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Könyvek szentekről

Korunkban "divatba jöttek" a szentek. A
megnőtt érdeklodést egészséges vágy hajt
ja: nem elvont fogalmakból szeretnénk
megismerní a krisztusi életformát, hanem
példás keresztény életekből. Száraz elmé
leteknél érdekesebb, érthetőbb és népsze
rubb olvasmányt kínálnak, s konkrétabb
peldat is mutatnak számunkra: a mi ko
runkban, il mi körülményeink között, a mi

. személyes. adottságainkkal hogyan lehet
szentte, Krisztus igazi követőjévé válni.

A közelmúltban mindkét katolikus
könyvkiadónk több 'szentnek vagy szent
életű kortársunknak bemutatására vállal-.
kozott.

A Szent István Társulat négy ilyen köny
vet jelentetett meg - hármat közülük azo
nos, tetszetős külsóben, mint egy 'új soro
zat első darabjait.

Eloi Leclerc: Egy szegényember böl
csessége

Az egyház egyik legnagyobb szentje a vi
lág legkisebb szegényemberkéje volt. Szent
Ferenc radikális szegénységben követte
Krisztust: nem volt semmije. De szegény
volt úgy is, hogy megjárta a, lélek éjszaká
ját, az Istentől elhagyatottság poklát. Életé
nek ezt a legnehezebb periódusát ábrázolja
ez a kis könyv, mély és hiteles lélekrajzzal:
azt az időt, amikor méltatlanok hatalmas
kodása, széthúzása miatt veszélybe került
az a rend, amelynek létrehozására Szent
Ferenc meghivást kapott. A Fiorettiból is
merős legendák tűnnek fel e lapokon, á

"Bölcsesség" és a "tiszta Egyszerűség"'
nyelvén.

JO Lemoine: Szent Rita:
Szent Rita. élettörténete a regtes s ma

már meghaladott szent-életrajzok stílusá
ban készült. Inkább a század első felének
leányregényeire emlékeztet: nagy hang-
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súlyt kapnak benne a kissé naivan hangzó
csodák és a lényegtelen, mesésen kiszíne
zett epizódok. Ez a közkedvelt és nagysze
rű szent megérdemelne korszerűbb és igé
nyesebb, a valósághoz közelebb álló bemu
tatást.

Elisabeth Heck: Képek Szent Vince
életéből

Páli Szent Vince élettörténete kaland
regényekbe illő fordulatokkal teli: a szegé
nyek barátja volt gályarab, eladták rab
szolgának, tolvajlással gyanusítoták. Nem
véletlen tehát, hogy film is készült róla
hazájában, Franciaországban "Monsieur
Vincent'" címmel - egész Párizs Vince úr
nak szólította. E. Heck műve is olyan, mint
egy film forgatókönyve. Nem ad folyamtos
krónikát Szent Vince életéről, csak a leg
jellemzőbb, érdekes epizódokat villantja
fel rövid képsorokban. Történeteinek
hangvétele objektívebb. mint Szent Rita
életrajzáé. Beéri azonban az események
színes leírásával, a szent egyéniségének
belső vonásait az olvasónak kell kihámoz
nia a cselekményból.

Jean Ladame: Jézus Szíve apostola
- Alacoque Margit-Mária élete

Alacoque Szent Margít a 17. század nagy
francia misztíkusa, a Jézus Szíve-tisztelet
első apostola. Egy látomásában Assisi
SzentFerencet kapta kalauzul, hogy eliga
zítsa a reá váró "gyötrelmek és szenvedé
sek között". Valóban: sokan és sokáig félre
értették Margitot - misztikus élményeit
neurotikus képzelgéseknek tulajdonították.
"Ez a könyv nem akar -újat mondani a
szent vizitációs nővérről: csupán a vele va
ló megísmerkedéshez akarja hozzásegíteni
korunk keresztényeit" - írja a szerző. Mar
gítnak és nővértársainak vallomásait, roko
nainak visszaemlékezéseit idézve a szerző



valóban közelivé és hitelessé teszi ezt a
méltánytalanul elfelejtett szentet.

Az Ecclesia Kiadó új sorozatot indított
Krisztus mai tanúi címmel. A könyvek mű

faja és terjedelme erősen változó. Közös
vonásuk azonban az, hogy mindegyik kötet
korunk egyházának egyik világszerte is
mert és becsült személyiségét mutatja be.

