
Teológia

Új egyházi kiadványok

Küldetésben
Méltó módon ünnepelte meg Iaptársunk, a Teoló
gia, fennállásának 20 éves jubileumát: rangos ta
nulmánykötetet adott ki erre az alkalomra A kötet
első felében a Teológiában már megjelent írásokat
találunk. Részben a folyóirat szerkesztőjének, fő

munkatársának és kiadójának egy-egy írását,
részben a folyóiratban külföldi szerzöktöl publikált
írásokból vett szemelvényeket. Ezekaz írások mint
egy keresztmetszetet adnak számunkra a folyóirat
két évtizedes múltjából. Annál fontosabb ezt
látnunk, hiszen a Teológia közvetlenill a n. Vatikáni
zsinat befejezése után indult, és igen jelentős

szerepet játszott abban, hogy a magyar egyház is
belekapcsolódjék abba az újfujta szellemiségbe,
gondolkodásmódba, amit a zsinat képviselt.A kötet
háromnegyed részét azonban eredeti, erre azünne
pi a1kalomra készillt tanulmányok adják. Amint a
kötetet összeállító Korzenszky Richárd írja
bevezetőjében: "Szándékunk, hogy a teológia és
más tudományok határterilleteiről gyűjtsünkegybe
tanulmányokat, és elsősorban az embert állítjuk
középpontba, akihez az Üzenet szöl," A teológus
mellett megszólal itt a szociológus, a pszichológus,
a filozófus és a gyakorló lelkipásztor is. Ennek
megfelelően változik az írások jellege, hangvétele
- a tág horizontot nyitó, a teológia és a mai élet,
mai ember határterilleteit bejáró tanulmányok mel
lett találunk költői elmélkedést és riportszerű

élménybeszámolót is. Közös azonban ezekben az
írásokban az emberért érzett isteni felelősség:

mindegyikük azt kutatja, mit adhat az örök Evan
gélium a ma emberének (Teológia, 1988)

Gyökössy Endre: Mai példázatok
A valamirevaló lelkipásztor egy kicsit pszicholó
gus is, s a pszichológus, ha hivatása magaslatán
áll, gyakran egyszemélyes lelkipásztorkodást
végez. Gyökössy Endre életében páratlanul
eredményesen kapcsolódott össze ez a két hi
vatás a lelkek javára, hiszen "tanult szakmája"
mindkettő: a teológia és a pszichológia is. Ahogy
maga vallja: "Már mínt teológus hallgatónak az
volt az érzésem, hogy túl keveset tudok azokról
az emberekről, akiknek majd igét hirdetek. Ezért

beiratkoztarn a bölcsészetre, és ledoktocáltarn pszi
cho-pedagógiábóL" Derűs, kiegyensúlyozott, segí
tökész. mélyen az Istenben élő egyéniségével így
tudott - és hálaIstennek, tud ma is - olysokaknak
lelki vezetést, eligazítást nyújtani, beszédeivel,
írásaival, le1kivezetésével. Hány emberi sorsot lát
egy lelkipásztor az évek-évtizedek folyamán? Hány
lélek mélységei tárulnak fÖl előtte? Hogyan látja
igazolódni a Biblia igazságait az élet killönböző

drámáiban? GyökössyEndre a mélyen hívő ember
szemével olvassa a Bibliát és az életet, és látja
egységben a kettőt. Smert az Úrtól megkapta a szép
szó adományát is, élményeit remek írásokban tudja
közölni velÖÖk. Történetei mind egy-egyéletsorsot
jelenítenek meg előttünk - a bibliai példázatok
mai folytatásait.

A tömeget tanító Jézus lelkülete érint meg
bennünket könyvének olvastán. (A Református
Zsinati 1roOOSajtóosztálya, 1988)

Arcodat keresem
Szabö Ferenc S. J. állította össze a kötetet. A
szerzö hatalmas olvasottságát, tágas szel1emét
mindig újra megcsodálhatjuk egy-egy új könyve 
megjelenésekor. A 20. század teológiai-filozófiai
áramlataiban éppen annyira otthonosan mozog,
mint költészetében. verseket éppen olyan szíve
sen ír és fordít, mint teológiai tanulmányokat. E
kötetében Isten-keresők vallomásait gyűjtötte

össze. Nagy részük századunkban élt - bár
megtaláljuk .az időtlen klasszikusok egy-egy
írását is: köztük Szent Ágostont, Keresztes Szent
Jánost, Fénelont, Pázmányt, Kierkegaard-t. A
kortársak között olvashatjuk a közismert "nagyo
kat", Claudeltől Chestertonig, Prohászkától Ba
bitsig, de találunk jó néhány kevésbé ismert
nevet is. A szemelvények meggyőzhetnekarról,
hogy az Isten-keresők végeláthatatlan sora nem
fogyatkozott meg napjainkban sem. A kötet
második része húsz interjút közöl, amelyeket a
La Croix munkatársa készített neves személyi
ségekkel az Isten-hitről. A Vatikáni Rádió hallga
tói ezeket már hallhatták Az emmauszi úton
című sorozatban, s most bizonyára ők is öröm
mel olvassák újra. A kötetet Szabó Ferenc remek
kis elmélkedése zárja a mai ember hitének
lehetőségeirőlés feladatairól. Mi a közös mind
egyik írásban? Az előszó így jellemzi: "A közölt
szemelvényekben és beszélgetésekben a költők,

misztikusok, hívő gondolkodók általában hason
latokkai, képekkel, szimbólumokkal fejezik ki
élményüket ... A hit misztériuma, a kimondha
tatlan isteni is a szimbólumon ragyog át, nyilat
kozik meg a hit szeme számára." (Róma,
1988)
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Marcel önmagáról
Szabó Ferenc már eddig is igen sokat tett azért,
hogy a 20. századi keresztény gondolkodókat
megismertesse a magyar olvasóközönséggel.
Újszerűvállalkozásba fogott Mai írók ésgondol
kodók címü sorozatával, amelynek most már
második kötetét tarthatjuk kezünkben. (Az első

