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AZ EMBERVEZETÉS MŰVÉSZETE
Notker Wolf bencés prímás apátra feleségem
hívta föl figyelmemet. Azért olvasta hétről hétre a
Bild der Fraut, hogy szembesüljön az atya gon-
dolataival, amelyeket heti rendszerességgel fejte-
getett rovatában. Körülbelül fél éve hiába kereste.
Túl sok a dolga? Belefáradt? A lényeg, hogy má -
sok írnak helyette, de nem azzal a megragadó
erővel, ahogyan ő. Pedig egészen rövid jegyze-
tekben szólt az életről, arról, hogyan élje meg azo-
kat a keresztény ember, miként gyakorolhatjuk a
szeretetet és a szolidaritást, hogyan nyílhatunk
meg az elesettekre, miként lehetünk hétköznapi
megvalósítói az evangéliumi elveknek.

Hétről hétre kaptunk apró feladatokat. Nem
volt ezek közül egyetlen olyan sem, amelyet nem
lehetne megvalósítani. Semmi nehézség, semmi
trükk. Úgy tett bizonyosságot, mint Szent Pál a
Zsidókhoz írt levelében a hitről elmélkedve. Nem
úgy kell gyakorolni a hitet, hogy az emberek meg-
bámuljanak, és ezt rebegjék: lám, milyen csodála-
tos a hite! Nem úgy, hogy mások szeme láttára
csókolgatjuk az oltárt, hanem például úgy, hogy a
szentmise végeztével lesegítjük a nehezen járót
a lépcsőn. Vagy meghallgatjuk panaszait, s békes-
ség terem szívében.

Ezt tanultuk Notker Wolf írásaiból. Megdob-
bant a szívünk, amikor egy borítékból kihullott az
a könyv, amelyet Enrica Rosanna nővérrel közö-
sen írtak. Az embervezetés művészete a címe, Né -
meth Attila fordította, Tőzsér Endre piarista szer-
kesztette, neki köszönhetjük a küldeményt, amely
a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Vita
consecrata (Megszentelt élet) sorozatának tagja.
Már a címe is figyelmet kelt napjainkban, amikor
túlhabzanak az indulatok, nem könnyű jó és hite-
les célt mutatni s felé vezetni. Kevés a karizmati-
kus vezető, annál több a szerencselovag, aki gyö-
nyörű jelszavakat és ígéreteket hangoztatva saját
zsebére dolgozik. Ez korunk erkölcsi válságának
egyik magyarázata. Ennek nyomán ábrándulnak
ki az emberek a politikából. Ezért bizalmatlanok a
jó iránt is, és valljuk meg: a keresztény jelszavak
egy részét is kiüresítették a hétköznapokban, önös
érdekeket a közérdek elé helyezve. Ebben a kör-
nyezetben nem ártana jobban figyelni a bencés
prímás apát ra, tapasztalataiból leszűrt, általáno-
san is érvényes tapasztalataira.

Enrica Rosanna szalézi nővér is bőséges pe-
dagógiai tapasztalatokkal rendelkezik. A szalézi
és a lateráni egyetemen tanított, és meghívták
előadónak az Auxilium neveléstudományi pá -

pai fakultásra, amelynek majd egy évtizedig dé-
kánja is volt (első nőként tanított pápai egyete-
men),  magas tisztséget kapott a római kúriában.
Rómában él.

Notker Wolf több mint tíz éve a bencés kon-
föderáció főapátja Rómában. 1968-ban szentelték
pappá, előtte filozófiát, teológiát és természettu-
dományokat tanult. 1971 és 1977 között tudo-
mányelméletet és természetfilozófiát oktatott a
Sant’Anselmo Pápai Bencés Egyetemen. Utána
három évig a Sankt Ottilien-i monostor főapátja-
ként működött. Számos könyvet írt, zenei al-
bumjai is megjelentek (gitározik és fuvolázik).

