
Éjszakai beszélgetések
Jeruzsálemben. A hit kockázatáról
Kardinal Carlo Maria Martini – Georg Spor -
schill: Jerusalemer Nachtgespräche. Über das
Risiko des Glaubens, Herder, Freiburg, 2008.

Új könyvvel jelentkezik Martini bíboros, mely
eredetileg németül látott napvilágot, s ma vi-
lág  szerte egyre több nyelvre lefordítják. A címe:
Éjszakai beszélgetések Jeruzsálemben. A hit koc-
ká zatáról. A 2007 novemberében rögzített be-
szélgetésekben a bíboros társa Georg Sporschill
jezsuita, az utcagyerekek lelkésze. Igazában
azon ban azok a fiatalok a főszereplők, akikkel
az idős főpásztor késő éjszakákba nyúlóan be-
szélgetett. Ők azok, akik még ma is, ebben a
bonyolulttá volt világban a nyitott Egyházra és
a szeretetben való előrehaladásra tanítják. Két-
 ségtelenül „bestseller” lesz a könyv, főként a
fia talok körében.

Mely égető témákat veti fel ez az elmélke-
dés- és vallomásgyűjtemény? – Miért higgyünk
Istenben? Honnan a rossz? Mit akar Isten tő-
lünk? Hogyan tekint egy mai fiatal az Egyházra?
Szóba kerül a szexualitás, a barátság, a hivatás,
a bátor elkötelezettség, az Egyház és a modern
világ kapcsolata, a jezsuiták, a lelkigyakorlat, a
lelkivezetés, az iszlám és a politika. Szemezges-
sünk a teljesség igénye nélkül a kötet által tár-
gyalt kérdésekből és Martini válaszaiból.

Arra a kérdésre, hogy ő miért hisz Istenben
és hogyan érzi ezt, ennyit válaszol, felidézve
gyermekkorát és papi, szerzetesi tapasztalatait:
János, a szeretett tanítvány a vezetőm a Jézus-
sal való barátságban. „Gyakran elegendő jól
hallgatni tudni…” Nem volt könnyű egyszer
terroristákkal lépnie dialógusba, máskor választ
adnia a pápa kérdéseire, olykor bizony megin-
gott a bátorsága. Volt, hogy a búcsú, a mások-
tól való kényszerű elszakadás ejtett sebet rajta.
A világban tapasztalható rossz láttán sokszor el-
állt a lélegzete, de azt is tudja, hogy a világ go-
noszsága mennyi jót tud előhozni az emberek-

ből. „Táplálom magamban azt a reményt – ál-
lítja a bíboros –, hogy előbb vagy utóbb min-
denki meg lesz váltva… másrészt nem tudom
elképzelni, hogy Hitler, vagy olyan gyilkosok,
akik például visszaélést követtek el gyermeke-
ken, közel legyenek Istenhez. Csak Isten tudja
a választ.” A purgatóriumról azt mondja, az egy
terápia, amely során az emberi személy meg
tud nyílni, és el tudja fogadni Isten szeretetét.

