
dógoztak, nem sütöttek, nem dógoztak. Vagy nem
mostak a másik vallási ünnepén. Akkor tisztelték
a faluban.” Ám az ünnepek megülésében is meg-
figyelhető a már említett változás: „jóformán a fa-
luban ünnepelni igen-igen ritkán látok embereket,
nem a karácsony ról beszélek most, a nyári idő-
szakról, mikor ki lehetett ülni az utcára, tele volt a
falu emberekkel, beszélgettek, szót váltottak egy-
mással, máma ez nincs. Egyik ember a másik előtt
nem is szeret beszélni se, nem nyilatkozik meg egy-
másnak. Él, dolgozik.”

A hatalmas vállalkozás harmadik kötetében for-
rásgyűjtemény olvasható és fotódokumentumok
láthatók. Ezek összegyűjtése hatalmas munkát je-
lenthetett, de az iratok és fényképek hitelesítik az
eddig elmondottakat és leírtakat. Homályosan em-
lékszem még arra, mikor édesapámnak elküldték
egy halálbüntetéssel végződött, kreált ügy doku-
mentumait Békéscsabáról. Dermesztő olvasmány
volt, megmozgatta az író képzeletét, és A párduc
és gödölye című regényének egyik ösztönzője lett.
A regényben a felső utasítást elfogadó és végrehajtó
bíró közel jut a megtisztuláshoz. Ilyesmire ne szá-
mítsanak a dokumentumok olvasói. Néha a ké-
pekben lelhet némi vigasztalást az olvasó, némi
nosztalgiával figyelve a mezőgazdasági munkát
végzőket és az egy tömbből faragott parasztarco-
kat. Szemükből néha reménytelenség sugárzik,
mint ahogy azoknak is, akik napjainkban gaz-
dasági cselédekként robotolnak új földesuraiknál.
A szöveggyűjteményből is feltárul a korszak em-
bertelensége, s azt a szomorú tapasztalatot is le-
szűrhetjük olvastán, hogy a diktatúráknak mindig
vannak gerinctelen kiszolgálói.

Hatalmas vállalkozás tiszteletet keltő megva-
lósítása, komoly tudományos teljesítmény, tanul -
ságos, felrázó olvasmány nagyszerű kivitelben.
(Bíró Fride rika – Für Lajos: Búcsú a parasztságtól,
I–III. Kai rosz – Skanzen, Budapest – Szentendre,
2013–2014)

RÓNAY LÁSZLÓ

GABRIEL MARCEL: 
METAFIZIKAI NAPLÓ

Gabriel Marcel (1889–1971) most magyarul is ol-
vasható fiatalkori naplójegyzeteit a száz évvel eze-
lőtt kitört első világháború éveiben írta. Az eredeti
francia kiadás 1927-ben jelent meg. Dékány And-
rás szegedi egyetemi docensnek, az újkori francia
filozófia kiváló ismerőjének köszönhetjük e szép
fordítást. Dékány professzor 1982-ben már egy kis
könyvben vázlatosan bemutatta Marcel életmű-
vét — az akkori lukácsi kultúrpolitika „cenzúrá-
ját” tekintve viszonylag tárgyilagosan (vö. Szabó
Ferenc: Marcel önmagáról. A filozófus vallomásaiból.
„Mai írók és gondolkodók 2”, Róma, 1988).

Újraolvasva Gabriel Marcel egzisztenciális
(nem egzisztencialista) filozófiája első korszaká-
nak naplójegyzeteit, különösen módszerére fi-
gyeltem fel: az igazság, a létezés ételmének szen-
vedélyes keresése közben tapogatódzva halad
előre: megszakít egy-egy gondolatsort, vissza-
hajol ugyanazon téma korábbi, néha általa is za-
varosnak ítélt fejtegetéseihez, hogy pontosítson,
elmélyítsen egy-egy meglátást (vö. 202, 216, 218).

Kezdetben főleg ismeretelméleti problémákat
feszeget, a német idealizmussal vitázik, és álta-
lában a racionalizmust bírálja. Ebben és más pon-
tokon is (idő, emlékezet) részben kedves mes-
tere, Henri Bergson módszerét és meglátásait
gondolja tovább. Az alázatosságot hangsúlyozza
és gyakorolja az igazság keresésében. Szándéko-
san nem dolgozott ki filozófiai rendszert.

