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MAGYAR KATOLIKUS LEXIKON V.

A lassacskán bővülő sorozat egyik legjelentő

sebb kötetéhez érkezett, hiszen ebben szere
pel például a Jézus címszó is, gondos lebon
tásban. Az olvasó különböző eseményekhez
kötve (külön címszavakban) követi életét, ta
nítását, csodáit, föltámadását (Gál Ferenc lé
nyeglátó összefoglalásában), de szerepel egy
nagyigényű Jézus Krisztus címszó is, kitűnő

teológia í tárgyalásban. Ennek az egységnek
külön érdekessége a Jézus emberségéről szóló
összefoglalás, amely tömören, világosan tár
gyalja e kérdéskört, amely ma is megosztja s
elválasztja egymástól azokat, akik hisznek
föltámadásában és fölmagasztalásában, illet
ve akik mindezt emberi ésszel fölfoghatatlan
nak, s ezért hihetetlennek vélik.

Általában is elmondhatjuk, hogy az egyes
jellemzések, leírások nem siklanak el a legú
jabb bölcseleti, teológiai és egyháztörténeti
kutatások eredményei mellett. Jól bizonyítja
ezt például János evangéliumának korrekt,
pontos jellemzése, vagy a szerzőség kérdésé
nek sokoldalú megvilágítása.

Ebben a kötetben - kitűnő képekkel il
lusztrálva - olvashatunk II. János Pál pápá
ról is, gondosan összeállított életrajzát, tevé
kenységének jellemzését, s egy igen hasznos,
egyben tiszteletet parancsoló időrendi leírást
lelkipásztori látogatásairól 1979-től 1999-ig,
benne magyarországi látogatásainak prog
ramjaival.

Valóságos kis rendtörténet bontakozik ki a
jezsuiták alapítását, alkotmányát és történetét
tárgyaló részből. bár e század nagy teológu
sainak (de Lubac, Karl Rahner, Teilhard de
Chardin) újító tevékenységéről, az e körül tá
madt nézeteltérésekről talán alaposabban is
lehetett volna írni, hiszen tevékeny részesei
voltak az egyház megújulásának. Elsőrangú

a jezsuiták magyarországi tevékenységéről

készített elemzés, itt esetleg pár szóval többet
kellett volna mondani a Magyar Kultúra cí
mű folyóiratról, s arról a "harcos katoliciz
musról", amelyet a lap szolgált.

Többször szóvá tettük, elsősorban az első

kötet kapcsán, hogy a külföldi magyarsággal
foglalkozó részek néha "szűkszavúak" . Eb
ben a kötetben ilyen kifogást nem emelhe
tünk, sőt, a címszavak teljesebbek. gondosab
ban megtervezettek, mint az Uj magyar irodal
mi lexikonban. Jól tájékoztatnak a filoz ófuso-
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kat, bölcseleti irányzatokat, iskolákat leíró ré
szek is, azt pedig már megszokhattuk, hogy
a magyarországi települések egyházi vonat
kozásait bemutató részletek kitűnőek.

A lexikon-sorozat talán kicsit lassacskán
halad a végkifejlet felé, de ekkora mű eseté
ben ez érthető. Ismét csak a legnagyobb elis
meréssel méltathatjuk Diós István főszerkesz

tői és Viczián János szerkesztői munkáját, s a
Szent István Társulatnak köszönhető szép ki
állítást. (SZIT, 2000)

RÓNAY LÁSZLÓ

FECSKE CSABA: MAJD MÁSHOL

Adódnak az ember életében olyan pillanatok,
amikor szinte kényszert érez a visszatekintés
re, arra, hogy valamiféle leltárt, számvetést
készítsen. Ilyen stációhoz, ilyen keresztúthoz
érkezett Fecske Csaba is, aki ötven esztende
jének terhét zsúfolta nyolcadik kötetének so
raiba. A könyvnek - mely a Felsőmagyaror

szág Kiadó gondozásában jelent meg - már
a címe is (Majd máshol) kesemyésre sikere
dett, csöndes rezi9fiációt, fájdalmas lernon
dást.ibeletörődést es reményvesztettséget sej
tet. S valóban valamiféle szelíd szomorúság
diktálta ezeket a verseket. Mintha a szerző 
aki a kötet egyik legszebb költeményében a
mitológiai Endymionnal azonosítja magát
most ébredne egy álomvilág oltalmazó b ódu
latából, s a tükör, amellyel szembesül, fölkelti
benne az elégedetlenség sajgó érzését. Ráesz
mél a teljesség hiányára, az elmulasztott, el
szalasztott lehetőségek által támasztott fájó
űrre, s hogy ami eddig történt, az csupán
"megesett" vele - ő maga nem ment elébe
sorsának, hagyta, hogy történjen minden az
elrendeltek szerint: "Mint vízbe dobott kő a
mélyben / lapultam voltam mintsem éltem"
- állapítja meg némi bűntudattal.

Marcangoló önvád kínozza a meg nem
történtek miatt. S az eredmény lesújtó : "kívül
rekedtem saját énemen" - írja csalódottan,
mert úgy véti, az életnek csupán gyönge lánc
szeme: "vagyok kis rés törékeny üvegen / a
világ sérülékenyebb velem".

Am ez az önmagával szembeni kínzó elé
gedetlenség is azt jelzi, hogy Fecske Csaba tö
rekszik a teljességre , hogy nem akar kívül re
kedt maradni, hogy le- és kitörölhetetlen nyo
mot szeretne hagyni maga után. A szomorkás