Mary Hall: Dom Hélder Camara
A legendás hírű brazil érsek tavaly

ősszel ment nyugdíjba, 75 éves korában.
Mary Hall interjút készített vele az életé
ről. A riporter néhány napos ott-tar
tózkodása során szerzett saját megfigyelé
seit összeolvasztja az érsek által vázlato
san elmondott élettörténettel. Camara
pappá szentelése után rövidesen országos
feladatokra kapott meghívást, Rio de Ja
neiro segédpüspökeként gyakorlatilag ő

irányította a brazil Actio Catholicát, majd
ő hozta létre a Brazil Püspöki Konferen
ciát 1952-ben, s nem kis része volt abban
is, hogy néhány évre rá megszületett Latin
Amerika Püspökeinek Tanácsa (CELAM).
Életét egyre tudatosabban és elszántabban
a szegények és elnyomottak szolgálatába
állította, főleg akkor, amikor a nyomortól
leginkább sujtott Északkelet-Brazíliában
Recife püspökévé nevezték ki. A rövid, de
színes interjú így Camara egyéniségének
és életútjának vázlatát villantja elénk.

Oscar Romero: Akit a szegények miatt
ölték meg

San Salvador 198(}ban meggyilkolt érse
kének nevét mindnyájan ismerjük, aho
gyan a napi hírekből halljuk a kormány és
a népi erők közt folyó kíméletlan harcok
újabb eseményeit is. Remere életének
utolsó éveiben egyre határozottabban kö
vetelte a társadalmi reformokat, elítélte a
vérengzést, ártatlan emberek megkínzását
és megölését. A püspöki katedrálisban
rendszeresen prédikált, s hangját minden
kihez eljuttatta az egyházmegye rádiója. A
kötet az életének utolsó négy hónapjában
elmondott kilenc beszédét tartalmazza. (Az
utolsót szakította meg a gyilkos golyó.) Kü-

lönös prédikációk ezek: a keresztény hit és
a latin-amerikai püspöki konferenciák
határozataira hivatkozva Romero nyíltan
politizál. Elemzi az ország politikai-társa
dalmi helyzetét, -elítéli az emberi jogok
megsértését - nemcsak általánosságban,
hanem a konkrét napi eseményekre utalva.
Tanulságos olvasmány mindazoknak, akik
kíváncsiak arra, hogy az egyház hogyan
harcol Latin-Amerikában a szegényekért
és az elnyomottakért.

Hajdók János: Kalkuttai Teréz Anya
A sorozat e kötetének szerzőjemagyar, a

könyv most már második kiadásban- jele
nik meg. Hajdék Jánost megigézte Teréz
anya legendássá nőtt, mindnyájunk által
ismert alakja. A nagy műveltségű szerző

széles olvasottsága és gazdag asszociációs
készsége időnként a bőség zavarához vezet
- sok kitekintéssel, széles háttérrel mutat
ja be Teréz anyát és életművét, majd a má
sodik részben a Szerétet Misszionáriusai
nak lelkiségét. Az író sokat foglalkozhatott
témájával - felhasználja Teréz' anya saját
írásait, a róla megjelent életrajzokat és a
vele készített interjúkat. Többször hivatko
zik Malcolm Muggeridge-re, aki filmet is
készített, könyvet is írt róla - furcsa mó
don azonban ismételten keresztnevén
(Malcolm) emlegeti a nálunk is ismert írót,

\.

Balássy László: Mindig hűségesen

A Székesfehérvári Egyházmegyei Ható
ság kiadásában. megjelent könyvet szintén
az Ecclesia Szövetkezet gondozta. Az ala
pos. forrástanulmányokra épült életrajz
vérbeli író munkája: színes, de precíz stí
lusban, fegyelmezetten és célratörően raj
zolja meg Bogner Mária Margit életútját,
tárja fel lelkiségének sajátos _vonásait.
Mária Margit 1933-ban, huszonnyolc éve
sen halt meg, az első magyar vizitációs zár
da alapító tagjaként. Izzó istenszeretetét,
misztikus élményeit elsősorban levelein
keresztül ismerhetjük meg. Szakos Gyula
székesfehérvári megyéspüspök előszavából

megtudjuk azt is, hogy Mária Márgit bol
doggá avatási ügye folyamatban ván.
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