Látható, hogy mindkét szerző bőséges tapasz-
talatai birtokában igazít el a vezetés hétköz napi
gyakorlatában. Amint a bevezetőből megtudjuk,
szándékuk szerint a könyv „két szólamban” iga-
zít el a politikai élet és a vállalkozások terén gya-
korolható, valamint az oktatás-nevelésben meg-
valósítandó vezetésről, amelynek egyik fontos
eleme a folytonos változtani — jobbítani —
tudás és a vezető rugalmassága, alázata, amely-
lyel elfogadja a bírálatot, s ha úgy érzi, kemé-
nyen kitartva az elképzelései mellett, latba vetve
a meggyőzés minden lehetséges módját.

Wolf hosszan idézi A hatalom csábításai című fe-
jezetben a német rádió szerkesztőjétől, de sok más
változatban is hallható „panaszáradatot”: „Nagy-
vállalatoknál az életedet körülbelül 5–6 személy
határozza meg döntően. Adott esetben ezek az
emberek a kreativitás és az életöröm minden szik-
ráját kiolthatják benned. Vannak nálunk olyan ve-
zetők, akiknek semmiféle elképzelésük sincs,
meglehetősen semmitmondó emberek, akiket
nem izgat a munkájuk, és akiknek így az a leg-
fontosabb, hogy megmutassák, ők is valakik —
még ha tudják is, hogy szakmájukban tulajdon-
képpen senkik. Ezek az emberek csak a karrier-
jükre gondolnak,  lehetőleg sok pénz akarnak ke-
resni, és szeretik magukat nagyon fontosnak
érezni. Szeretik megmutatni azt is, hogy ők élet-
halál urai mások felett. Mottójuk: »Nehogy azt
hidd, hogy különleges lennél!« Ilyen úton-módon
aztán valóban sikerül a jó embereket lenyomniuk,
vagy legalábbis önbizalomhiányba kergetniük.”

Ez a jellemzés, pontosabban sirám, az élet min-
den területén hallható. A nagyvállalatoknál, de a
politikában is. Mindenütt, ahol vezetők és veze-
tettek súrlódnak. Ahol a vezetőknek nincsenek
eredményeik és magatartásuk által kivívott meg-
becsülésük és tiszteltségük, ott megnőnek a vélt
vagy valós hibáik (ezen a területen ne héz hibát-
lant elképzelni), s olyan feszültség tapasz talható,
amely az előbbre lépés gátja. Nehéz, inkább lehe-
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tetlen mindenkinek kedvére tenni, de a „fönt” és
a „lent” párbeszéde nélkül növekszik a bírálatok
súlya és száma, egyre szélesebb a kimondott vagy
kimondatlan — ez néha veszélyesebb — ellenál-
lás. A hatalom akarása — amely oly fontos szere-
pet kapott Nietzsche gondolatvilágában —
Notker Wolf szerint nagy csábítás, olykor zsar-
noksággá válik azok gyakorlatában, akiknek „hiá-
nyosságaik kompenzálásához van szükségük a
hatalomra”. Tipikus példája a könyöklő karrie-
rista, akinek nincs meg a szükséges tudása és te-
hetsége, „de annál jobbak a kapcsolatai, és…
huszonötévesen fölesküdött arra, hogy negyven -
évesen fenn lesz a csúcson. És fenn is van.”

Mi lehet a betegesen hatalmaskodó magatar-
tás orvossága? Mindenekelőtt talán az önkritika,
az elfogulatlanság. „Egy vezető tekintélye és
másokra gyakorolt hatása… főleg attól függ,
mennyire tud szabad lenni önmagától… saját
személye nem játszhat szerepet.” Benedek regu-
lájának 60. fejezete tanulságai alapján szűri le a
szerző a következtetést: alázat nélkül nem lehet
eredményes a csapatmunka. Egyesek nagy képű-
sége már akkor is, a 6. században veszélyeztette
a kiegyensúlyozott tevékeny kedés megvalósu-
lását.