Valaki megkérdezte a bíborostól, miben áll
az igazi szeretet. Ezt válaszolta: az az igazi sze-
retet, ami kibírja a konfliktusokat, a vitákat, és
mégsem gyengül el. Csodálatos, de én ma is
lelkes és „szerelmes” vagyok. A munkámba, a
társadalmi, egyházi szolgálatomba. Azután a fi-
atalok kérdései az Egyház felé közelítettek: ho-
gyan lehet élni ma az Egyházban? A válasz ez:
nehezen tudom elképzelni, hogy valaki passzív
módon éljen az Egyházban, ám ha valaki cse-
lekszik és felelősséget vállal benne, sok mindent
megváltoztathat. „Ha készséggel rendelkezésére
állsz Krisztusnak, aki fenntartja az Egyházát,
akkor megtanulod szeretni is. Akkor is, ha
néha szenvedésre késztet.” Miért éppen a római
katolikus Egyház, miért ne lehetne felekezetet
vagy vallást váltani? – „Hosszú életem során
különböző egyházakkal és vallási közösségekkel
találkoztam. Sokban közülük, amelyek pedig
számomra idegenek, találtam ismerősöket, ba-
rátokat; a zsidóságban és az iszlámban is. Min-
denesetre sohasem gondoltam arra, hogy más
akarnék lenni, mint katolikus. Éppen ellenke-
ző leg: még inkább akartam élő hittel, a többi-
ekkel együtt, szeretni az Egyházat. A család
iránti hűség nagyon fontos dolog. Nem me-
nekülhetünk el, ha a helyzet nehéz. Az Egy-
háznak szüksége van rám és rád.” – Nem fél a
haláltól? A bíboros ezt válaszolta: egy indiai
bölcsesség szerint az életnek négy fázisa van:
először is tanuljuk, azután tanítjuk, majd visz-
szavonulunk és megtanulunk hallgatni, végül
a negyedik, amikor az ember megtanul kol-
dulni… A halál pillanatában bizonnyal tart
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valaki a kezében. Azt szeretném, ha ekkor
imádkozni tudnék. Gyakoroljuk az imádsá-
got, azt érzem, hogy biztos vagyok Isten köze -
lé ben. A halál nem veheti el tőlem a bizton -
ság nak ezt az érzését.

Nagyon realisztikus sorok szólnak az Egy-
házról: „Valaha álmodtam az Egyházról. Olyan
Egyházról, amely szegénységben és alázatban
folytatja útját, amely nem függ e világ hatal-
masságaitól… Egy fiatal Egyházról álmod-
tam. Ma már nincsenek meg ezek az álmaim.
Hetvenöt éves korom után imádkozni szeret-
nék az Egyházért.” A biblikus hittudós, Milá -
nó egykori érseke, a népszerű lelki író idős ko-
rára is meglepő lelki frissességről, nyitottságról
tesz tanúbizonyságot. Akit pedig további rész-
letek is érdekelnek arról, vajon miként véleke-
dik Martini bíboros a fogamzásgátló módsze-
rek használatáról, a homoszexualitásról, a 40
millió afrikai AIDS-beteg sorsáról, vagy a viri
probati (kipróbált férfiak) felszentelésének le-
hetőségéről, annak jó szívvel ajánlható a kötet.

A könyvből egy tapasztalt, idős pásztor
őszinte tanítása, bátorítása hangzik, ami olyan
világos és tiszta, annyira áttetsző, hogy köve-
tésre indít. Karizmája mindenkit megérint.
Igen, a hit kockázat; megéri vállalni és útján
járni. Ezért érdemes Martini bíboros új köny-
vét magyarra is lefordítani és elolvasni.

Pákozdi István

Galambos Ádám (szerk.):
Öt párbeszéd
(Asztali beszélgetések I.)
Luther Kiadó, Budapest, 2008. 

„Én is katolikus vagyok, kevesen tudják ró lam”
– kezdi a beszélgetést Esterházy Péterrel Fabiny
Tamás evangélikus püspök. Ez a frappáns
mondat az egész könyv mottója is lehetne.
Meg dobban katolikus szívünk: mégiscsak tud-

 ják a más felekezetekhez tartozók, hogy hol
van az igazi Egyház. Evangélikus, ám mégis
ka tolikus könyv – hangzatos ajánló lenne, csak
nem lenne igaz. A katolikus szó autentikus ér-
telmében nem. Hiszen katholikosz annyit tesz,
mint egyetemes; leginkább a teljesség re való
nyitottságot, a különbségekben fenn álló egy-
séget hordozza ez a kifejezés. És rögtön in au -
ten tikussá, megcsalttá válik ez a szó, mihelyt
kisajátítja valaki. Az egyetemes, a teljes, az igaz
egység nem kisajátítható. Maradjunk tehát
ennyiben könyvünkkel kapcsolatban: evangé -
likus és katolikus.

