
Keszthelyi Ferenc:
Képes Kis Biblia

Már második kiadásban jelent meg Keszt
helyi Ferenc hasonló célzatú könyve. Ez is jel.
zi, hogy a gyerekek körében mennyire közked
veltek az ilyen kiadványok. A szerzö a Szent
írást nem ismerőknek, főleg gyerekeknek
szánja könyvét. A Biblia egészéből válogat,
felerészben az Oszövetségböl, felerészben az
Evangéliumokból veszi anyagát. Egy lapnyi
terjedelmű történetekben, leegyszerűsítve és
tömörítve, mégis olvasmányosan mondja el a
Biblia legfontosabb történeteit. Ahol szük
séges, magyarázatokkal is segíti a szöveg meg
értését fiatalolvasóinak. A kiválasztott szöve
gek valóban a Szentírás legfontosabb helyeit
tartalmazzák - aki a könyvecskét végigolvassa,
az a történet egészéről kap vázlatos áttekin
tést. - A képek szerzöjét a könyv nem tünteti
fel: a jugoszláv Képes Biblia ízlés- és hangulat
világát idézik, bizonyára sokak örömére. Még
is úgy gondoljuk, hogy a jól megírt, gondos
szöveg modernebb, müvészibb, igényesebb
kép-illusztrációkat érdemelne. (Ecclesia)

Loyolai Szent Ignác:
Lelkigyakorlatos Könyv

Napjainkban igen népszerűvé váltak a lelki
gyakorlatok. Aki tudatos keresztény életet
akar élni, az természetesnek veszi, hogy éven
te legalább egyszer, néhány napra kilépjen
élete megszokott ritmusából, s elvonuljon 
általában többedmagával. s arra hivatott lelki
vezető irányításával - azért, hogy elmélkedjék,
imádkozzék, Isten színe elött újraértékelje az
életét. Ezt a szokást elsősorban a jezsuiták ter
jesztették el, alapítójuk, Szent Ignác szellemét,
utasításait s az ö Lelkigyakorlatos Könyvét
követve. Ignác felnőtt korában tért meg, és lé
pett elszántan a tökéletes odaadás útjára. E
könyvben saját felismeréseit, reflexióit foglalja
össze és ajánlja elsősorban rendtársainak. A
könyvet nem futhatjuk át érdekes vagy tanul
ságos szövegként. Egy hónapos gyakorlathoz
ajánl módszereket, szempontokat. megjelölve
az előrehaladás iránvat. ritmusát. Csak az ol
vassa tehát gyümölcsözően, aki ilyen kézi
könyvként használja, s a négy hetes (vagy

nyolc, de legalább három napos!) elvonulás,
gyakorlatozás után valóban egész szívével Is
tennek ajánlja magát. A gyakorlat elvégzését
nagyban elősegítik a jezsuita atyák hozzáfű

zött kitűnő magyarázatai. A Lelki élet mesterei
című sorozatban méltán kapott helyet a lelki
élet irodalmának ez a klasszikus remekműve,

amely csaknem fél évszázada nem jelent meg
magyarul. (Szent István Társulat)

Carlo M. Martini:
Minden utamon Te vezettél

A Lelkigyakorlatos Könyv évszázadokra meg
szabta a lelkigyakorlatok tematikáját. Ter
mészetesen mást is választhatunk ilyenkor el.
mélkedéseink vezérfonalául. Martini nagyte
kintélyű biblikusból és jónevű lelkigyakorlat.
vezető jezsuitából lett milánói érsekké - ma
Olaszország legtekintélyesebb főpapjának

mondják. Könyve két lelkigyakorlatát tartalo
mazza. A Szent János evangéliumára épült el
mélkedések minduntalan visszautalnak Szent
Ignác könyvére, tehát hagyományos Szent
Ignác-i lelkigyakorlatnak tekinthetők.A Mózes
élettörténetéről szóló elmélkedéseket viszont
az Ószövetségnek ez a talán legnagyobb egyé
nisége ihleti. Martini kiváló biblikus - feltárja
előttünk a szövegek benső értelmét és rejtett
összefüggéseit. Kiválóan ismeri a patrisztikus
irodalmat is. A Szentírásból elénk táruló tör
ténetek nekünk és rólunk is kezdenek szólni
ihletett tolmácsolása következtében. Martini
könyve méltán követi Szent Ignácét a Lelki
élet mesterei című sorozatban. (Szent István
Társulat)

André Frossard: Ne féljetek!