A jó vezető kiszámítható. Nem tartja félelem-
ben beosztottjait, ellenkezőleg: „szeretni kell az
embereket!” A szeretet szinonimája a „jóindulat”,
a másik ember iránt tanúsított figyelem, amely-
nek révén teljességében, fenntartás és gyanakvás
nélkül ismerhetjük meg, s ha így szemléljük, ele-
jét vehetjük akár a nem szándékos sértéseknek is.
(Ezekből, a szándékosokból ugyancsak, bőséges
és szomorú tapasztalatokra tehetünk szert a mé-
diumokból vagy a parlamentből, hol akadnak fé-
kevesztett dühöngők is, míg a sajtóban polgárjo-
got nyert a bárdolatlan hangnem és a másik fél
nézetei iránt tanúsított gyűlölet, amely innen is,
onnan is az egész társadalmat, főleg a fiatalokat
fertőzi meg és a rossz példa követésére serkenti.)
Notker Wolf rendkívül fontosnak nevezi a „bi-
zalmi légkört”, amelyben minden érdekelt fél biz-
tos lehet a másik őszinteségében, egyenességében.
Mások bizalmának megnyerésében az segíthet
legtöbbet, hogy keveset törődünk saját ambí-
cióinkkal. „Aki tehát másoknak akar segíteni,
annak egy valakit nagyon jól kell ismernie: ön-
magát.” A bizalmat szerző vezető(k) jellemzésére
Lao-Cet idézi: „A ré gi kor nagy uralkodóinak kor-
mányzata alatt / a nép csak azt tudta róluk, hogy
léteznek. / Utódai kat szerették és dicsérték, /
ezek utódaitól már féltek, / és a későbbieket meg-
vetették. / Aki nem hisz, benne sem bíznak az em-
berek. / A régi nagyok fenséges szavai / mily
megfontoltak is voltak! / Ha feladataikat megol-
dották, / tökéletes munkát végeztek. / A nép csak

ennyit mondott: / függetlenek és szabadok va-
gyunk” (Ágner Lajos fordítása).