Az Asztali beszélgetések sorozat nemcsak
abból a szempontból katholikosz, hogy az
ökumenét építi, hogy a felekezetek közötti
párbeszédet munkálja, hanem alapvető célja
az Egyház és a világ közti hídépítés is. A beszél -
getések korunk aktuális társadalmi, közéleti,
kulturális, teológiai és tudományos kérdéseivel
kapcsolatosak. Az asztal mellett egyrészt evan-
gélikus lelkészek, teológusok, másrészt pedig
a társadalom, a közélet, a kultúra, a teológia,
a tudomány különféle területein tevékenyke dő
másfelekezetű emberek ülnek. Az Öt párbeszéd
című könyv a sorozat első kötete, melyben va-
lóban nem tanulmányokat vagy párhuzamos
előadások írott verzióját, hanem élő dialógu-
sokat olvashatunk. A beszélgetőpartnerek
nem elbeszélnek egymás mellett, hanem a di-
alógus igazi lényegét megvalósítva, egymásra
figyelve és egymást inspirálva keresik az igaz-
ságot. Ebből fakad a könyv olvasmányossága,
közérthetősége, világossága, spontaneitása és
játékossága.

Fabiny Tamás evangélikus püspök és Es -
terházy Péter író fő témája az identitás. A di-
a lógusba behozzák különféle identitásaikat is:
mint fiak, mint apák, mint egyházi emberek,
mint alkotók beszélgetnek egymással. „Ma-
gunknak el kell tudni őszintén mondani a
történetünket” (35.) – állítja Esterházy Péter.
Az Egyháznak pedig ebben élen kellene járnia,
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mint példaadó közösségnek, aki képes bevallani
bűneit, és kész a megbocsátásra is. Aki nem vá-
laszokat akar ráerőltetni az emberekre, hanem a
kérdésekre, problémákra kíván csi. Ahol, miként
a futballban, nincs olyan, hogy én jól játszom,
de a csapat rosszul játszik. Anekdotázó, humo-
ros és őszinte, önkritikus, személyes hangvételű
párbeszédbe nyerünk bepillantást.

Heller Ágnes zsidó filozófus és Jutta Haus -
mann evangélikus teológiai professzor beszél-
getésének apropója Heller Ágnes Ímhol vagyok
– a Genezis könyvének filozófiai értelmezése
című könyve. A Szentírás különféle olvasatai -
ról és a zsidóság és a kereszténység eltérő
szemléletmódjáról is olvashatunk. Annak is
megvan az értéke, hogy egy-egy értelmezési
hagyománytörténetbe illeszkedünk be, de
alapszabály, hogy mindig érdemes megnézni a
Szentírásban, hogy mi az, ami eredetileg oda
van írva. Arra is fény derül, hogy mit jelent
az, hogy „a zsidó vallásnak nincs dogmatikája”
(55.), illetve hogy „a zsidó vallásban nincs hi-
szekegy” (56.).

Jelenits István piarista szerzetes, teológiai
professzor és Csepregi András evangélikus lel-
kész kérdésköre: Hogyan él az emberben Isten
törvénye? Mi a Tízparancsolat helye a mai vi-
lágban? Beszélgetésük központi problémája a
törvény és az evangélium, illetve a törvény és
a szabadság kapcsolata. „Csak a szabad em-
bernek van törvénye, és ez az elkötelezettség”
(101.) – állítja Jelenits István. A hangsúly pe dig
nem a törvény betűjén van, hanem a paran-
csok szellemiségének elsajátításában. Csepregi
András szintén a törvény pozitív értelmezésé -
re invitál: „ami a törvényben korlátnak tűnik,
az nem korlát, hanem kapaszkodó” (96.). A be-
szélgetőtársak mint gyakorlott pedagógusok
is megszólalnak, így hallhatunk a kamaszok
erkölcsi fejlődéséről, világnézetük alakulásá-
ról, illetve a közösségnek a törvény elsajátítá-
sában és az istenkép kialakulásában betöltött
szerepéről is.

