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LUKÁCS LÁSZLÓ

Egyházunk a forrongó világban

Cseh-német kiengesztelődés

Tavaly tavaszi konferenciájukon a német püspökök közös nyilatkozatot tettek
közzé Ifa cseh néppel való kiengesztelődésről". A cseh, morva és szlovák püs
pökök szeptemberben hozták nyilvánosságra válaszukat. A levélváltás szép pél
dája annak, hogya keresztények hogyan kezdeményezhetik a nemzetek közötti
kiengesztelődést.Tanulságos még mellé tennünk Frantisek Míkloskonak, a szlo
vák katolikus függetlenségi mozgalom egyik kiemelkedő személyiségének, a
jelenlegi parlement elnökének interjúját. Két kérdés nyugtalanít e nyilatkozatok
olvasása közben: Vajon mikor születik meg hasonló kezdeményezés a magyar
és a szlovák, a magyar és a román püspökök között? Van-e elég ereje a krisztusi
kiengesztelődés eszméjének arra, hogy a nyilatkozatok nyomán valóban meg
induljon a közeledés a különböző nyelvet beszélő keresztények között? A pün
kösdi csoda a legendák világában marad-e számunkra, vagy pedig keresztény
kötelesség, e régió népeinek egyik legsürgősebbmegvalósításra váró feladata?

Közös örökség ésfelelősség

Ahogy apró gyerek-veszekedésekben szokás, úgy mindig, minden konflikusban
föltehető a kérdés: ki kezdte? kinek kell tehát bocsánatot kérnie? A kiengeszte
lődés útján elindulók nem így gondolkoznak. Nem a másikat okolják, hanem a
maguk hibáit ismerik be.

Igy történt anémet-eseh közeledésben is. Václav Havel a németek elhurco
1ását Csehszlovákiából a II. világháború után .mélységesen erkölcstelen tettnek"
mondta - bár pontosan tudta, milyen iszonyatos bűnöket követtek el a néme
tek a csehekkel szemben a nemzetiszocializmus idején. Hasonlóképpen nyilat
kozott Tornasek bíboros is 1990 januárjában: a németek ellen forduló bosszú
beszennyezte a cseh népet is. "Európa szívét a történelem során nemegyszer
elöntötte a népirtásig elfajuló gyúlölet. Ennek a szívnek mostantól kezdve a
barátság ritmusára kellene vernie".

A német püspökök nyilatkozatuk kezdetén köszönetet mondanak Václav Ha
velnek és Tornasek bíborosnak Ile megszabadító szavakért" . Felidézik azokat a
bűnöket és jogtalanságokat, amelyeket a németek a csehek és a szlovákok ellen
elkövettek. Szégyennel és fájdalommal telve emlékeznek vissza a csehek elnyo-
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mására, üldöztetésére. elhurco1ására; elítélik azt, hogy saját nemzetiszocialista
hatalmi érdekeik érdekében visszaéltek a szlovák nép nemzeti függetlenségi
törekvéseivel. A történelem e súlyos terheit a jelenlegi német katolikus egyház
nak is hordoznia kell.

Idézik a fuldai püspöki konferencia 1945. augusztus 23-i nyilatkozatát: "Mély
séges sajnálattal valljuk meg: sok német, köztük sokan a mi sorainkból is, hagy
ták magukat félrevezetni a nemzetiszocializmus hamis eszméi által, és közöm
bösen szemlélték az emberi szabadság ésméltóság megtiprását; tetteikkel sokan
hozzá is járultak e jogtalanságokhoz; és végül sokan maguk is e bűnök végre
hajtóivá és részeseivé lettek." A nemzetiszocializmus idején elkövetett búntet
tekhez hozzáteszik még: mélységesen sajnálják, hogy 1968-ban a prágai tavasz
idején a kelet-német hadsereg is hozzájárult a csehszlovák függetlenség eltiprá
sához, s ezzel újra fölszakította a régi sebeket.

A közös,boldogabb jövő felépítését megkönnyíti az, hogy csehek, morvák, szlo
vákok és németek a történelem során a gazdasági és kulturális együttélésre és
együttműködésre sokszor példát mutattak. ürömmel üdvözlik a demokratikus vál
tozásokat Csehszlovákiában és a környező országokban. Ezek nyomán most való
ban megnyílik a lehetőség arra, hogy az egymással szomszédos népek és nemzetek
új életet kezdjenek, ellenségeskedés vagy elzárkózás helyett közös összefogással.

