
Az erdélyi fejedelemség születése című mo
nográfiája látott napvilágot. "Az események
leírását az eddigiek értelmében - írja beve
zetőjében a szerzö - 1526-tal s Magyaror
szág egészével kell kezdenem. Hogy jobban
megérthessük azt a szerepet, ami e folya
matban Erdélyre várt, vessünk még' egy
fut6 pillantást annak állapotára - a XVI.
század etsö két évtizedében. A Királyhág6
és a Kárpátok közott elterülő, közel 60 ezer
négyzetkilométer kiterjedésű földön három,
egymástól élesen elütő közösség jelentette a
feudális rendi társadalmat: a nemesi megyék,
a szászok és a székelyek. Együttműködésü

ket az 1437-es jobbágyfelkelés óta megegyezés
szabályozta, a .hárorn nemzet' üníöja..."
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Puskely Mária: Akik a jobbik részt vá
lasztották (R6ma, 1978). A szerző érezhető

érdeklődésset fordul azok felé, akik életük
kel, példájukkal ösztönzést adhatnak a ma
emberének. Istennek·a történelemben élő

tanúit mutatja fel új könyvében is, s ta
nulmányait rokonszenvessé. teszi az a törek
vése, hogy nem a látványos életutakat igyek
szik követni és tetten érni az életszentség
megnyilvánulásait, hanem az egyszerű ·hétköz_
napokban. Hősei kivétel nélkül a szeretet
nagy alakjai, akik nem úgy gyakorolták a
szeretetet, hogy elzárk6ztak a világtól, ha
nem abban tevékenykedve igyekezték meg
találni az életnek azokat a kereteit, melye
ket épp a sokszor hös! fokon gyakorolt
érzelem révén tágfthatnak szélesebbre. A
könyvben kis portrékat olvashatunk Elisabeth
Ann Setonr6l, Edith Steinről, Salkházi Sárá
r61, Erzsébet nővér Bírribauer Máriáról és
Madeleine Delbrélről. Az életrajzi részt ala
pos irodalom egészíti ki, s részleteket olvas
hatunk a könyv hőseinek műveiből. Pus
kely Mária müvét jól megválogatott ikono
gráfia teszi teljessé.

Vannak, akiket ma már j6l ismer a nagy
világ, például Edith Steint vagy Elisabeth
Ann Setont, akit 1975-ben iktatott a szentek
sorába VI. Pál pápa. A róluk írt fejezetek
ben a szerző alapos irodalomra támaszkod
hatott, a többi arcmást azonban jórészt saját
- rendkívül alapos - kutatásai alapján kel
lett megrajzolnia. ];:rezhetei gonddal és szere
tettel írta meg míndegyík fej ezetet, a hő

seivel való azonosulás vágya azonban olykor
túlságosan is liraivá teszi fejtegetéseit. Ilyen
kor Puskely Mária fölöslegesen egyszerűsít,

s olyan pontokon is lágy, pasztell színekkel
él, ahol sokkal hatásosabb és magával raga
dóbb - péídaszerübb - volna az élet drá-

maíságának kendőzetlen feltárása. :Munkája
igy több részében a mára már meghaladott
..lelki olvasmány" .szférájába emelkedik, hő

sei pedig olykor elveszítik az élettel való
reális, rnegszenvedett kapcsolatukat. Emelke
dettség . és naivitás, pontos információ és
fölösleges Urizálás váltakozik könyve lapjain,
melynek igy információs értéke a legnagyobb.

P. Kelemen Didák levelei (R6ma, 1978).
Rákos Raymund a kitűnő. forrás értékű

életrajzi munka (Ugye, Atyafiak 1975) után
tovább folytatja a szeritéletű minorita szer
zetes élete dokumentumainak gYÜjtését. Rend
kivül fontosak ezek a levelek az életszentség
dokumentálása okán is, ugyanakkor azonban
sok fontos, eddig részben homályban ma
radt közlendét és adatot tartalmaznak a 18.
századi Magyarország életéről is. A szerzeinek
felbecsülhetetlen érdeme, hogy áldozatos ku
tató murikája révén egyre világosabb szfnek
kel bontakozik ki előttünk a török h6dítás
után lassan eszmélődő magyarság vallásos
ságának sok jellemzője. A levelek a kor
nyelvhasználatának, szokásainak számtalan
érdekes jellemzőjére fényt derítenek, s gyűj

teményüle még nyilvánvalóbbá teszi Kelemen
Didák életének és szerepenek [elentöségét,
Arról nem is szólva, hogy Didák atya alá
zatos. mély hite. szolgálatra termett egyéni
sége és szüntetenüt Isten felé törő lelkisége
ma is fontos, hiteles példája lehet a helyesen
értelmezett vaJlásos magatartásnak. Killön ér
demes méltatnunk a könyv ízléses, szép kiál
lítását. anagyszerűen megválogatott illuszt
rációs anyagót s a pontos. jól tájékoztató,
biztos anyagismerettel megírt tájékoztató jegy
zeteket.

Kerényi Károly és a humanizmus (Bern,
1978). Századunk egyik legnagyobb vallástör
ténészének állít emléket ez az izgalmas tanul
manvgvüjtemény. Kerényi rendkivül nagy
hatást gyakorolt a harmincas évek kultúrájá
ra, gondolkodásmódjára, oroszlánrésze volt az
antikvitás eszményeinek feltámasztásában ; s
ez az antik orientáció abban a korban a
kulturális hagyományok és értékek elszánt
humanista védelmét is jelentette. (A kötet
ben különben külön tanulmányt olvashatunk
Kerényi Károlynak a magyar irodalomra tett
hatásáról. Ennek példáit bőven lehetne és
kellene még szaporítani. a nagy hatású tu
dós ugyanis a ..sziget" eszményének vállalá
sával és példává emelésével egy egész kor
szak termékenyítője, ösztönzője lett, s ugyan
akkor meghatározója volt az újraéledő Hora
tius; és Vergillus-reneszánsznak.) Nemrégi
ben hazánkban is megjelent Kerényi Károly
Mitológiája, amely mint kezdeti lépés, kítü
nő alkalmat kinál a szerzö szemtéletének,
hatásának átvilágitására (ez a magyar kultűr;
történetnek fontos fejezete); ebben a munká
ban jó segítséget kinálnak jelen kötet írásai.
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