Szent Benedek nagy hangsúlyt helyezett a kö-
zösségből fakadó bölcsesség elfogadására. Arról
írt, hogy a fontosabb kérdések eldöntése előtt az
apát hívja egybe a szerzeteseket, és kérdezze meg,
miként vélekednek a teendőkről. Utóbb azonban
az apátok szinte minden problémát egyedül ol-
dottak meg, s ez a hierarchikus rendszer csak a 20.
században változott meg, a bencések visszatértek
gyökereikhez. Notker Wolf ideálja a kollektív ve-
zetés: tapasztalata szerint mindenki igényli, hogy
meghallgassák, a döntés részese legyen, s neki is
jusson a felelősségből. Ez nem jelenti azt, hogy a
monostor vezetőjének csökkenne tekintélye, sőt
harmóniát teremthet a közösségben, amelynek
tagjai sajátjuknak tekintik az elhatározásokat, és
készségesebben vesznek rész azok végrehajtásá-
ban. Ezzel nincs ellentétben az a figyelmeztetése:
Ne féljünk a kemény kéztől! Fiatalságában természe-
tesnek minősült katolikus ifjúsági szervezethez
tartozni. Ezekben tevékenykedve a fiatalokban fe-
lelősségtudat alakult ki, amelynek meghatározó
szerepe lett keresztény politizálásukban. 1968
után csökkent a szentmisék látogatottsága és az
ideálokkal átszőtt ifjúsági szervezetek száma. Ez
az egyik oka annak, hogy „a politikában és a gaz-
dasági életben egyre ritkábban találkozni igazi te-
kintélyre jellemző fejlett felelősségtudattal”, s ami
nem kisebb baj: bizalmatlanok lettünk a ‘kemény
kézzel’ vezetők iránt, „szinte ösztönösen elutasít-
juk az olyan vezető személyiségeket, akik erőt és
önbizalmat sugároznak”. A jó vezető példaképe
Mózes, aki kivezette népét Egyiptomból, a rossz
viszont szívesen nevezi magát vezérnek, holott in-
kább félrevezető. Az embereknek szükségük van
erős, karizmatikus vezetőkre, de a tapasztalatok
azt mutatják, hogy nem mindenki ilyen, aki erős-
nek és kiválasztottnak mutatja magát. Ismét Lao-
Cet idézi: „Ezért a bölcs / egyenes és mást meg
nem rövidít, / önzetlen és mást meg nem károsít,
/ igaz és semmit meg nem hamisít, / fény, de nem
vakít” (Weöres Sándor fordítása). Az erős vezető
nem bújik mások háta mögé, vállalja döntéseiért
a felelősséget, a rossz döntéseket viszont nem
festi jónak, képes önkritikára, ami nem csökken -
ti, inkább növeli elfogadottságát és tekintélyét.
„…szükségünk van olyan emberekre — írja Not -
ker Wolf —, akik elvarázsolnak, lenyűgöznek, lel-
kesítenek, akik kisugárzásukkal és vonzerejükkel
képesek nagy dolgokat elérni. Sajnos azonban né -
ha azt látom, hogy az emberek egy karizmatikus
személyiséget az én ízlésem szerint túlságosan is
kritikátlanul követnek.” Tegyük hozzá: a történe-
lem sok tragikus példát mutatott és mutat arra,
hogy a kritika hiányában működő vezetők öntör-
vényűvé válva végzetes lépéseket tesznek, népü-
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ket és népeket romlásba döntve. A vezető szüksé-
ges önkorlátozásáról sokat ír a prímás apát, s tel-
jesen igaza van: a tömegember rajongása félreve-
zető (és a tapasztalatok szerint múlandó, olykor
egyenesen gyűlöletbe vált). A jó vezetőnek min-
den helyzetben meg kell őriznie szuverenitását,
felül kell emelkednie azokon az olcsó pletykákon,
jóindulatúnak álcázott fúrásokon, amelyek min-
den közösségben jelen vannak és mérgezik a le-
vegőt. Arra kell vigyáznia, hogy az egyes embe-
reket ne érje kár, az esetleg vétőket sosem szabad
„lenullázni”, az emberi méltóságot egyetlen ve-
zető sem sértheti meg. Sokkal hatásosabb, ha
adott helyzetekben humora sem hagyja el. Not -
ker Wolf a jelek szerint nincs híjával ennek az
adott ságnak. Szin te mindegik fejtegetését em-
berközelbe hozza élete egy-egy derűs epizódjá-
nak visszaidézésével. A humorérzékkel bíró em-
berek jobb vezetők — írja —, könnyebben
lesznek úrrá a nehéz konfliktusokon. Nagy él-
vezettel olvastam e magatartás egyik példáját:

„Mosolyogva gondolok vissza… egyik régi vá-
gású római testvéremre. Akkoriban a Sant‘An sel -
mo egyetemen tanítottam, és ezen igen jámbor,
kis sé ravasz és emellett eléggé alázatoskodó test-
vér figyelmetlensége miatt ellopták a FIAT-omat.
Jól megmondtam utána neki. Aznap este tíz után
a szobámban olvasgattam — a római forróság
miatt kimondottan lezser öltözékben —, amikor
egyszer csak kopogtattak. Egy egyetemi hallgató
talán, gondoltam és kiszóltam: »Tessék!« Nyílt az
ajtó, és öreg, jámbor testvérem állt a szobában
bűntudatos ábrázattal: a földre vetette magát előt-
tem, és áldásomat kérte. Jó, megáldottam, és ezzel
a magam számára le is zártam az ügyet. A követ-
kező két este azonban megismétlődött ugyanez a
jelenet. Amikor aztán már negyedszer is előttem
feküdt a földön, elegem lett. »Jól van, kedves
testvérem, én már rég megbocsátottam önnek.
De most kap egy büntetést: ezennel örökre meg-
tiltom, hogy megzavarjon a kompletórium utáni
szilenciumban. Jó éjt!« Ezzel véget is ért a kísér-
tetjárás.”