E feladat különös felelősségrehívja a térség egyházait. Erre kötelez bennünket
közös keresztény örökségünk, éserre bátorítanak bennünket a közelmúlt törté
nelmi példái: azoknak a katolikusoknak kiengesztelődéseegymással, akik kez
dettől fogva tudatosan elvetették a gyúlölet és a bosszú politikáját. Példaként a
kitelepített szudéta-németeket, a cseh és szlovák emigránsokat, a hazájukban
üldöztetést szenvedő cseheket és szlovákokat említi a nyilatkozat. A szabadság
és a szeretet megszabadít bennünket: a múlt bűneinek terhétől megszabadulva
készek vagyunk igazságosságban és békében építeni közös jövőnket.

A szorosabb együttműködésért

A cseh és szlovák püspöki kar az elmúlt év folyamán alakult meg, így közös
nyilatkozatban válaszoltak a német püspököknek Tornasek bíboroshoz címzett
levelére. Bíznak abban, hogy ez a levélváltás példát fog adni mindenkinek, hogy
a gyűlölet, a harag, a szeretetlenség köveit eltávolítsák az új Európa megterem
tésének útjából.

Az elmúlt évtizedek, a nemzetiszocializmusban éppúgy, mint a kommuniz
musban, megmutatták számunkra - folytatja a nyilatkozat -, hogy az ember
nem élhet tartósan gyűlöletbenés hazugságban. Az ember jóra van alkotva, és
csak az isteni értékek szilárd alapjára épülhet rá az egyesek és a népek tartós és
békés együttműködése. A berlini fal leomlása, Németország újraegyesítése se
gítheti és siettetheti azt a történelmi folyamatot, amely az új, egységes Európa
hoz vezethet el bennünket.

A levél köszönetet mond a német püspökök búnbánatáért, s - mintegy vi
szonzásul - szintén búnvallomással folytatódik. A németek által elkövetett go
nosztettek gyűlöletet vá1tottak ki sokakból, majd a világháború után a kollektív
büntetés igazságtalan elvéhez vezettek, s válogatás nélkül sújtottak le ártatlan
emberekre is. Sajnálattal teszik hozzá: az akkori egyházi vezetésból hiányzott a
bátorság, hogy fölemelje szavát ezek ellen az igazságtalanságok ellen, s így hall-
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gatásukkal hozzájárultak a németek elleni bosszúhadjárathoz. Akadt olyan ke
resztény is, aki tev61egesen is részt vett a gyúlölet-sugallta akciókban "Nyilvánvaló,
rogy ezek az embertelen és igazságtalan eljárásokmindkét oldalon keresztényietlen
alapelvekből indultak el. Mélységesen sajnáljuk azonban, hogy az igazi keresztény
élet nem volt elég er6s ahhoz, hogy ezeket megakadályozhatta volna."

A cseh és szlovák püspökök hálájukat fejezik ki azért, hogy az elmúlt negyven
év során a német katolikusoktól oly sok segítséget kaptak, erkölcsi, szellemi és
anyagi tekintetben egyaránt. Mindez nagy mértékben elősegítette azt, hogy va
lódi párbeszéd indulhasson meg a térség egyházai és népei között,

A jövő új, egységes Európájét új alapokra kell építeni: Isten szeretetére, a
megbocsátásra és az igazságra. Igy a jövendő nemzedékeknek nem lesz szük
ségük arra, hogya múlt vétkein bánkódjanak. A kölcsönös kiengesztelődésnek

ez a mostani aktusa példát mutathat a többi népnek, hogyan lehet megalapozni
a szeretet kultúráját az új Európában. Európában leomlottak a politikai ellensé
geskedés falai. Most azonban az egyéni érdekek, az önzés, a szeretetlenség for
dítják szembe egymással az embereket. E falaknak is le kell omlaniuk ahhoz,
hogy az igazi értékek talaján kisarjadhasson Európa boldogabb jövője.