Jókai Anna író és Lengyel Anna evangéli-
kus egyházkerületi felügyelő az értelmiség je-
lenkori küldetéséről és felelősségéről folytatnak
eszmecserét. A szomorú magyar valóságból
indulnak ki, reális problémákról esik szó, mi-
közben mégis meg-megcsillan a remény. Egy
csepp emberségnek igen nagy jelentősége le -
het a mai elvadult világban, és akkor szép las-
san talán „Gut ta cavat lapidem”. „Az ember
feladata az eget és a földet közelebb hozó em-
beri küzdelem” (117.) – mond ja Jókai Anna,
hiszen Go dot megérkezett és kopogtat, várja,
hogy kinyissuk az ajtót. De hogyan jelenhet
meg ez a küzdelem a jelenlegi fórumokon?
Ho gyan viszonyuljon egy keresz tény értelmi-
ségi a társadalmi, közéleti problémákhoz? És
hogy fér össze egymással a megbocsátás és az
igazságosság? A beszélgetés mindezekre vá-
laszlehetőséget kínál.

Vekerdy Tamás pszichológus és Réz-Nagy
Zol tán evangélikus lelkész témája a család, il-
let ve a „Tiszteld atyádat és anyádat” parancso-
lat. „A gyereknek egyetlen feladata van, hogy
autonóm módon megélje a maga életkorának
megfelelő sajátosságokat” (149.) – ez Vekerdy
Ta más alaptétele. A szülőnek, a nevelőnek ezt
tiszteletben kell tartania. Szó esik a tisztelet
fej lő déslélektani gyökereiről, a kongruencia
jelentőségéről, az engedelmességmorál veszé-
lyeiről, a hagyomány és a haladás kapcsolatá-
ról, illetve a múlt és az emlékezés szerepéről a
jövő felé vezető úton.

„Az Asztali beszélgetésekkel azt a célt tűz-
tük ki magunk elé, hogy az ellenségeskedés,
az elzárkózás és az elidegenedés helyett a pár-
beszédet, a nyitást, az egymásra figyelést, az
eltérő vélemények meghallgatását és megértését
válasszuk” (159.) – olvassuk Galambos Ádám,
az Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány
kuratóriumának elnöke utószavában. Az Öt
pár beszéd című kötetben a kezdeményezés el -
ső gyümölcseiből részesedhetünk. Sokféle
gyü mölcs a gyümölcsöstálon kívánatos kom-
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pozícióvá áll össze. A sokféleség nem az össze-
visszaságot, hanem a bőséget, a Gazda gazdag -
ságát mutatja.

Borbás Péter SchP

Frivaldszky János: Klasszikus
természetjog és jogfilozófia
Szent István Társulat, Budapest, 2007.

Újra virágkorát éli a természetjog és a termé-
szetjog oktatás. Miután sokáig mintha teljesen
eltűnt volna a jogászok szótárából a természet-
jog, ma az egyetemek és a jogtudomány újra
méltó polcra helyezték ezt a fontos tudományt.
Frivaldszky János könyve, a Klasszikus természet -
jog és jogfilozófia magyar nyelven úttörő mun ká-
nak számít. A szerző jogász és politológus, el-
kötelezett katolikus, immár nyolc éve ta nít
természetjogot a PPKE Állam és Jogtudományi
karán. Számos publikációval és szöveggyűjte-
ményével Fri valdszky Já nos már betekintést
adott a természetjog egyes nagy kérdéseibe, de
az újonnan megjelentetett könyve átfogó mun-
kának tekinthető ezen a területen. Nagy ér-
deme, hogy a természet jogon belül kialakult né-
zőpontokat, iskolákat és a közöttük lévő vitákat
nem „értéksemleges” mó don tekinti, hanem az
evangélium és a katolikus tanítás fényében ér-
tékeli, és határozott irányt mutat.