Akár a jó vezető ars poeticája is lehetne Not ker
Wolf gondolata: „…sarkallja bátor cselekvésre em-
bereit dicsérettel, elismeréssel és bíztatással, vagy
ha kell, fedéssel és kritikával”. A vezetettek nem
homogén csoport, egyéniségek, mindegyikükkel
érdemes megtalálni azt a hangot, amely jó irányú
cselekvésre ösztönzi őket. A jó vezetőtől ez is al-
kalmazkodást, beleérző képességet kíván. A szu-
verén vezető fontos tulajdonsága a nyugalom,
amely megóvja a sértődéstől, s annak súlyos kö-
vetkezményeitől, elsősorban attól, hogy meg-
bántsa alárendeltjét, vagy a másként gondolkodót.
„Mindenkit tisztelet illet” — írja, bár ennek a köl-
csönös tiszteletnek egyre kevesebb megnyilvánu-

lását tapasztaljuk. (A női vezetési stílus mellett ér-
velő Enrica Rosanna szerint e téren a nők inkább
ideális vezetők. A Vatikánban szerzett tapasztala-
taira hivatkozik, ahol nyílván kedvezőek a ta-
pasztalatai. A nők nyílván beleérzőbbek, érzéke-
nyebben értelmezik beosztottjaik gondjait, de
ismertek ellenpéldák is.)

Notker Wolf egyik legérdekesebb, általános
tanulságokat kínáló írása a vállalkozások során
tanúsított bátorságról és gyávaságról szól. Ter-
mészetes emberi magatartás, hogy először visz-
szariadunk az újdonságtól, bizalmatlanok va-
gyunk. Még inkább elfoghatja a kételkedés azt a
vezetőt, aki nehéz fába vágja a fejszájét, hiszen a
sikertelenség tekintélyének csökkenését, esetleg
bukását okozza. Viszont némely vállalkozások
az egész közösség számára szükségszerűek.

A történet, amely a kétségeket és az eredmé-
nye ket is jól megvilágítja, a Fülöp-szigetekre ve -
zet. A prímás apát itt alapítana új bencés monos-
tort, jóllehet tervét az afrikaiak hevesen ellenezték,
melynek megvalósítását maga sem látta egysze-
rűnek, de fontosnak érezte, hogy növeljék a rend
missziós területét. Új alapítás olyan, mint a nagy-
vállalat leányvállalatának kezdeményezése: foly-
tonos törődést, figyelmet igényel, tapasztalt mun-
katársakra van szükség, akiket a már bevált,
eredményesen tevékenykedő monostorokból kell
átirányítani. A megvalósítás rizikóval jár, bátorsá-
got követel. A vezetőnek megingás nélkül kell
szembenéznie a kockázatvállalás nehézségeivel, s
még a helyes lépések megtételére is bátorságot
kell merítenie. „Ennek a bátorságnak ezerféle for-
mája lehet: nem feltétlenül csak kockázatvállalás,
hanem az állóképesség, rendíthetetlenség, követ-
kezetesség — azaz gerinc. Számomra már ott el-
kezdődik a bátorság, ha az ember nem hagyja,
hogy erkölcsi nyomás alá helyezzék.” Ezeket a
zsarolási kísérleteket nem szabad akadálynak te-
kinteni, nem lehet lelkiismereti kérdést csinálni
belőlük, nyugalommal másokban is nyugalmat
teremthetünk, amely őket is a vágyott cél felé in-
dítja. A kételkedés és bizonytalanság jele például
az is, ha nem világosan, hanem csavarosan és
bonyolultan fogalmazunk, ha a meggyőzés esz-
 közeit ködösen, nehezen érthetően használjuk.
A szavak használatában az evangéliumi intelmet
kövessük: legyen beszédünk egyértelmű, az
„igen” és  „nem” tartományában. A zagyva és bo-
nyolított nyelvhasználat mögött elhomályosul a
tartalom, amelyet az önmagában és az eredmé-
nyekben is bizonytalankodó szándékosan homá-
lyosít el. Arra is ügyelni kell, hogy a vezető ne „in-
tézményesítse” a bizonytalanságból következő
gyávaságot. „Ott uralkodik ilyen, ahol kifejezet-
ten hierarchikus a szervezet, ahol elharapódzott a
rangkórság és a kivagyiság.” A félelemben élő em-
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bert lehet kizsigerelni, de sosem fog szívből
együttműködni, ami a cél elérésének nélkülözhe-
tetlen feltétele. A félelemkeltés következménye,
hogy mindenki igyekszik bebiztosítani magát, ál-
landóan igazolni tetteit, intézkedéseit. S mivel
nincs hibátlan ember, az igazolási kényszer elha-
talmasodik: „minden apróságról feljegyzés ké-
szül, minden telefonhívást dokumentálnak, és a
döntéseknél olyannyira szétaprózzák a felelőssé-
get, hogy egy malőr esetén mindenkinek a keze
tiszta marad: az akták alapján ugyanis pontosan
kimutatható, hogy bármilyen hiba történt is, tu-
lajdonképpen mindenki mindent helyesen tett”.
Az ilyen, félelemtől átszőtt légkörben aligha szü-
letnek szakszerű döntések, a fölfelé haladók „nem
önmagukból merítenek biztonságot, hanem egyre
inkább azokból a külső struktúrákból, amelyek
éppen a félelem okozói. Az ilyen bizonytalan ve-
zető számára hatalma elvesztése az elképzelhető
legnagyobb katasztrófa, úgyhogy a gyávaság kí-
sértésének ugyanolyan könnyen engednek, mint a
hatalom csábításának.”