Szlovák államiságot

Műfajában, súlyában egészen más FrantiSek Míkloskonak a bécsi Die Furche
részére adott terjedelmes interjúja március végén. Szempontjai azonban elgon
dolkoztathatnak bennünket, magyarokat, de óriási kihívást jelentenek a csehek,
személy szerint VácIav Havel számára is. Egyúttal azt is láthatjuk, mennyire
más lesz egy-egy szónak a súlya, ha már nem eszméket idéz, hanem konkrét,
ezúttal éppen politikai cselekvést sürget. A szlovák parlament elnöke hosszú
évek óta a nemzet és az egyház szabadságáért, a demokráciáért, az igazságos
ságért küzd hazájában.

Míklosko alaptétele: Európában megindult az egységesülés folyamata. Az
egyes nernzetállamok, saját szuverenitásuk fenntartásával készek arra, hogy át
járhatóvá, sőt szinte észrevétienné tegyék a határokat, s egy magasabb szinten
egyesüljenek. A szlovákok azonban - a II. világháborúban a nácik segítségével
létrejött Tiso-rendszert leszámítva - több mint ezer éves történelmük során
sohasem válhattak önálló nemzetállammá. Ugyanígy küzd függetlenségéért a
kis litvánia is. Az éhes embernek enni kell adnunk, nem szép eszméket kell
előtte hangoztatnunk. Kelet-Európában a nemzeti elvet évtizedeken át elnyom
ták. Ennek most érvényesülnie kell, pozitív értékként, de nem agresszíven.

Ehhez a természetesönállósulási vágyhoz hozzájárulnak még a növekvő gazda
sági nehézségek és a kommunizmus idején keletkezett erkölcsisebek. Az elnyomás
éveiben - mondja Míklosko - könnyű volt megőrizni a vallás bizonyos alapelveit.
Most, a visszanyert szabadságban kevés az, hogy ezeket az elveket csupán meg
őrizzük. A szellemi-lelkiés kulturális életben aggasztó vákuum keletkezett.

Az újságíró megkérdezte tőle, vajon a szlovák egyház nem tud-e segíteni
ebben a helyzetben. Miklosko szerint az egyház is nehéz helyzetben van. Túl
ságosan tekintélyelvű, igen alacsony a papság szellemi színvonala. A diktatúra
idejét egyedül az egyház intézménye élte át nagyobb károsodás nélkül. De az
új helyzetben már nem elég az egyházhoz való hűség, a szentségekhez járulás.
A szlovák egyháznak ki kell tágítania a szemhatárát, hogyeurópaivá válhasson.
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KENYERES ZOLTAN

Rendezetlen könyvespolc

Kodolányi János: Suomi

A középkorban a franciák a trójaiaktól
eredeztették nemzetüket. A vesztesekt6l,
akiket legy6ztek, leromboltak és elpusztí
tottak. Szép elhatározás volt ez, hogy épí
teni kell falat, várost és hazát. Olvasom,
hogy a mai Mongóliában sokan Dzsingisz
kán emléke el6tt hódolnak, aki öldökölve
végigdúlta Eurázsiát. Tún6döm, milyen
"reform" ország n6 majd föl e felújított
kultusz nyomán. Kézai óta nálunk is újra
és újra megjelent a hun rokonság mítosza.
A hunoké, akik nem építettek semmit,
csak romboltak, akik nem teremtettek, ha
nem pusztítottak. Valami különös indulat
tal - e hamis mítosz jegyében - két év
százada sokan kúzdenek nálunk a finn
ugor rokonság ellen. Pedig ez a rokonság
szimbolikus értelemben a munkát és békét
jelenti, a csendes szorgalmat és teremtést.
A néprokonság nemcsak cáfolandó tév
képzetének és igazolható tudományos né
zetek kérdése, hanem jöv6benéz6, cselek
vésorientáló eszme. Magatartás önma
gunkkal és a világgal szemben. Kodolányi
Suami dmű könyvének már megírásának
idején is az volt a missziója, hogya mun
kája révén el6rehaladó nemzet eszményét
terjessze.

