
só verseiig teljes keresztmetszetét kapjuk Szabédi
költészetének. A kötet végén néhány műfordítást

találunk, majd a függelék a filológusok nak nyújt
segítséget a költőt ihlető és a róla szóló írások köz
lésével. A kutatók számára legértékesebb azonban
a tudós és költő összes megjelent írásainak reper
tóriuma.

Már a fiatalkori verseket olvasva megjelenik
előttünk a tragikus sorsú költő írói és emberi port
réja. A vílágban magát idegenül érezve, a minden
kit körülvevő és már-már megszokott ellentmon
dásokat oly világosan fejti ki, hevíti fel, hogy azok
mindenki számára láthatóvá válnak, felelősségvál

lalásra kötelezik az olvasót is. A borús, pesszimista
alaphang mögött ott érezzük a katarzis igényét;
Szabédi azonban az ellentétek feloldására és lelki
megújulásta törekszik. Az élet fő sodrából való ki
vetettség érzése szüli benne ezt a katarzis-igényt.
Úgy érzi, nélküle idegen minden, ha ő nem szere
pel az emberi törekvésekben, azok csak rosszak,
csonkák lehetnek. A szabédi nagyréten és a Nélkü
lem cimű versek párhuzama mutatja a legtömöreb
ben : .Vasuti sin mellett / jöttem ídegennek / egy
idegen világra" - olvassuk az előbbi versben, majd
a másikban: "Nem kéri kölcsön vállam erejét / a
romokon sodródó sorskerék, / idegen utján elgör
dül tova."

A korábban önmagától is idegen Szabédi a há
ború után megleli optimista hangját. De talán
mert korábbi életében csak kívánta, de meg nem
tapasztalta az öntevékenységet ekkor még segít
séget vár, a cél felé induláshoz. A negyvenes évek
második fele még nem hozta meg Szabédi számára

TEOLÓGIA

Az Apostolok Cselekedeteinek
olvasása
Hogyan és hol alakultak ki az első hivő közössé
gek a feltámadt Krisztus körül? Milyen volt az éle
tük, mik voltak az örömeik és k űzdelmeik ? Ho
gyan terjedt el az evangélium egyetlen emberöltő

alatt Jeruzsálemtől Rómáig, az akkor ismert világ
fővárosáig? Az Apostolok Cselekedetei-nek olva
sója ezekre a kérdésekre kap feleletet. Az elbeszélt
eseményeknek azonban sajátos jelentésük van, a
nehézségek sem érthetők meg azonnal. a cselek
ménnyel kapcsolatos történelmi és földrajzi isme
reteink is hiányosak. Szívesen vesszük tehát a
szakértő magyarázó, kiegészítő tájékoztatását. Ezt
kapjuk meg Gál Ferenc, a nemzetközileg ismert

az újjászületést. Csak néhány évvel később a dog
matizmus ellen fellépve jutott el a katarzishoz. Bel
ső újjászületésével azonban nem járt együtt kora
problémáinak megoldódása, sőt éppen e problé
mákkal szemben újult meg ő maga is. A pacsirta ci
mű, önbírálattól sem mentes versét 1949-ben kezd
te el, de csak 1953-ra tudta befejezni. A bürokrácia

, és a személytelen tömegdemagógia ellen szólt "em
berűl" ~ a versben is kiemeli e szót ~, majd így feje
zi be: "Négy éve irtam ezt a verset ... / És be ré
mes, / hogy panaszom ma is érvényes". Ugyaneb
ben az évben a Mese cimű versében követelt írói
felelősséget, hogy aztán költőként többé ne szólal
jon meg.