A történet pozitívan végződött: a Fülöp-szi-
geteken eredményesen működik az új bencés
közösség, a bátor kezdeményezés sikerrel járt.
Igaz, az elmondottakon túl arra is szükség volt,
hogy Isten kegyelme vezérelje a nagy terv vég-
rehajtását. Bár ezt fölösleges említeni, nyilván-
való, hogy Notker Wolf számára ez a kegyelem
mindig jelenvaló — fölösleges beszélni róla, a
könyörületes Isten megadja hűséges fiának.

Mágikus erőnek nevezi a prímás apát azt a ké-
pességet, amely megolvasztja az emberek — tár-
gyaló felek — között gyakran tapasztalható jeges
feszültséget. Észak-Koreában bencés kórházat
avattak, s mint köztudott, ebben az államban a
vallás gyanús portéka, olykor-olykor üldözendő.
Egy Fülöp-szigeti nővér Wolf fülébe súgta:
„…vegye elő a fuvoláját, és játsszon valamit!” Az
ünnepség egy hotel kopár ebédlőjében zajlott, szi-
gorú protokoll szerint. Felállt, elővette a fuvoláját
és játszani kezdett egy Mozart-darabot, aztán ko-
reai népdalokat. A tekintetek megenyhültek, az
arcok derűssé váltak, aztán egy pincérnő énekelni
kezdett, és a prímás apát kísérte. A teremben ülők
lelkesen hallgatták az alkalmi duettet. Talán arra
gondoltak: „végre itt egy európai, aki nem első
hegedűs akar lenni, hanem szívesen kísér egy ko-
reait”. A zenének különös hatalma van: felold s
növeli a koncentrációt, a másikra történő odafi-
gyelést. Az odafigyelés ugyanis a legértékesebb
emberi adottságok egyike: „odaajándékozom a
másiknak az időmet, hagyom őt kibontakozni, én
magam teljesen visszavonulok, hogy ő érvénye-
sülhessen. Ehhez az kell, hogy minden mást fél-
retéve és elfelejtve, csakis őrá figyeljek, csak rá
koncentráljak. A minket körülvevő világnak szin -

te el kell tűnnie, és beszédpartneremnek úgy kell
éreznie, hogy csak mi ketten vagyunk a világon.”
Hogy így történjék, óvakodnunk kell attól a ter-
mészetesnek hitt gesztustól, hogy egy alkalmas-
nak vélt pillanatban közbeszóljunk, átvéve a be-
szélgetés irányítását.