Az 1930-as évek második felében több
ször megfordult Finnországban hosszabb
rövidebb id6re, s utiélményeir61 riportok
ban számolt be. E riportokból két könyv
kerekedett, melyeket a 40-es évek elején
némiles. átdolgozva egy kötetben adott
közre. O, aki a népi mozgalom egyik leg
tekintélyesebb írója volt, 6, aki a Hazugság
öldmű röpiratával elindította a falukutató
szociográfia akkori hullámát, a civilizáló
dás eszméjét hangsúlyozta. A furcsán vi
lágoskék ég alatt fenyveserd6s tájon a
nagybirtokrendszert fölszámoló kispa
raszti gazdálkodásban látott követend6
példát. Ahol egy életmódjában civilizált,
polgárosult parasztsággal találkozott. A

táj varázsa mellett ez volt legnagyobb él
ménye. S bennünket, mai olvasókat is ez
fog meg e könyv lapjain: a termé
szetszeretetbe oldódott civilizáció, a civili
záció és kultúra ma is példaértékű egysé
ge. A politikai kateg6riákból kilépett és
mindennapokká változott demokrácia, az
életmóddá alakult szabadság. Hogy is ír
ja? "Vannak (...) népek, amelyek folyton
hangoztatják a szabadságszeretetet, és
vannak népek, amelyek egész egyszeruen
szabadok. Csak szabadok. Szabadok mint
népek, szabadok mint egyének. Szabadok
földjükön, szabadok a gyárban, szabadok
a hivatalban, a katedrán, nem vigyáznak
álmukban is az »oríentálódásra«, a »he
lyezkedésre«, nem vezetnek titkos mínösí
tési táblázatot, nem figyelik egymást, va
jon részt vesznek-e valami ünnepségen,
gyűlésen vagy körmeneten (...), a múked
vel6 szintársulatban együtt játszanak, az
énekkarban együtt énekel baka és 6rnagy,
a családban szabadon viselkedik a gyer
mek, az iskolában együtt szórakozik, ját
szik tanító és növendék, együtt tanul le
ány és fiú, az irodában ugyanolyan mun
kaer6 a n6, mint a férfi (...) Vannak népek,
amelyeknek külön-külön szabadok a tag
jai," (Magvető Könyvkiadó)

Háy Gyula: Született l~ban

Az 1956 után perbefogott és elítélt írók kö
zé tartozott. Amikor a 60-as években ki
szabadult a börtönből, 6 volt az, akit nem
engedtek visszatérni az irodalmi életbe.
Darabjait nem adták ki és nem túzték mű
sorra. Lehetetlenné tett körülményei el61
1965-ben Svájcba emigrált. 1%4 6szén,
még itthon találkoztam vele utoljára. Ang
liában jártam és Oxfordban tanuló nevelt
fiáról hoztam hírt. Szelíd mosollyal, esön-
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desen hallgatta beszámolómat. Csöndes,
hallgatag ember volt. Befelé élt. Igazából
csak képzeletének terében volt jelen, ahol
zavartalanul és talán szüntelenül drámáit
írta. Amikor fiatal korában egy drezdai
színháznál diszlettervezést tanult, minden
este a színpadon kellett lennie: hátul, a
színfalak mögött. Látta a színészeket,
amint jelmezükbe beöltözötten színre lép
nek, de nem hallotta a szavakat és nem
látta a jeleneteket. A díszletek és ruhák
alapján megpróbálta kitalálni és maga elé
képzelni a darabokat. Elképzelte és képze
letben megírta 6ket. Amikor néha alkalma
adódott és beülhetett a néz6térre, meglep
ve tapasztalta, hogy elképzelt drámái leg
többször nem voltak rosszabbak az "iga
zi" színműveknél. Eszébe jutott Osvát Er
nö, aki egy regénykisérletét elolvasva dia
16gusait dicsérte. Tapasztalatain és ezen az
emléken felbátorodva fogott első drámájá
hoz. Attól kezdve mindig magánál tartott
egy kis kék füzetet, s annak fehér lapjai
hoz vonult vissza a történelem zsivajától.