Legelőször bemutatja a természetjog ma-
napság elfoglalt helyét az egyes európai és ame-
rikai jogi egyetemek oktatási rendszerében, ki-
emeli az egyes módszerek pozitívuma it, de nem
hallgatja el a negatívumokat sem. A gazdag fel-
használt nemzetközi irodalom, ami egyben a
mű nagy erősségének is tekinthető, kiinduló-
pontot jelenthet mindazok számára, akik a ter-
mészetjog mélyebb tanulmányozására szánják
el magukat. Az egyes történelmi korszakok sa-
játosságaikkal, meghatározó szerzőikkel, erős-
ségükkel és gyenge pontjaikkal, illetve a ké-

sőbbi kritikákkal együtt szisztematikusan ke-
rülnek bemutatásra. Így a görög retorika, a po-
lisz, a klasszikus kor, a középkor, az újkori jog
úgy kerül bemutatásra, hogy benne van az egyes
korszakok eszmetörténeti hatása is, de úgy,
hogy ez az olvasó számára nem nehezíti meg az
adott kor sajátos jog- és filozófiai felfogásának
megértését. A szerző az egész műben hű marad
a könyv elején megállapított alaptételhez, az
interdiszciplinaritáshoz, miszerint a termé-
szet jog egyszerre érinti a jogbölcseletet, a tár-
sadalom etikát, a szociológiát és a természetfi-
lozófiát. Ezért nemcsak a jogászok, hanem a
teológusok, a filozófusok és a kánonjogászok
számára is hasznos munkáról van szó. A jogos
és a jogtalan, az igazságos és az igazságtalan, a
méltányos és a méltánytalan fogalmainak tisz-
tá zása a különböző történelmi korokon és esz-
meáramlatok tükrében segít megérteni, hogy
ezeknek a kérdéseknek a tisztázása messze túl-
mutat jogtechnikai és elvi kérdéseken, hiszen
egyrészt minden jog- és filozófiai rendszer alap-
jait érintik, másrészt ezek az alapelvek nagyon
konkrétan megjelennek a minden napok jog-
szolgáltatásában is. A szerző több ször érzékel-
tetni kívánja, hogy a kérdések rendezése –
éppúgy, mint a személyek egymáshoz, illetve
a közösséghez való kapcsolata – számunkra,
keresztények számára, már nem viszo nyítási
pont nélküli valóság, hanem az aranyszabály,
illetve maga az evangélium mind ezek megér-
tésének legfőbb elve. Ebben az összefüggésben
kerül bemutatásra a pozitív jog is, mint a jog-
alkotó tevékenységének eredménye, és a ter-
mészetjog, mint a jogalkotó tevékenységének a
Teremtő által kijelölt határa. Az interdisz cip -
li naritást támasztja alá a gazdag felhasznált
iro dalom is, ami az ókori filozófusoktól az
óke resztény kor egyházatyáin és a középkor
filozófus-teológus szerzőin és moralistáin ke-
resztül az újkori filozófián és jogelméleteken
át kérdez rá a természetjoghoz kapcsolódó kér-
désekre (igazságosság, méltányosság, jóság, jog,
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retorika, tudomány, bölcsesség, dialektika, er-
kölcs, emberkép, és mindezek egy máshoz való
viszonya). A munka katolicitá sát jelzi, hogy a
szerző a mű viszonyítási pontjá nak és gerincé-
nek a tomista bölcseletet, Aqui nói Szent Tamás
tanítását teszi, bemutatva az örök törvény, a
természettörvény és a pozitív törvény egymás-
hoz való viszonyát. Szükséges is, hogy egy ilyen
szerteágazó kérdésben olyan tanítás jelentse a
mértéket, mint a tomista jog- és morálfilozófia,
amiben „Isten áll az egész teremtetett világ kö-
zéppontjában, minden tőle származik és hozzá
tér vissza minden”.