Megszívlelésre érdemeseket mond el Notker
Wolf a nevelésről. Általános tapasztalat, hogy a
fiatalság válságának egyik okozója, hogy rossz
példákat lát, kevés a jó, hiteles példakép. Korunk
kultúráját ugyanis torz emberképek uralják, em-
berképünket „megfosztották egzisztenciális
mély ségétől”, azt a látszatot keltve, hogy csak az
életben — politikában, pénzvilágban, gazdaság-
ban — sikeresek lehetnek a példaképek. Ám van-
nak pozitív példák is: „Egyéniségével és őszinte-
ségével az elhunyt II. János Pál pápa példaképpé
tudott válni azon trendi médiacsinálók ellenében
is, akik a fásult társadalomnak be akarják ada-
golni, mit is kell tennie és gondolnia. Mert a
János Pál-féle emberek akkor is magukra vonják
a figyelmet és akkor is szeretik őket az emberek,
ha nem feltétlenül osztják minden nézetüket:
mert az ilyen emberek az igazság keresésének
vágyát ébresztik fel mindenkiben. Hűek önma-
gukhoz, nem kell tetteiket külön megindokol-
niuk, első látásra meggyőzőek.”

Természetesen nem elég a gyerekek elé hiteles
példaképeket állítanunk, nekünk is segítenünk
kell őket. Ennek lényege, hogy olyan kapcsolatot
építsünk ki velük, amely erősebb a külső hatá-
roknál: „a szülők és a gyermekek álljanak folyto-
nos egzisztenciális dialógusban egymással”.

Ez az egzisztenciális kapcsolat nemcsak a ne-
velés és az embervezetés kulcsa, hanem az ember
biztonságának és céltudatának megalapozója is.
A cél pedig végső soron a világon „túl” van…

RÓNAY LÁSZLÓ

HERMANN HESSE:
ASSISI FERENC

Aki — mint e sorok írója is — Pécsett nevelke-
dik, annak Assisi Ferenc, Herman Hesse ékkő-
szépségű esszéregényének hőse, mindhalálig a
Ferencesek utcájában látható „Galambos kút”
szentje marad, még akkor is, ha Bársony György
szobrászművész 1939-ben készült alkotásáról
egy kivételével ellopták a galambokat, a Ferenc
szívének oly kedves madarakat.

Assisi Szent Ferenc (1181–1226) a ferences és a
klarissza rend megalapítója abszolút megérdemelt
rajongást váltott ki az életét ismerők körében, az
illetők felekezetétől függetlenül. Így még a gyak-
ran csúfondáros, zsigerből kételkedő angol kul túr -
történész, Bamber Gascoigne, A keresztények című
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világhírű tv-filmsorozat és könyv szerzője is fenn-
tartások nélkül ír nem mindennapi személyisé-
géről: „Szent Ferenc lelkülete újdonságként hatott
a középkori egyházban. Alázata mentes volt a hisz-
térikus önemésztéstől. Frissen sugárzó szent volt,
aki önfeledt maga-átadással válaszolt Istennek és
a természetnek.” Pontosan ez a frissesség, ez a su-
gárzó, életét a Teremtőnek és teremtményeinek —
a madaraktól az emberekig — szentelő egyéniség
lép elénk Hermann Hesse 1904 tavaszán írott kis
könyvében. Hessét a Ferenc-téma élete során több-
 ször is megszólította, ez a tartós kötődés ugyan-
csak érződik e műve minden lapján. A gazdag se-
lyemkereskedő könnyelmű fiából (egy súlyos,
lázas betegségét követő, páli megtérés után) „fő-
hivatású szegénnyé” átlényegülő, nem teológiai
műveiről, legfeljebb gyönyörű Naphimnuszáról
híres Ferenc életműve — maga az élete volt. Egy
olyan élet, amely ma, az egyre szorongatóbb sze-
génység, s az egyre visszataszítóbb pénz- és hír-
névhajhászás napjaiban sokaknak adhat erőt a túl-
éléshez. Érdemes itt idéznünk Hermann Hesse
bevezető szavait: „Minden korban éltek a földön
nagy és kiváló emberek, akik nem valamely rend-
kívüli tettekkel, avagy lejegyzett költői alkotásokkal
és könyvekkel törekedtek arra, hogy hírnevet
szerezzenek maguknak. Ezek a szellemek mégis
óriási hatással voltak egész népekre és korokra, is-
merték tehát őket az emberek, és nagy áhítattal em-
legették őket… Mert ezek az emberek nem egyes,
szórványos művekkel, szónoklatokkal vagy
egyéb tudományukkal hatottak, hanem sokkal in-
kább pusztán azzal, hogy egész életük, mintha
egyetlen nagy és egységes szellemből született vol-
na, ragyogó és isteni képként és példaként lebeg
a szemünk előtt.” Amilyen szép e kis remekmű be-
köszöntője, olyan, a főhős lényéhez méltó a befe-
jezés is: a „halálos ágyáról is szeretetet árasztó”
Ferenc végóráinak leírása, s halála pillanatáé,
amikor „egy hangos pacsirtaraj szállt le kunyhó-
ja tetejére és hangos éneklésbe kezdett”.