Az lsten, császár, paraszt, a Tiszazug, A 16
és megannyi világhírű darab szerz6je
egyid6s volt véres, tragikus századunkkal.
Abonyban, a vidéki középosztály körében
n6tt fel, apja egy vízszabályozási társaság
f6mémöke volt. A vidéki szegénység és az
értelmetlen első világháború a lázadás
szellemét ültette el benne. A forradal
makhoz csatlakozott. Hitte és várta, hogy
a szocializmus eszméje meggyógyítja a
beteg társadalmat nálunk és az egész vilá
gon. Életének utolsó szakaszában, svájci
emgirációjában írott emlékirata a remény
r6l és csalatkozásról szöl. Színtere Buda
pest, Berlin, Bécs, Moszkva és újra Buda
pest. Szerepel benne Brecht, Piscator és
Feuchtwanger, Franz Theodor Csokor és
Koestler, Eizenstein és Pasztemak, hogy
csak néhány nevet soroljak fel az (rök és
művészek közül. És szerepelnek benne a
politikusok, Lunacsarszkij, Pieck, Ulb
richt, Rákosi, Ger6, de Nagy Imre, Tildy
és Bibó is. Az egyik fejezetben feltűnik a
szovjet csúcském, Kim Philby és általában
sok érdekes részletet tudhat meg azolva
só a kommunista mozgalom boszorkány
konyhájáról.

A könyv igazi erénye mégsem az efféle
intimitásokban rejlik, hanem a belső lélek-

rajz drámavonalában, az 6szinteséggel és
igazsággal való küzdelemben. A kedves
gúnnyal és sok öngúnnyal megírt ,könyv
szomorú olvasmány, olyan szomoru, mínt
amilyen ez az egész, most már végéhez
közeled6 század volt. (A németül készített
emlékiratot az író felesége, Majoros .Éva
fordította magyarra. Interag )

Linksz Arthur. Harc a harmadik halállal

A címben szerep6 harmadik halál a lélek
kihúnyása, a feledés. Ezt próbálta elháríta
ni a neves New York-i szemészprofesszor,
amikor hetvenegy éves korában nekifo
gott önéletrajzának. Könyve 1976-ban je
lent meg Amerikában, és hamar híre kelt.
A Valóságban Varga Csa.~a, részletes bE;
számolót közölt róla, az UJ Eletben Schei
ber Sándor ismertette, de megemlítette a
kolozsvári Korunk is. Az akkori, első véle
mények közül Szabolcsi Miklóst érd~mes
még idézni, aki egy családregény rajzola
tát látta meg ebben a most végre idehaza
is kiadott könyvben. Csakugyan vérbeli
írói munka, e tekintetben eltér a "civil"
memoároktól, asszociációs nyelvi techni
kájával, megelevenít6 erejével, alakrajzoló
képességével a modem magyar próza ré
sze lett.

A szépirodalmí erényekkel b6velked6
dokumentum a század első két évtizedé
nek magyar társadalmát mutatja be abból
a szögb61, ahonnan a vidéki zsidóság látta
és megélte. Az első világháborúval és a
forradalmakkal lezárulö liberalizmus kor
szakát eleveníti föl: azt akorszakot,
amelynek hierarchizált társadalmi tagolt
sága és gazdasági feszültségekkel teli élete
int6 példa kell hogy legyen.De amelyben
gyakran nagyobb felekezeti türelem nyil
vánult meg mint a rákövetkez6 negyed
században bármikor. E regény-dokumen
tum fogalmi főszerepl6je a kölcsönös be
látáson alapuló asszimiláció és a különlé
tet is megengedő modern nemzeteszme,
mely akkoriban éppencsak kihajtani volt
képes, de sajnos elsodorta a későbbi törté
nelem. (Magvet6 Könyokiadó)
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KISS SZEMÁN RÓBERT

Tollhegyen

EdwardStachura: Szekercelárma

Edward Stachura élete maga volt az elke
riilhetetlen halál. A halála pedig maga az
élet. Ennek így kellett lennie, akár két
évezreddel ezelőtt, s a régi példa erejének
főleg a legkíválóbbak nem állhatnak el
len, ha mégannyira is ragaszkodnak az
életükhöz. Stachura tanított, beavatott a
legnagyobb titokba, majd áldozatul aján
lotta föl magát értünk, míg végül a meg
békélést hozó megváltásban oldódott föl.
Léte így vált újkori szimbólumává a Bá
rány történetének.

Stachura igazi életműve elválaszthatat
lan az életétől, amelyben irodalmi mun
kássága csak a "tanítás"; kísérlet az el
mondhatatlan szavakba öntésére. De a ta
nítás az egésznek csupán egy szempontú,
speciális olvasata. Bevezetés a misztéri
umba, Hatása azonban, tniként az éM szó
nak, semmihez sem fogható, szózat, ami
elhangzik a damaszkuszi úton, amiben
megmerítkezve megszabadulhat a lélek a
hétköznapok sivatagában rátapadt portói.

