
tokat, majd néhány gondolatot a, szentlec
kéhez. A legterjedelmesebb rész a "gondo
latok és buzdítások az evangélium alap
ján". Egy-egy fejezetet néhány tartalmas
idézet, versrészlet zár le. Igen hasznosnak
tartjuk ezt a változatos bűnbánati liturgiát:
a naphoz alkalmazott mondatokkal, egyéni
összeállításban fogalmazza meg az "Uram
irgalmazz" fohászait,' példát adva ezzel
mindnyájunknak a bűnbánati liturgia válto
zatosabbá tételére. (Egyedül a Szentcsalád
vasárnapra írott lépi túl az egymondatos
terjedeimet - jelezve mintegy azt is, hogy
a hosszabb szövegek ítt könnyen nehézkes
sé válhatnak.)

Az evangéliumokhoz fűzött gondolatok
terjedelemben, tartalomban és műfajban

egyaránt igen változatosak. Találunk - a
cím jelzését követve - gondolatokat, né
hol valóságos teológíaí okfejtést [Évkőzi

20. vasárnap, Jézus Szíve ünnepe). de egész,
ilyen formában elhangzott prédíkációkat is
(karácsony, újév, nagycsütörtök, húsvét).
Ugyancsak a cím jelzi, hogy nagy részük
buzdítás: intés, sürgetes. olykor prófétikus
feddés. Prófétai kritikával (néhol talán túl
ságosan sötét színekkel) rajzolja meg a mai
ember lelkiállapotát, életformáját is. A moz-

Számunk írói:

gósítás érdekében szivesen él a retorika
jól bevált fogásaivál: ismétlésekkel, ellen
tétekkel, halmozásokkal, felkiáltásokkal,
szónoki kérdésekkel. - Az olvasóban időn

ként fölvetödhet a kérdés: nem "ért-e a
'szóból" a mai felnőtt ember? Nem volna-e
néha megnyerőbb számára a higgadtabb ér
velés, a kijelentö módú ténymegállapitás?
Olyan kérdések ezek, amelyekről sokkal
többet kellene beszélniük egymással a gya
korló szónokoknak, s amelyekről meg kel
lene hallgatniuk hallgatóikat is.

A könyv bevezetője elénk állit ja, rnek
kora feladatot és felelősséget jelent az ige
hirdetés. Ez a teológia folytonos tanulmá
nyozását, elmélyült, imádságos életet és
sok élettapasztalatot kíván. .Azok lesznek az
igazán jó, hitelesen egyéni s egyben evan
géliuIJIi beszédek, amelyek ilyen háttérben,
hosszú előkészületben érlelödnek meg. Eh
hez képest a legjobb prédikációs gyűjte

mények, homíliavázlatok is csupán "gyors
segélyt" adhatnak az időben megszorult
szónoknak. Bánk' József könyve mégis él
mény az olvasónak, s aki kézbe vette, bizo
nyára örömmel várja az igért folytatást is.

L. L.
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