Az agnosztikus apától és zsidó anyától szü-
letett Gabriel Marcel (édesanyját négyéves korá-
ban elveszítette) már a Metafizikai napló lapjain
sokat foglakozik a megholtakkal lehetséges kap-
csolattal (ezért kezdetben a spiritizmus is ér-
dekli), továbbá ilyen témákkal: a nem verifikál-
ható transzcendens Abszolútum, Isten léte
(43–46.), az értelem és a hit kapcsolata (53–58.),
a kegyelem és a szeretet misztériuma (62–69, 75.),
a hitaktus értelmi megközelítése (79). Egészen
világos e feljegyzésekből, hogy már elindult a
megtérés útján, ami később következik be: 1929-
ben veszi fel a keresztséget. Többször visszatér a
teológusok számára is fejtörő kérdésre, a kérő-
imára (96, 225–22, 264–265). Elhunyt szeretteiért
végzett kérőimáról eszmélődik. Azt igyekszik
megérteni, hogy Isten szabad tette és a hívő
ember kérőimája között milyen oksági kapcso-
latot lehet elgondolni (a kérőima hatékonysága
és az isteni gondviselés hite).

Gabriel Marcel perszonalista filozófiája a meg-
térése körüli évek naplójegyzeteiben (Être et
Avoir, 1928–1933) kitisztul: kidolgozza az ismert
gondolat-párok, a lenni–birtokolni és probléma–
misztérium alapvető megkülönböztetésére épülő
létfilozófiája vázlatát, párbeszédet folytatva a
kortárs gondolkodókkal, a fenomenológia és az
egzisztencializmus képviselőivel, de neves ke-
resztény teológusokkal is. Közben több (elő-
adásra nem szánt) drámában is „megjeleníti” val-
lásos létértelmezését.

Marcel perszonalizmusát főleg a szeretet-él-
mény elemzésével bontja ki. Ő maga elmondja
ezt abban az Előszó-levélben, amelyet az élet-
művét feldolgozó Roger Troisfontains belga je-
zsuita kétkötetes monográfiájához írt (Roger
Troisfontaines: De l’existence à l’être. La philosophie
de Gabriel Marcel, I–II. Nauwelaerts, Louvain —
Paris, 1968). Miután kiemelte a zene, szülei és fe-
lesége, valamint kiváló (jórészt hívő) barátok be-
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folyását világnézete és filozófiája kibontakozá-
sára, legmélyebb meggyőződését e felfedezésben
jelöli meg: „Azt mondhatnánk, hogy egy bizo-
nyos értelemben az az út, amely önmagunkhoz
vezet, másokon keresztül halad. De rögtön
hozzá kell tennünk, hogy e közvetített önma-
gunknak már szinte semmi köze sincs eredeti ön-
magunkhoz. Ilyen értelemben a felfedezés, ami-
ről beszélek, csak vallási rendhez tartozhat.”

Később Marcel így magyarázta alapvető in-
tuícióját: „A szeretet fogalma megfelel annak,
amit intersubjectivité-nek neveztem. Ezen azt kell
érteni, hogy az alany csak úgy lesz alany (sze-
mély), ha elismeri a másikat is alanynak (sze-
mélynek).” Tehát ő nem „az illető”, hanem te-nek
szólítom, találkozom vele, ami ontológiai (lé-
tünket megváltoztató) esemény. A szeretet révén
történik az átmenet a birtoklástól a léthez, az eg-
zisztenciális közösségtől (communauté) az onto-
lógiai közösségig, szeretetegységig (communion).

Az emberi szeretet-kapcsolatok csak úgy lesz-
nek tartósak, ha a személyek megnyílnak az ab-
szolút Te-nek. Öröklétet ígér a szerelmes, a sze-
rető a másik személynek: „Te, te nem halsz meg!”
De ez a reménykedő vágyakozás csak akkor nem
lesz illúzió, ha mindketten hittel megnyílnak a
legfőbb Te-nek, a teremtő Szeretet-Istennek, és Ő
mondja: „Te és te, nem halsz meg, mert öröktől
fogva öröklétre rendeltelek!” (Ford. Dékány
András; L’Harmattan Kiadó – Szegedi Tudomány-
egyetem Filozófiai Tanszék, Budapest – Szeged, 2014)