Stachura Franciaországban született
lengyel szülőktől, s még gyermekkorában,
1948-ban tértek vissza Lengyelországba. A
szeretet vágya hajtotta el otthonról és űzte

városról városra, országról országra, ki a
világba, az emberek közé, ahol a kapcso
latteremtést nem gátolták a konvenciók és
az érdekek, ahol a fásultság nem ivódott
be jóvátehetetlenül az agyvel6kbe. A ki
mondhatatlant, a megtapinthatatlant, az
örök boldogságot hajszolta, s kétségbee
setten megpróbált szembeszállni mínd-

ezek ellenségével; az id6vel és a múlandó
sággal, amelynek hideg süvítésében az ér
zelmek elillannak, az öröm ürömmé válik,
a túlérett boldogság pedig az epe Izével
előlegezi a halált. Stachura az elhagyás
művésze: elmegy, megválik, elszökik, le
lép, mielött minden elromlana, s két állo
más közben, szökés során a szívében em
lékképeket dédelget: az ideálisról, az elér
hetetlenről, a mozdulatlan Orökkér6l. Süt
kérezik a Nap fényében, akár Pradera, a
Szekercelárma f6szerepl6je Almafa Agacska
világában, az örök és ernyedetlen szere
lem szimbólumának tüzében. Legalábbis
harcol érte körmeszakadtáig, amíg rá nem
tör a köd, hogy megfojtsa.

Stachura a csavargó írók, az európai
"cIochard-irodalom" hagyományainak
folytatója. Elbeszéléseiben visszacseng
Candide tudásszomja, Wilhelm Meister
bölcsesség, és az országutak mentén kó
borló Verlaine boldogság utáni vágya.
Ugyanakkor a 20. századi ember, a gon
dolkodó ember problémáinak terhét is
vállán hordozza: saját magával és a világ
megismerhetóségének kérdésével küzd,
menekül a "gondolkodás pokIától, pokoli
mennyországtól", amely minden értelmi
ségi keresztje.

Stachura kötetének címadó elbeszélése,
egy-két kisebb novellája és néhány verse
Kovács István hű, igazi művészi színvo
nalú fordításában olvasható: szellemes
szóképzések, verlaine-iesen ezüstös képek
segítségével tolmácsolja az író gondolata
it. (A kötet az azóta megszünt Kráter ki
adónál jelent meg.)
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Egy hónap

Hadd kezdjem a sort egy CD-lemezzel,
amely a hajdani legendás zongoraművész,
Edwin Fischer 1954 novemberi Mozart
hangversenyét örökítette meg. Két zongora
verseny mellett a D-dur hangver
senyrondót játssza.

Az. a nemzedék, amely még hallhatta
játékát, legendákat sz6tt alakja köré. Való
ban egészen kivételes élmény Mozartot az
6 felfogásában hallgatni. Ez még nem az
ellégiesedett, kicsit finomkodó, a korhú
ségre való törekvésnek olykor áldozatául
is es6 Mozart, hanem vaskosabb, déva
jabb, ugyanakkor tragikusabb, mondhat
nám - ha ez a szö nem hangzanék Mo
zart korától idegennek - romantikus.
Persze az igazán nagy művekminden kor
számára adnak és mondanak valamit, s
ehhez arra is szükség van, hogy az egy
mást követ6 korszakok a saját eszközeik
kel, a saját nyelvükön értelmezzék 6ket.
Edwin Fischer ilyen szuverén, nagy sze
mélyiség volt. A század els6 felének Mo
zart-képét részben 6 határozta meg, s a
hallgató nem szabadulhat attól az érzésé
tól, hogy ez a kép ma is él6 és hiteles.

facobus de VOragine Legenda aur6iját a
Helikon kiadó jelentette meg a Harmónia
Mundi sorozatban, s ugyanebben adta ki
AquinoiSzent Tamás: A létezésr61 ésa lényeg
r61 című múvét is. Klima Gyula fordításá
ban. (A Legendát többen tolmácsolták, vá
logatása, példás jegyzetei és el6szava Ma
das Edit hozzáértését dicséri.)