Szabédi igaz és őszinte hittel állt a háború után
az új rend rnellé, de megalkuvásra képtelen aIkatá
val nem vállalhatta az elkövetkező évek torzulá
sait. Utolsó verseivel és az 1953-ban írt, 1956-ban
publikált Az RNK magyar irodalmának néhány
problémája cimű tanulmányával egy emberi tartá
sát és felelősségét megőrző írástudó tiltakozott a
dogmatizmus térhódítása ellen. Ezek az írások egy
lassú tisztulási folyamat első jelei voltak a személyi
kultusz korában. Szabédi László ezt a tisztulást
másoktól is követelve jutott el 1959. április 18-án a
kolozsvári vonatsínekhez. Költői és tudósi életmű
ve beépült nemcsak az erdélyi, de az egységes ma
gyar kultúrába is. Kristálytiszta gondolatmenete
és világos fogalmazása nyelvtudósi és lírikusi alka
tán ak ötvözete volt.

VIRT LÁSZLÓ

dogmatika professzor A::- Apostolok Cselekedetei
nek olvasása cirnű könyvéből. Nagy szakértelem
mel, de könnyen érthető stílusban kiséri végig ol
vasóját az apostolok, elsősorbana Péter és Pál mű
ködését ismertető szent könyv eseményein. Nem
tudományos egzegézist akar nyújtani. hanem a
könyv olvasásához. megértéséhez ad segitséget. Az
Apostolok Cselekedetei-nek tanulságait összegzi a
mai olvasó számára. Péter arról beszél, amit többi
apostoltársával egyűtt látott és hallott (4,20), Pál
évekig tartó missziós útjairól számol be. Működé
sük eredményeképpen kialakul az apostoli kor
egyháza. Megismerhetjük az egyház felépítésének
lényeges elemeit és a hivő magatartás jellemző je
gyeit. Ezek Krisztus rnüvére, tanítására vezethetők

vissza, így minden korszakban meg kell marad
niuk.

Az első pünkösd leírásából a Szentlélek tevé
kenysége rajzolódík ki. "A képben benne van a ta
nítás, hogy a Szentlélek minden hivőt át hat, min
denki személy szerint »újjászületik vízből és Szent-
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Iélekből«. Maga a Szentlélek az Atya ígérete, aján
déka, azért felülről ereszkedik le. Egyúttal mint
tűzlángjelzi az átalakulást is, amely a hivőben vég
bemegy: új látást, erőt, buzgóságot ad annak, aki
befogadja" (20. o.). E magyarázat nyomán, ame
lyet a könyvben további szempontok egészitenek
ki, átgondolhatjuk a Szentlélek ihlető, éltető, irá
nyító tevékenységét az egyházban és az életünk
ben. Az első pünkösd eseménye megadja Péter be
szédének és az egyház minden ígehirdetésének ke
gyelmi hátterét. "Jézus azt a feladatot hagyta apos
tolaira, hogy legyenek az ő tanúi. Most megkapták
hozzá a Szentlelket, s a tanúskodás elkezdődik Je
ruzsálemben, hogy azután terjedjen a népek kő

zött" (22. o.). A szerző rámutat arra, hogy Szent
Lukács, az Apostolok Cselekedetei-nek szerzője

"egész könyvében érezteti az egyház meggyőződé

sét, hogy az evangélium terjedését az első pünkösd
napjától kezdve természetfölötti erők befolyásol
ják és irányítják" (65. o.). Az apostoli egyház min
den lépését a Szentlélek irányítja. Ö vezeti be az
egyházat a zsidóság zárt falai közül Péter apostol
döntésén keresztül, ő vezeti át Szent Pált második
apostoli útján Kisázsiából Görögország földjére.

A könyv nyomán nehézség nélkül felismerjük az
apostolok módszerét, ahogyan az evangéliumot
hirdették. Prófétai beszédeket mondtak. "Ez a
prófétai beszéd azonban nem az ítélettel való fe
nyegetés..Meg akarták győzni hallgatóikat Isten ir
galmáról és szeretetéről, kedvet akartak csinálni
nekik az evangélium követésére" (25. o.). Milyen
az a keresztény magatartás, élet, amely az aposto
lok igehirdetése nyomán kialakul? Ezt a keresz-

VILÁGPOLC

Öt új könyv Londonból
Különös ellentmondás: a történelmi egyházak vi
lágszerte veszítenek súlyukból. Csökken a papi hi
vatások száma, egyre kevesebben járnak templom
ba. Viszont változatlanul sokan hisznek Istenben,
a lélek halhatatlanságában, nem lehet számon tar
tani a különféle vallási irányzatokat, a szektákat, s
a legsikeresebb kiadványok a vallásos, a lelki élet-
tel foglalkozó könyvek. .

