
A kötet végén a rövidítések jegyzékét ta
láljuk. A tárgymutató nemcsak egy fogalom
előfordulását regisztrálja a Kódexben, ha
nem az egyes fogalmak különféle vonatko
zásait hozza, jelezve az érintett kánont, ká
nonokat. E tárgymutató összeállításában
több más külföldi tárgymutatót használt fel
a szerkesztő. Arra is gondolt, hogy bárki
eredménnyeL használhassa terminológiai
szótárnak is, vagyis a jelzett kánon kikere
sésével megtalálja a megfelelő latin szak
kifejezést.

Az 1917-es Kódex nem jelent meg ma
gyarul. Sipos István azonban már a követ
kező évben harmadfélszáz oldalon adott ki
róla részletes magyar ismertetést. Az új
Kódex, a II. Vatikáni zsinat utolsó okmá
nya a szükséges magyarázatokkal együtt
anyanyelvünkön is hozzáférhetővé vált a
kiadó és a fordító jóvoltából. (Szent István
Társulat)

Személyi József

Szabó Ferenc:
Jézus Krisztus tegnap és ma

Szabó Ferenc fordításgyűjteménye sokszí
nű interjúsorozatot tár az olvasók elé. A
Vatikáni Rádióban elhangzott beszélgeté
sek és aP. Poupard bíboros körkérdésére
válaszoló vallomások új formában szólnak
a Szentírás iránt érdeklődő keresztények
hez. Az interjúk és vallomások közvetlen
hangneme -lehetóséget nyújtott a szaktu
dományos kérdések közérthetőbb megfo
galmazására s a személyes élmények közlé
sére. Természetesen ilyen sok nézetből le
hetetlen egységes képet összeállítani: a rá
dióban megszólaltatott szentíráskutatók és
~lkötelezett keresztények Krisztus-képe
szinte személyenként különbözó. A biblia
magyarázat általános alapelvei és tényei a
személyes hit fényében különféle árnyala
tokkal jelennek meg.

Az interjúsorozat a bibliakritika alapkér
déseinek tisztázása után sorra veszi Jézus
életének fontosabb szakaszait. A különféle
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megközelítésmódok és szemléletek ,,~egi

timitását" forráskritika kapcsán E. Trocmé
támasztja alá. A strassbourgi egzegéta sze
rint már maguk az ősegyház igehirdetői is
"eléggé kűlönböző Krisztus-képeket közve
títettek". Azt is tisztázza az előtörténet

kapcsán, hogy "Jézus nem volt a Kereszte
lő tanítványa", noha "János tanítványainak
egy része a Keresztelő lefejezése után Jé
zushoz csatlakozott". A csodákkal kapcso
latos biblikus szemléletről beszél X. Léon
Dufour. A Jézus életével kapcsolatos inter
júk közül kiemelkedik J. Dupont fejtege
tése a "Boldogságokról" és Isten Országá
ról. A belga bencés egzegéta valóban szak
értőként elemzi akét fogalmat és összefüg
géseit.

A személyes hitvallások között jó né
hány olyan vallomást is olvashatunk, ame
lyek a szentíráskutatókhoz hasonló tárgyi
lagos teológiai megfogalmazásban íródtak.
A katolikus dogmatika alapvető tételei tűn

nek fel H. U. von Balthasar és Y. Congar
soraiban. A "klerikalizmussal" és "férfi
jogú" tudománnyal is dacoló őszinte biblia
kutató szólal meg A. Jaubert vallomásá
ban. Az elkötelezettség és küldetéstudat
fűti át B. Gantin bíboros és R. Schütz taizéi
perjel rövid írását. Több ízben szóhoz jut a
mai francia értelmiség. A Teilhard de
Chardin művein nevelkedett orvosok és fi
lozófusok őszinte vallási meggyőződésebá
torithatja a világnézeti kérdésekkel nehe-

.zen boldoguló magyar diplomásokat is. A
Francia Akadémia több tagja tesz vallo
mást Jézus örömhírének időszerűségéről

és továbbadásának lehetőségeiről. Katoli
kus írók vállalkoznak az örök üzenet hite
les tolmácsolására, éppen a saját istenke
resésük vagy megtérésük élményére hivat
kozva. Neves közéleti személyiségek mel
lett vallomást tesz hitéről az egyszerű ta
nárnő és könyvtárosnő is, igy válnak ezek
a tanúságtételek egészen sokszínűvé.

A könyvet a szerkesztő tömör üdvösség
történeti áttekintése zárja be, amely meg
könnyíti az egzegéták véleményeinek kro
nológiai elhelyezését. Az könyvet igen
szép szentföldi felvételek teszik mutatóssá
és első látásra is vonzóvá.

Orosz László