Tulajdonképpen döbbenetes: Szent Ta
más és Iacopo de Voragine kortársak vol
tak. Mindketten "bestsellert" alkottak, a
szó legnemesebb értelmében: egyikük a
gondolkodás történetének legnagyobb
alakja, elképzeléseit, fejtegetéseit, tanítása
it ma sem hagyhatja figyelmen kívül bárki
is, aki teológiával, filozófiával, retorikával
vagy a metafizikával foglalkozik. (Hogy
milyen súlyos szakkérdéseket vet fel rend
szere, azt jól példázza Klima Gyula beve
zetése is) A másik a hagiográfia egyik leg
csodálatosabb remekét hagyta az utókor
ra, amely bármily kritikus legyen is, elbű-

völve veheti tudomásul, hogyan fonódott
össze a kereszténység történetében és az
emberiség életében is a valóság a csodála
tos elemmel, s hogy mennyire fontos hin
ni a csodában, mégha hihetetlen is. A szá
raz, önmagát büszként racionálisnak ne
vez6 gondolkodásmód ugyanis szükség
szerűen korlátozza Önnön hatókörét. A cso
da azt jelzi,hogy az ember a hit által képes
legy6zni gyengeségét, s olyan elemeket is a
valóság érvénykörébe vonni, amelyek meg
szépítik azt, bizonyítva a kegyelem nem szű

n6 je1enlétét, munkálkodását
Kicsit szomorkodhatunk, hogy a le

genda aurea hatalmas anyagának csak a
felét tartalmazza e különben gyönyörű

könyv. Amint azonban belemélyedünk,
szomorúságunk örömre változik, hiszen
az okos válogatás mindazokat a legendá
kat érintetlenül hagyta, amelyekhez vala
miképpen közünk van.

"Ertelmünk nem hamis, amikor állítást
tesz Istenről" - mondja Szent Tamás,
pontosabban e kicsit nehézkes fordulattal
adja vissza állításának lényegét a fordító.
Mindegy, értjük, mir61 van szö. S még in
kább világossá válik, ha a Szent István
Társulat fontos "A lelki élet mesterei" so
rozatának legújabb kötetét forgatjuk,
amely Szent Bonaventura misztikus műveit

tartalmazza. A nagy ferences misztikus
egyik méltó propagálója Dám Ince volt, s
szép tisztelgése a kötet fordítóinak (Barsi
Balázsnak és Várnai Ferencnek - melles
leg 6k írták az egyes fejezetek kitún6en
tájékoztató bevezet6it is), hogy többek kö
zött az 6 tolmácsolásait is felhasználták az
új kiadás számára.

A misztika olyan adomány, amely nem
adatik meg mindenkinek, csak az egészen
mély lelki életet élő kiválasztottaknak,
akik képesek teljesen függetleníteni ma
gukat a világtól, hogy belefeledkezzenek
az emberi lényegbe, küldetésünk igazi tar
talmaiba. Aligha véletlen, hogy az egyéni
érdekre összpontosító korunk szelleme
nem kedvez a misztikának, PsZTe sem vé
ve, mennyit veszít ezáltal. (Hadd hívjam
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fel a figyelmet ezzel kapcsolatban a Szent
Gellért Egyházi Kiadó épp az elmondot
tak miatt időszerű kiadványára, Puskely
Mária: Ezer év misztikájából című kitún6en
tájékoztató válogatására.)

Talán véletlen: épp egy modem regény
nek azt a passzusát olvasgattam, amely
nek során a fószerepló arról eszmélkedik,
nem látja értelmét az imádságnak, nem is
tudja, hogyan kell, lehet jól imádkozni. Köz
vetlenül ez után ütöttem fel találomra Szent
Bonaventurát A következó fejtegetésén
akadt meg a szemem: "Tudnunk kell, hogy
az imádságnak három foka vagy része van.
Az első: nyomorúságunk megsiratása, a
második: irgalomért való esedezés, a har
madik: az imádás bemutatása". De e foko
zatok végigjárása során is legfontosabb a
kegyelem: "Az imádás kultuszát Istennek
nem tudjuk bemutatni, ha tóle kegyelmet
nem kapunk; Isten irgalmas Szívét pedig
csak nyomorúságunk és szükségünk meg
siratása és elpanaszolása által hajlíthatjuk
arra, hogy megadja nekünk a kegyelmet."