Mi lehet a magyarázata ennek a furcsa kettős

ségnek?
A nyugati könyvpiacon az utóbbi másfél évti

zedben könyvek százai jelennek meg - Jézusról.
Egy részük tudatosan sokkhatást - és nagy pél
dányszámot - akar elérni. De számos olyan könyv
is napvilágot lát, amelyeket jól felkészült kelekó-
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ténység szentségének vétele alapozza meg. "A Jé
zus nevében való megkeresztelés azt fejezte ki,
hogy az ő szolgálatába szegődnek, az ő tanítványai
lesznek, azonosítják vele magukat, s azt az üdvös
séget akarják elnyerni, amit ő szerzett.

A kereszténység azonban nem csupán az ember
teljesítménye, nem csupán az ember fejezi ki hódo-j
latát Isten előtt, hanem benne van Isten adománya
is: "megkaptátok a Szentlélek ajándékát" (25. o.).
Az apostolok igehirdetése és tanúságtétele nyomán
kialakultak az első keresztény közösségek. Lukács
azt is elmondja, mí jellemezte ezeket: "Állhatato
san kitartottak az apostolok tanításában és közös
ségében, a kenyértörésben és az imádságban".
Ezek olyan követelmények, amelyeket ma is meg
kell valósítanunk; szilárd hit nélkül nincs igazi ke
resztény közösség. "Ma különösképpen hangsú
lyoznunk kell, hogy Jézus Krisztusról is az a hite
les kép, amelyet ők ránk hagyományoztak, hiszen
ők Krisztus misztériumát a Szentlélek segítségével
fejtették ki" (27. o.). A másik jellemző vonás, hogy
testvéri közösségről beszélünk. Ezt az öntudatot és
összetartozást a kenyértörés misztériuma táplálta.
Szent Pál missziós útjai kalandos részei az Aposto
lok Cselekedetei-nek, amely a nemzetek apostolá
nak fogságával végződik. Gál Ferenc müve azon
ban arra figyelmeztet, hogy ne pusztán a történetre
figyeljünk, hanem arra is, hogyan tanúskodott az
apostol Krisztus evangéliuma mellett. (Szent Ist
ván Társulat. 1982)

KIRÁLY ERNŐ

tyák írnak, rögeszmék vagy egy-egy szellemes ötlet
alapján.

Az elmúlt két-három évben .Jeplezték le" ebben
a műfajban, hogy Jézus voltaképpen Mária Mag
dolna férje volt, vagy homoszexuális kapcsolatban
állt János apostollal, vagy hallucinogén gombával
táplálkozott és Isten fiának képzelte magát.

A legújabb csodabogár a Londonban most meg
jelent könyv. DESMüND STEWART The Fore
igner (Az idegen) címü müve, amelyről a kritiku
sok azt állítják, hogy sokkalolvasmányosabb,
mint az előbb említett agyszülemények. A szerző

ezenkívül jó nevü kutatója is a közel-keleti világ
nak. Legismertebb eddigi munkája T. E. Law
rence-ről, az első világháború alatt nagy szerepet
játszó angol hirszerzőről szól.

Az "idegen" Jézusról írt könyvének is mintha
Lawrence lenne amintája. D. Stewart alaptétele a
következő: A kisded Jézust szülei nem menekítet
ték a vérengző Heródes elől Egyiptomba, hanem
József a gyermeket váró Máríát vitte Egyiptomba,