Ujházi Lóránd

Bencédy József: Retorika.
Gyakorlati útmutató
Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2008.

Esterházy Péter idézi föl egy könyve (valójában
előadása, tehát beszéde) végén Borges nyo mán
a következő anekdotát: „Egy teológiai vagy iro-
dalmi vita hevében egy pohár bort löttyintenek egy
uraság szemébe. A sértett szemrebbenés nélkül így
vág vissza: Ez csak egy kitérő, uram, várom az
érvét.” (A szavak csodálatos életéből, Magvető, Bu -
dapest, 2003, 64–65.) Szép példa általában az
emberi tartásra, különösen a hiteles előadói ma-
gatartásra! Az igazán izgalmas kérdés persze szá-
munkra az, hogy miként követhető e jó példa,
miként lehet valakiből hiteles előadó. Olyan
kérdés ez, mely civilizációnk kezdetétől egészen
a történelmi közelmúltig központi jelentőségű
volt oktatásunkban. Természetesen a szónoklás,
a rhéto rika techné tanításáról és elsajátításáról
van szó. Mert a nyilvános megszólalás mester-
ség, sőt művészet (is) – tanulni kell és lehet!

Szerencsés módon hazánkban az utóbbi
esztendőkben több retorikai tárgyú (tan)könyv
kiadásra került. (Pl. Adamik Tamás – A. Jászó
Anna – Aczél Petra: Retorika, Osiris Kiadó,

Budapest, 2004; Bolonyai Gábor (szerk.): An -
tik szónoki gyakorlatok, Typotex, Budapest,
2001 (Aphthonios és Libanios, két ókori szer -
ző szövegeinek fordítása bevezető tanulmány-
nyal); 22 híres beszéd, Móra Könyvkiadó, Bu -
dapest, 1999; Arisztotelész: Retorika, Telosz
Kiadó, Budapest, 1999; Margitay Tihamér:
Az érvelés mestersége, Typotex, Budapest,
2004). Közéjük sorolható „Az ékesszólás
kiskönyvtárá”-nak 4. kötete a Tinta Kiadó
gondozásában, amelyben Bencédy József több
évtizedes tanári tapasztalatai alapján foglalja
össze röviden a legfontosabb tudnivalókat.

A könyvecske Kölcsey Ferenc Parainesis
című művéből választott mottójának első mon-
 data a szerző történeti-kulturális érzékenységé-
ről tanúskodik: „A szónokság szabad nép körében
támadt, s szabad nép életéhez tartozik.” Eszembe
jut róla egy hajdani, több mint húsz esztendő-
vel ezelőtti beszélgetés Endre atyával, középis-
kolai magyartanárommal. Van-e napjainkban
szónoki stílus? – kérdezte ő. Ma gam pedig kis-
diákként a (ma már számomra is nyilvánvaló)
igazsággal szemben bizonygatni igyekeztem
neki, hogy igenis van… Nos, Bencédy könyvé-
ben világosan rámutat a magyar szónoklás ha-
nyatlásának közvetlen okaira: utal a szocialista
idők erőltetett szónoklataira (13.), s arra a kö-
rül ményre, hogy hazánkban 1938-ig a közép-
iskola V. osztályában egy teljes tanévet szenteltek
e tárgynak, azóta azonban szinte nyomtalanul
eltűnt még az egyetemi jogász- és tanárképzé-
sünk curriculumából is (12.)! A kiművelt szó-
noklás s annak elsajátítása éppúgy hiányzik ná-
lunk, mint a vitakultúra. E két hiány összefügg
egymással, amint ez az értekezletekről szóló fe-
jezetből is kiderül (44–47.).