A szerző a francia újságírás "nagy öregje". Fia
talkori megtérésének élményét már pályája
csúcsán írta meg "Isten van - találkoztam ve
le" címmel. A könyvecske világsikert hozott
szerzőjének. II. János Pál pápa is nagyra be
csülte, s engedett Frossard kérésének, hogy
interjút készítsen vele. Az egyedülálló beszél
getés-sorozatban a pápa elmondja életét, sze
mélyes nézeteit a hitről, az erkölcsről, az egy-
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házról és a világról. A könyv mozaikokból
épül fel, gondolatmenete első olvasásra csa
pongónak tűnik. A szerzö jellemzései a pápá
ról, megjegyzései és kommentárjai, a pápa sze
mélyes vallomásai, emlékei, hivatkozásai a zsi
nati dokumentumokra, saját körlevele ire vé
gül mégis hatalmas egésszé állnak össze. Az
olvasó meggyőződhet róla, hogy az egyház leg
főbb tanitója és pásztora legbenső meggyőző-

Irodalom

Szentkuthy Miklós:
Az egyetlen metafora felé

Egy évvel a Prae után, 1935-ben jelent meg
először Szentkuthy Miklós második könyve
ként Az egyetlen metafora felé, "egy Iiterary
gentleman" - ahogy a Nyugat írta - újabb
"szinte kihívóan emészthetetlen" munkája.
Úgy tűnik, hogy amit az író ötven éve már
megcsinált, ma emészthetöbb. mint valaha: a
mai magyar epika felől körültekintve nem le
het figyelmen kívül hagyni a mostanában újra
kiadott. korai Szentkuthyt sem.

Ha a Prae a regény születésének regénye, Az
egyetlen metafora felé a vajúdás naplója. In
tim jellege módot ad arra, hogy az író él
ményanyagához, gondolkodásához. kételyei
hez és hitéhez közelebb kerülhessünk.

Szentkuthyban már az első mű születésének
folyamata alatt felmerül az epikai világábrá
zolás lehetségességének kérdése. Az "intéz
ményes félrebeszélésv-hez - ahogya Prae-ben
írja -, azaz magához a megvalósítható alkotás
hoz tudatosan és radikálisan hozzászámítja
"az irodalom lényegi impotenciáját". Kívülről

szemlélve művében - műve szerves részeként
- magát a készülő művet: érezteti a meglevő

mellett a hiányzót, az igazit, ami "természeté
nél fogva kívül esik minden epikán", "megkö
zelíthetetlen", Nem-Prae. De a Prae-től elvá
laszthatatlan "organikus kíséröfolyam",

A Prae-ban az alkotásról való gondolkodást
az impotencián felülemelkedő optimizmus
jellemzi, a rnü világrahozatalának elszántsága.
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désével vallja azokat az elveket és nézeteket,
amelyeket hivatalos megnyilatkozásaiban hir
det: magánélete és munkája, személyisége és
küldetése nem választható el egymástól.
Frossard-nak igaza van: ez olyan könyv,
"amelyben egy pápa először szól személyes
hitbeli meggyőződéséről". (Srent István Tár
sulat)

L. L.

A közvetlenül a Prae közelében keletkező

"naplójegyzetek"-ben a mű már tény, Szent
kuthy saját egyéniségének és "kísérletének"
vizsgálatán keresztül halad életének és művé

szetének kiteljesítése felé, az előjáték, a beve
zetés után a továbbalkotás elszántságával,
életművének központi gondolata: "az erotika
és a keresztény tisztaság összeegyeztetése" je
gyében - mint nemrég nyilatkozta.

Naplót kezd, hogy segítségével majd elhagy
hassa a naplót, a legősibb vágy, "a vad, abszo
lút imitáció", a Catalogus Rerum, a Jelenségek
Jegyzéke reményében. Naplót kezd, hogy meg
haladhassa azt, ami maga a napló is: "ez az
akarom is, nem is ízű kiscrletezés. ingadozás
aforisztika és rendszer között" - ahogy ő írja
második könyvében.

A könyv azzal néz szembe, ami nincs, hiány
zik. Ami az írót igazán érdekli, az az aJkotáson
túl van. Míg a művészeten túlival foglalatosko
dik, azalatt születik meg a mű. Ha írásaira
gondol, kétségbeejti a gondolat és az írás kő

zötti különbség.
A nyelvi kifejezés lehetséges módja izgatja,

szinte megszállottan elemzi saját "rossz" stí
lusát. "Írásaim mindenekelőtt a stílus kérdé
sét kényszerítik előtérbe, témámról szó se ke
rülhet" - írja. A stilizálás hiányból fakad. Mert
nincs meg, aminek meg kellene lennie ahhoz
az abszolút imitációhoz, ami Szentkuthy igazi
vágya, és ami szükségszerűen kifelé mutat az
irodalomból.

De azért valami mégiscsak megvan. a szöveg
által mégiscsak ott van, kimondatlanul - ki
fejezhetetlenül is. Egy helyen ezt írja: " ... sa
ját írásaimat olvasva, azoknak agyon-intellek-


