
reszténnyé tétele kerül bemutatásra. Ebben a fo-
lyamatban fontos szerepet játszott a vértanúk kul-
tusza, a keresztény ünnepkörök kialakítása, egy ke-
resztény topográfia (szent helyek hálózata)
megteremtése és az aszketizmus térhódítása (a
Pusztaság és a Város átfedte egymást).

Robert A. Markus műve azért is gondolatéb-
resztő, mert rávilágít arra, hogy a kereszténység-
nek a késő antikvitásban miképpen sikerült haté-
konyan újra meghatároznia önmagát egy
mélyrehatóan átalakuló világban; valamint kiter-
melnie magából azokat a meghatározó egyénisé-
geket, akik képesek voltak előre vinni a keresz-
ténységet a saját koruk támasztotta kihívások
közepette. Gyakorlatilag ez napjaink alapproblé-
mája is. Egy gyorsan változó és globalizálódó vi-
lágban, illetve egy szekuláris és a vallási pluraliz-
mus által meghatározott társadalmi környezetben
„mit jelent kereszténynek lenni”?

Végezetül pedig mindenképpen köszönet ille-
ti Heidl Györgyöt és Somos Róbertet, hogy az ál-
taluk szerkesztett magas szakmai színvonalú so-
rozatban a nemzetközi szakirodalomnak ismét egy
jelentős alkotását publikálták, mintegy ezzel is se-
gítve a késői antikvitás oktatását. A tartalmas
szakirodalmi jegyzékkel és névmutatóval záruló
kiadvány ugyanis mind tankönyvként, mind pe-
dig oktatási segédeszközként egyaránt használható.
(Ford. Nemes Krisztina; Catena. Monográfiák, 11;
Kairosz Kiadó, Budapest, 2010)
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Ebben az esztendőben jelent meg a Bencés Kia dó
mesesorozatának Assisi Szent Ferencről szóló da-
rabja. A picike kötetben óriási lehetőségek rejlenek.
Szentekről, cselekedeteikről, a hitbeli erőről ilyen
formában ugyanis ritkán mesélnek a felnőttek. Ta-
lán azért, mert arról, amit nem tapasztalunk, amit
elfelejtettünk, amihez látszattalálkozások kötnek,
arról inkább hallgatni szoktunk. „Csak nagyszerű ne-
vedet tudnám.”

Nevezhetnénk Istennek, Erőnek, Szeretetnek,
Családnak, a magunkba és szeretteinkbe vetett Hit-
nek, Bizalomnak, Reménynek… Nevezhetnénk, de
sokszor a világ változásai, a megállíthatatlannak lát-
szó, összeomlás érzetét keltő hatásai nem ezeket a
szavakat juttatják eszünkbe, s ha még él is bennünk
mindez, inkább nem mondjuk ki hangosan, nehogy
elveszítsük vagy elragadja tőlünk valami. Pedig le-
het, hogy azzal, hogy ne vén szólítanánk az érzést,
csak felerősödne.

Ezért is fontos, hogy példát mutató, a történel-
met felelevenítő, küzdeni akaró személyiségekről,
így szentekről is meséljünk gyermekeinknek.

Hogy beléjük ivódjon a világ jobbá tételének, em-
berbarátaink megsegítésének természetessége.

A feladat előttünk áll, s a Bencés Kiadó felfedezte
ezt a feladatot, sorozatban jelenteti meg kis köte-
teit. Az eddigi kiadványokban olvashatunk Szent
Mártonról, Szent Istvánról, Árpád-házi Szent Er -
zsébetről, Szent Miklósról, Szent Bene dekről, s a kö-
zeljövőben jelenik meg Szent Gellért és Árpád-
házi Szent Margit legendája — rövidítve.

Az ötlet tehát kiváló. A kivitelezés a maga ne-
mében szintén, bár a kis terjedelem az élettörté-
netek szükségszerű csonkítását eredményezte.
A gyerekek számára így befogadható, mégis úgy
gondolom, a mesehangulatot a szöveg- és a kép-
anyag nem igazán teremti meg. A könyv alakja
gyermekbarát, kicsi, könnyen elfér a kézben,
egyszerűen rajzolt alakok találhatók benne, a szö-
veg és a képek elrendezése is a megszokott. De
a sötét színek nem ragadják meg a figyelmüket,
a környezetemben növekvő gyerekek azt kér-
dezték: minden képen este van?

A történet fordulatainak magyarázata is elma-
rad; a sorsfordító magyarázat mindössze ennyi:
„Ferenc ifjúsága is így telik. Tanul, szórja a pénzt, vidám -
sága és szellemessége miatt pedig gyakran áll a társa sági
élet központjában. Iszonyattal fordul el, valahány szor az
emberi nyomorral találkozik. A gazdag posztó kereskedő
fia azonban egyszer csak elkezd megváltozni… Van egy
barlang a városon kívül, oda jár imádkozni.”

A gyerekek némelyikének az imádkozás szó je-
lentése sem egyértelmű. Már nem olyan szoros ve-
lejárója az átlagember életének, mint volt 50 évvel
ezelőtt. Pedig az ilyen könyvnek épp az lehetne az
egyik célja, hogy azokat a fogalmakat, melyeket már
említettem, amelyek mindenkinek fontosak még
kimondatlanul is, mert hiányoznak, ha éppen nin-
csenek velünk, azok a gyerekek is megérezzék,
megismerkedjenek létezésükkel, akik nem ke-
resztény családban nevelkednek.

A mesekönyv ugyanakkor éppen a magyará-
zatok, a folytonos logikai összeköttetés hiánya
miatt többször engedi meg a kitekintést, a mesén
kívüli mesét; a szöveg azt kívánja, hogy beszél-
gessünk csemetéinkkel, hogy válaszoljunk a kér-
déseikre, tanulva tanítsuk őket. Ennek egyre in-
kább szükségét érzik a gyerekek, de sokszor sem
ők, sem szüleik nem tudnak erről az igényről, a
közeli hozzátartozók, a nevelők, tanárok hama-
rabb észreveszik.

Tehát szükség van a személyességre, a szere-
tetben kötődésre, s ha apropó kell a beszélgetéshez,
akkor vegyünk elő egy mesekönyvet, üljünk a gye-
rekek mellé, s kápráztassuk el őket olyan történe-
tekkel, melyeket ők is tovább fognak adni! Például
Szent Ferenc történetével. (Bencés Kiadó, Pannon-
halma, 2011)
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