Mauriacról szölt. ) Gabriel Marcel nevét viszony
lag kevesen ismerik hazánkban, holott nemcsak
az egyik legjelentősebb egzisztencialista filozó
fus, hanem századunk keresztény szellemisé
gének is legfontosabb alakjai közül való. Szabó
Ferenc bevezető tanulmánya bemutatja Marcel
gondolatvilágát, köztük híres felismerését:
"Isten az Abszolút Te": "Nemcsak gondolni kell
Istenre, beszélni Istenről, hanem vele lenni,
imában találkozni vele, Te-nek szólítani, és a
felajánlás vagy imádás gesztusával kiszolgáltatni
magunkat neki." A szövegváIogatás először ad a
magyar olvasóknak bepillantást Marcel írásaiba.
egyebek között részleteket kapunk önéletrajzi
visszaemlékezéseiből,a híres Lenni vagy birto
kolni című kötetből. s hat beszélgetését olvas
hatjuk Paul Ricoeur-rel. Örömmel olvastuk végig
e kis könyvecskét, és várjuk a sorozat újabb
köteteit. (Róma, 1988)

Kisboldogasszony csillaga
"Custodit sírnplíces Domínus", Örzi az Úr az
egyszerűeket - idézi a 114. zsoltár szavait
Marcell kármelita atya, polgári nevén Marton

Irodalom

Rónay György: Fák és gyümölcsök

Rónay György életmű-sorozata egy 1942-es re
gényhez érkezett cl, amelynek első kiadását négy
és fél évtizeden át nem követte újabb. A mai
olvasó bizonyára kíváncsi, hogy miként válaszolt
a második világháború éveinek súlyos kérdéseire
az az író, aki későbbApárduc ésa göt/ö/yében az
ötvenes éveR etikai Válságánakelemzésére vállal
kozott, s aki katolicizmusat társadalom-, történe
lem- és létértelmezéssel építette egybe. A most
újra kiadott Fák ésgyümölcsök tanúsága szerint
Rónay György messzíre nyúlt vissza a válaszért. s
lételméleti magaslatokat ostromolt, midőn a
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Boldizsh', az oly sok ember által tisztelt és
szeretett lelki író, gyóntató és szönok, Ó is azok
közé a kicsinyek közé tartozott, akiket felemelt
az Úr, s így aztán kimondhatta: "Nekem minden
egyszerű.. . Miért? Mert szeretek"
Fényességben-fájdalomban gazdag életet élt.
Szeretetének gyújtópontja Mária volt, az "Édes
anya", a "Kis Szüzanya", a "Kármel Ékessége", az
"Egyház Anyja", ujjongó, gyermeki örömmel vet
te körül. De nem kerülte el a fájdalom, "a tövis, a
Kenyeres Pajtás" scm. Életprogramja a "két v"
(voluntas mea- Voluntas Tua) közelítése,
egyesítése volt. "Kereszténynek lenni annyi,
mint halálosan komolyan venni Isten akaratát"
- vallotta.

Több mint ezer oldalnyi naplójegyzetéböl
Sinkó Ferenc értő kézzel válogatott ki egy könyv
re valót. (Szent Jstván Társulat, 1987)

Klemm Nándor: A szegények orvosa
Egyre több könyv és cikk jelenik meg a legendás
életű gröfröl, a szegények orvosáról, dr. Bat
thyány Strattmann lászlóról, akit, reméljük, ha
marosan a boldogok sorában tisztelhetünk. Ebbe
a sorba tartozik KJemm Nándor munkaía, amely
a szerző szerint "eredetileg nem szépirodalmi,
hanem tudománytörténeti rnünek indult". Első

sorban gazdag dokumentumanyaga, és igen
szép, bár nem túl jó minőségű képei teszik
megindító és elgondolkodtató olvasmánnyá ezt
a könyvet. (Prugg, 1988)

történelembe ágyazott emberi sorsok tragédiáj
ra igyekezett magyarázatokat keresni.

A Fák ésgyümölcsöket így családregényként
indítja és komponálla. Egy küzdelmes életű anyát
állít a középpontba, akinek felmenői és férje,
valamint gyermekei és rokonai időben és térben
egyaránt távlatot adnak egy egyéni élettörténet
nek. Ebben az életrajzban a történelem látszólag
hangsúlyosan van jelen, hiszen eseményei az első

világháború éveiben, a forradalmak idején, majd
a fehérterrort követőkonszolidáció korszakában
zajlanak. A behívök. a katonadalok, a rettegés,
lövészárkok mocska, Károlyi programja, a tünte
tések, a kommunista szervezkedés, majd a román
megszallas. az antiszemitizmus, a húszas évek
társadalmi depressziója, a földbirtokos osztály
válsága, s a budapesti bérházak szegénysége és az
értelmiség létbizonytalanságaolyan motívumsor
a regényben, amely akár történelmi tablóvá is
szélesíthetné a kornpozícíöt alkotó családre
gényt. Rónay György azonban a történelmi