Bencédy könyve két fő részből áll. Míg az
első a szónoklás elméletet adja (9–73.), a má-
sodik szónoki beszédek elemzését tartalmazza
(75–142.). Az ív Platóntól, Shakespeare-n és a
magyar reformkor nagyjain át egészen Eöt vös
Lóránd rektori székfoglaló beszédéig feszül, sőt,
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a közelmúlt szónoki versenye két győztes
megszólalása mellett, egy magától Bencédytől
származó pohárköszöntő is helyet kap benne.
Kü lön erénye a kötetnek a hazai szónoklás tör-
 ténetéről szóló kis fejezet, mely a(z ellen)re-
formáció és a reformkor szónoklataira össz-
pontosít (60–73.), s kiemeli – másokkal együtt
– Páz mány Péter, valamint Kölcsey és Kossuth
szerepét. Érdekessége e fejezetnek az egyik
utolsó nagy magyar szónoki tehetség, Prohász -
ka Ottokár alakjának rövid bemutatása.

Bírálatként csak annyit legyen szabad meg-
 jegyezni, hogy a mindenképpen tiszteletre méltó
kiadói szándék, sőt a lektorálás ellené re mégis
maradtak kisebb szépséghibái a kötetnek: oly-
kor a megértést is zavaró elírások, valamint fo-
galmazásbeli esetlenségek jellemzik. Így pl. a 60.
oldalon a Bibliáról és Dávid király zsoltárairól
olvasunk – mintha az utób bi nem volna része
az előbbinek. Ugyanabban a bekezdésben a
hitújítás két legnagyobb ha zai felekezetét he-
lyesebb, mindenesetre választékosabb (ezért
udvariasabb) lett volna reformátusnak, illetve
evangélikusnak nevezni a kálvinista és lutherá-
nus helyett – hiszen álta lában pápistákról sem
beszélünk. A következő oldalon Alvinczi Péter

neve első fölbukkanásakor helytelenül („Alvi -
czi”) szerepel. Az egyik központi hivatkozási
pont a reformkor hőse, Kölcsey Ferenc, akinek
a magyar nyelv ügyében elmondott híres or-
szág gyűlési beszédének elejét a kötet háromszor
is fölidézi. A 65. és a 99. oldalon azonban a két
idézet egy szóban (más, illetve már) eltér egy-
mástól. (Az 51. oldal első bekezdésének végén
hasonlóképpen mást olvashatunk már helyett,
ugyanitt a második bekezdésben életet éled he-
lyett, a 20. oldalon a harmadik bekezdésben
enne áll ennek helyett.) Úgy gondolom, egy a
nyelv ápolását célzó könyvsorozat, illetve a szép,
értelmes, meggyőző beszéd elsajátítását segítő
kötet megérdemli az ilyesfajta hibák gondos ki-
javítását.

Végül: kinek ajánlható e könyv? Minden-
ki nek, aki nyilvánosan kénytelen szólni. Így
minden tanárnak, vezetőnek, lelkipásztornak.
Hiszen amint Esterházy Péter írja (mondja)
e re cenzió elején fölidézett helyen: „A szó nem
tör csontot, mondja Mikszáth. De.” (i. m. 65.)
Nos, éppen ezért kell megtanulnunk jól bánni
a szóval. Mindannyiunknak.

Bakos Gergely OSB
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„Akik igazságra tanítottak sokakat,
tündökölnek örökkön-örökké,

miként a csillagok.”
(Dániel 12,3)

Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva, a hozzátartozók
és a Piarista Rend tagjainak nevében tudatjuk, hogy

DR. TUBA IVÁN

piarista tanár
2009. február 2-án, életének 65., szerzetességének 47.,

áldozópapságának 40. évében elhunyt.

Földi maradványait 2009. február 19-én helyeztük örök nyugalomra a Rákoskeresztúri
Újköztemetőben. Lelki üdvösségéért az engesztelő szentmisét a temetés után mutattuk be

a Józsefvárosi Plébániatemplomban.

Főiskolánk tanáráról következő számunkban emlékezünk meg. (A szerk.)
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