai keresztény szentföldi zarándoklata, akinek
finom, részletekbe menő, a hétköznapi valóságra ér
zékenyen reagáló megfigyeléseiben összesűrűsödik

múlt és jelen, tudományos ismeret és élő hit.
A kön)'v hármas tagolású. Az első rész (Bibliai

tájakon - Szentföldi útinapló) a szerző élménybe
számolója. A modern kor zarándoka léghűtéses re
pülőgépen, óránként nyolcszáz kilométeres sebes
séggel érkezik az "egykor Jézus tapodta földre, de
lelkében ugyanaz a vágy él, mint az ókori egyház
hosszú hetekig életveszélyben, hidegben-hőségben,

kitarto tagjaiban, lelkesedése nem kisebb a közép
kor keresztes vitézénél. A z alig több mint egyhetes
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út élménygyűjtés szembesülés azzal a földdel, a~zal
a tájjal, ahol Jézus élt. A Szentföld mai za;ániloka
nem teheti meg azt, amit Charles de Foucauld, hogy
éveket tölJ el Názáretben, elmélkedve a megtestesü
lés igazából átelmélkedhetetlen misztériumán.

A szerző Jézus életének állomásain jár. Azokon a
helyeken, ahol minden kőre, tárgyra több ezer évnyi
"esemény, kultúrák szűletése, virágzása és pusztulása
rakódik. Itt épült föl Izrael csodálatos vi/ága, és itt
testesült meg az Ige, aki- Istennél volt és aki Isten
volt (Jn 1,l). Innen érkezett az üdvösség az emberi
ség számára. A Genezáret-tó fölötti csillagok
ugyanazok. mint Jézus idejében. . . A városban ját
Fó gyermekek közül az egyik akár Jézus is lehet
ne .. :

A könyv második részének címe Jézus Krisztus
misztériumai. Szövegválogatás az egyházatyák, ké-

KÉPZŐMOVÉSZET

Baranyay András kiállítása
Ismét valahogyan "rajtakaptak" minket: érzéke
ink olyan - kevéssé aktív - tartományát kavarták
fel Baranyay András csendéletei (Helikon Galéria,
1982. március), mely mai, többnyire 'bensőségessé
gét elvesztett - konzervatív-közönyös vagy rafinál
tan túlfinomult - "műélvezói" gyakorlatunk mö
gött rejtőzik. Nyitottság; ne restelljük a jelzőt:

naiv nyitottság kerestetik e képek igazi életelemé
ül. Mert a Csendéletek mindenekelőtt a látvány sa
játos atmoszférájával hatnak. "Jótékony sugárzás"
ez, morbidabban szólva: "vizuális terápia" az el
méletgyárosok és a gyanakvó esztéták számára,
mivel a kiállítás hangulata szappanbuborékszerű

en tünékeny: magyarázó-értelmező"ujjaink" első

érintésére' is szertefoszlani látszik. Furcsa módon
ez az illékonyság - (jó esetben) a minden néző

egyéni érzékelésében újra és újra niegszülető han
gulat - igazi erénye Baranyay műveinek: nem ki
szolgáltatottság, hanem ellenkezőleg, ablak a sza-
badságra. '

Környezetünk legegyszerubb tárgyai: egy asz
tal, egy terítő, egy pohár, egy tányér, gyümölcsök,
ceruzák, ki .tudja, mióta felhalmozott papirok. le
velek - jelennek meg a Csendéletek-en különböző

"beállltásban". És még valami: egy emberi kéz,
mely szokatlan módon, de cseppet sem tolakodóan
egésziti ki a csendélet (nature morte - 'halott ter
mészet') hagyományos világát. Sőt olykor egészen
magára marad; egyedüli "témaként". Ez a kéz hol
akcióban van (poharakat, gyümölcsőket rakosgat,
'értük nyúl), hol éppen csak látható, hol tétován
tart egy ceruzát, hol óvó-rásimuló mozdulattal bo-

sóbbi teológusok, írók munkáiból. melyek az egyház
történetének különböző százaóaiból valók. A-..Pida
chétól Karj /lohnerig ..Jézus eletének egy-egy moz
zanatáról nyújtQ/Ulk meditácws anyagos. A váloga
tás külön értéke, hogya két évezredes 'anyagból
olyan fejezeteket emel ki, amelyek megértéséhez
nem szűkségesek dogmatörténetí vagy kultúrtörté
neti ismeretek.

A názáreti Jézus életének tér-idő koordinátái pe
dig kalauzulszolgálnllk a korabeli történelmi, föld
rajzi és szellemi helyzethez, Xavier Léon-Dufour
Dictionnaire ilu Nouveau Testament cimű könyve
alapján.

A kötetet történelmi tábJdzatok egészitik ki. A
szines felvételek a gazdag irásos tartalmat szemlét
tetően illusztrálják.

rul egy tál gyümölcsre, 'hol pedig teljesen eltűnik:

"magára hagyja" a csendélet többi tárgyát. Jelenlé
te fokozataiból kiindulva bizonyára lehetne vala
miféle allegorikus gondolatsort tulajdonítani Ba
ranyay András képeinek, ám egy ilyen - bármily
látványos - elmélet szükségszerűen hagyná figyel
men kívül azt az egyszerű tényt, hogy a Csendéle
tek-en az emberi kéz nem külső manipulátorként,
még csak nem is "rendezkedő individualitásként"
van jelen. Az, amit a tárgyak között "tesz", tökéle
tesen harmonizál az "élettelen" világgal; jelenléte
egyszerre esetleges és természetes, Hiszen néha
ugyanúgy "elég önmagának", tétlenül, "dolog"
ként, akárcsak egy tányér gyümölcs (Kéz I-III.).
Ez a kéz nem "beavatkozik", hanem együvé tarto
zik egy asztalnyi világ többi létezöjével: poharak
kal, almákkal, körtékkel, ceruzákkal, papírokkal,
levelekkel. "Nein szükséges, hogy kimenj a házból.
Maradj asztalodnál és figyelj. Még csak ne is
figyelj, csupán várj. Várnod sem kell, légy teljes
csendben és magad. ,Esdekel majd hozzád a világ,
hogy leplezd le. Nem tehet másként, megbűvölten
kigyózik majd előtted" (Franz Kafka).

Hogy ez a világ csak asztalnyi'? Sokak számára
minden bizonnYl\I,szfik és korlátozott volna, ám a
Baranyay által összeállított tárgyegyüttes szem
pontjából nemcsak il teljesség, hanem ~ otthonos
ság érzetét is kelti. Csend és nyugalom sugárzik a
képekről; harmónia - méghozzá maradéktalanul
hiteles harmónia: pontosan annyi, amennyi még
megvalósulhat egy ilyen asztalnyi világban. Ennyi
és nem több: itt nincs fikció, történet; mese, mellé
beszélés,. a létezés e parányi szerkesztettségében,
beállítottságában valóban megértés és összhang
uralkodik. "A valóságot nem tarthatja birtokában
az ember, a k~pet igen" - fartja Susan Sentag.
Megmaradni a képen belül - ez a legújabb Bara-
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