El kell gondolkodnunk, mi, huszadik
századi emberek rendelkezünk-e még a
türelem és a kitartás erényével, hogy meg
hajlítsuk azt a bizonyos Szívet. ..

Mindenesetre vannak, akiktól példát
meríthetünk. Hadd utaljak P. Gabriele de S.
M. Maddalenára, akinek világszerte nép
szerű elmélkedéskönyvét, a Bens6 végtelent
Puskely Mária fordításában adta ki a
Szent István Társulat. Az A, B és C-év va
sámapjaira szóló elmélkedések egyik
vonzereje a praktikus szemléletmód. A
szerzö remekül ismeri századunk embe
rét. Nem alkatától, szemléletétól idegen, le
hetetlen feladatokra buzdítja, hanem olyan
kulcsot ad kezébe, melynek segítségével
könnyen bejuthat az imádság szentélyébe.
Az imádságos élet titkát tárja fel, egyszerű
en, természetesen, követésre érdemes vilá
gossággal. Bizony, nagyon időszerű könyv,
köszönet érte a fordítónak és kiadójának.

Nem kevésbé időszerűnek érzem Pa
lánkay Gausz Tibor: Életer6nk a szeretet című
könyvét sem, amely a szeretet aszkétiká
jával és misztikájával foglalkozik (Szent
Gellért Egyházi Kiadó)

A szeretet tényleg kimeríthetetlen. Akkor
is életgyakorlattá, kormányzó elvünkké te
hetjük, miközben életünk szenvedéseit, nem

kis megpróbáltatásait kínlódjuk végig. így
tett e könyv szerzője is, s amit a szeretetról
elmond, hiteles és igaz. Századunk sokat
próbált embere vall arról az erényr6l, amely
nélkül semmik és senkik vagyunk.

Néha a filológia is biceg. Sót, sántikál.
Az Ur szolgálatának iskolája. A könyvtárban
gyakran emelem le a polcról a régi "Szem
léket". A két világháború között, de már
előbb is, egymás után alapították ezeket a
nagyszerű folyóiratokat a Katolikus
Szemlét, a Protestáns Szemlét, a híres Ma
gyar Szemlét, amely amolyan "szellemi
védegyletként" működött. A Pannonhal
mi Szemlét ritkábban emlegetjük. Mosto
hagyerek. Pedig milyen remek írások van
nak ebben is! Most módunk van a bencé
sek hajdani folyóiratának néhány írását
újra elolvasni, hiszen azok közül is szere
pel egyik-másik Balján Elréd gyújtemé
nyében, amelyet Az Ur szolgálatának iskolá
ja1939-1989 címmel jelentettek meg Pan
nonhalmán a Bencés Gimnázium tanárai
nak tanulmányaiból.

Egy ilyen szerzetesi közösség műhely

is. A léleké és a tudományoké. Az előbbi

persze sokkal fontosabb, mint ahogy fon
tosabb a magyar szellem építésének az a
kivételes jelentóségű s hatalmas történel
mi hagyományokra visszatekinté munká
ja is, amelyet a mindenkori pannonhalmi
bencés tanárok végeztek. Mindez mégis
összefügg. Mert ebben a közösségben
mindig természetes volt, hogy a nagy ta
nárok nagy lelki emberek, nagy tudósok.
A körülmények sem kedvezótlenek, hi
szen aki csak belép a monostor hatalmas
könyvtárába, máris megsejti, hogya mú
velődéstörténet szentélye tárul föl elótte.
De voltak kedvezőtlenebb időszakok is.
Az 1939 és 1989 közötti félszázadot a le
gelfogultabbak sem nevezhetik virágzó,
termékeny korszaknak, amely készsége
sen segítette volna a bencés szellemiség
fejlödését. Emlékezzünk csak Kelemen
Krizosztomra, a háborús évek fóapátjára!
Neki akkor nem a szellem múvelésének
feladatát kellett végeznie, hanem az üldö
zötteket mentette. Am a szellem élt, ered·
ményeket hozott a nehéz években is. Mert
a szellemet, ha igazi értékekre irányul nem
lehet elnyomni vagy megsemmisíteni.

Szerencsére.
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