SZABÓ FERENC

FELEBARÁT VAGY EMBERTÁRS
Bibliafordítások és használatuk 
a mai Magyarországon

Bibliaolvasás és bibliafordítások a mai Magyarországon
címmel rendeztek tudományos konferenciát 2013.
április 2–3. között a Károli Gáspár Református
Egyetem Hittudományi Karán, azzal a céllal, hogy
áttekintsék a Magyarországon ma használatos
szentírásfordításokat, valamint a különböző fele-
kezetek bibliahasználati szokásait. A szervezők
arra törekedtek, hogy mindazon keresztény fele-
kezetek képviselői elmondhassák véleményüket,
amelyek magyar nyelvű bibliafordítást adtak
közre. Rajtuk kívül szót kaptak még a zsidóság
képviselői is, sőt az úgynevezett EFO Biblia for-
dítója is (aki saját bevallása szerint nem képvi-
selt semmilyen intézményt). A Jehova Tanúi által
készített fordításról — érthető módon — egy
„külső szakértő” (Szalai András) tartott kritikus
ismertetést.

A bemutatásra kerülő kötet a konferencián el-
hangzott előadások szerkesztett változatát tartal-

mazza, kiegészítve néhány tanulmánnyal, ame-
lyek tartalma ugyan nem hangzott el élőszóban,
de a szentírásfordítás témakörét illetően értékes ki-
egészítő szempontokat tár az olvasók elé. A szer-
kesztők előszavát és a konferenciát megnyitó be-
szédet öt nagy egység követi: 1. A zsidó Biblia
magyarul (az IMIT-fordítás és egyéb próbálkozá-
sok); 2. A Károli-Biblia és mai változatai; 3. Római
katolikus és ortodox bibliafordítások (három kato-
likus fordítás és a magyarországi ortodoxok kez-
deményezései); 4. Mai protestáns bibliafordítások
(az 1975-ben megjelent bibliafordítás és annak re-
víziói, valamint Kecskeméthy István fordítása); 5.
Újabb mai fordítások és kísérletek (a Jehovai Tanúi
„Új világ”-fordítása; a Szent Pál Akadémián ké-
szülő Újszövetség-fordítás; az egyszerű fordítású
[EFO] Biblia). Függelékként a szerkesztők tizenkét
választott szöveg által szemléltetik az egyes fordí-
tások közötti összefüggéseket és különbségeket.

Külön csupán az ismertebb protestáns és ka-
tolikus fordításokkal kapcsolatos ismertetések-
ről szólok. A protestáns körökben klasszikusnak
mond ható Károli-fordítás mind a mai napig nagy
tiszteletnek örvend. Miként a kötet 2. egységében
levő tanulmányok is mutatják, főleg a „kisebb” fe-
lekezetek (a Nazarénus Gyülekezetek, a Keresz-
tény Advent Közösség és a Hit Gyülekezete) ra-
gaszkodnak hozzá mereven. Persze manapság
nem az „őseredeti” Vizsolyi Bibliát használják,
hanem többnyire annak 1908-ban készített reví-
zió ját. Az ezzel kapcsolatos ismertetésében
Zsengel lér József hangsúlyozza, hogy bár a re-
vízió fogadta tása kezdetben egyáltalán nem volt
egyhangúan kedvező, használata az 1940-es évek-
től kezdve mégis magától értetődővé vált az ige-
hirdetésben és az egyházi életben. Ám már az
1950-es években felmerült egy új, modern fordí-
tás igénye. Ennek kivitelezése érdekében a Ma-
gyar Bibliatanács külön bizottságot hozott létre,
amelynek munkája — Karasszon István ismerte-
tése szerint — több évtizedig tartott. A főbb célki-
tűzések így összegezhetők: a kor egzegetikai ered-
ményei kellőképpen képviselve legyenek; a
fordítás liturgiai használatra alkalmas legyen; iro-
dalmi szempontból szép nyelvezetű, ugyanakkor
az egyházi nyelvben kevésbé jártasak számára is
követhető legyen. A hosszú és fáradtságos munka
eredményeként 1975-ben jelent meg az új fordítás,
amelyet a későbbiekben két új kiadás követett
(1990-ben és 2014-ben), mindkétszer hosszabb re-
víziós előkészítés után. (A revízió szempontjait és
folyamatát Pecsuk Ottó ismerteti.)

A katolikus bibliafordításokat, nevezetesen a
Békés–Dallos-féle fordítást, a Szent István Társu-
lat által megjelentetett Bibliát és a Szent Jeromos
Katolikus Bibliatársulat fordítását (a Káldi-Neo -
vul gata fordítást) Dejcsics Konrád, Jelenits István
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