A könyv törzsszövegének mondanivalóját né-
hány Ferenc-legenda felidézése is megerősíti, a
közismert madaraknak-prédikálási epizód mel-
lett például a kevésbé elterjedt „Szent Ferenc
sólyma Alverno hegyén” című történet, amely-
ben a sokat betegeskedő szerzetest énekével és
kopogtatásával minden nap egy sólyom ébresz-
tette fel, hajnali imára. Egy különösen is betegsé-
gekkel, gyöngeséggel teli pirkadatkor a sólyom
— ez a nemes, de sokszor kegyetlenül ragadozó-
vadászó madár — a szokott ima-időpontnál to-
vább hagyta pihenni Ferencet, egy emberi lény-
hez méltó empátiával vigyázva a szegénység és
a szeretet szentjének gyógyító álmát. Ugyanilyen
magával ragadó a „Szent Ferenc megfejti Leó
testvér látomását” című legenda is, amelyben a

hatalmas folyó (a világ) sodrában vergődők
közül csak azok érhetik el az örökkévalóságot,
akik képesek voltak megtartani szegényégi fo-
gadalmukat, s nem hajszoltak evilági javakat.
Gyönyörű, nehéz és nem éppen multinacionális
cégek tréningjeire való példázat ez.

A kis legendatárat a szöveg mívesen tolmá-
csoló Horváth Géza tömörségében is bölcsen ka-
lauzoló tanulmánya követi. És nem szabad meg-
feled keznünk a könyvet illusztráló Giotto di
Bon done-freskókról, amelyek szinte filmszerűen
hozzák elénk Assisi Szent Ferenc Istennek, s az
egész teremtett világnak felajánlott, testi nyomo -
rúságai, önkéntes szűkölködése, az őt gyakran
megsebezni próbáló irigyek (mint a népszerűsé-
ge miatt rá gyűlölködve acsarkodó szerzetestárs,
Masseo testvér!) ellenére is gazdag, gyönyörű éle-
tét. (Ford. Horváth Géza; Cartaphilus, Budapest,
2012)

PETRŐCZI ÉVA

POMOGÁTS BÉLA:
A MAROSVÉCSI VÁRBAN
Az Erdélyi Helikon íróiról

Az 1960-as évek első felében egy hat kötetes ma-
gyar irodalomtörténet készült az MTA Iroda-
lomtörténeti Intézetében (akkor még így hívták),
ez volt a híres és hírhedt „spenót”. Anélkül,
hogy részleteibe bocsátkoznék, annyit meg sze-
retnék említeni, hogy ennyi évtized után már a
tudománytörténet körébe, és nem kevésbé a kor-
történet körébe tartozik ez a munka, és mint
ilyen, ma már talán több méltánylást érdemel.
Nos, ebben, az akkori irodalomtörténész-társa-
dalmat széles körben megmozgató vállalkozás-
ban készült egy hosszabb, mintegy öt íves ösz-
szefoglaló fejezet az erdélyi magyar irodalomról.
Ez volt az első ilyen kézikönyvszerű összefogla-
lás, amely felölelte az erdélyi magyar irodalmat
1919–20-tól a megírás idejéig. Czine Mihály ké-
szítette. A „felsőbbségnek”, mint tudjuk, mindig
sok baja volt Czine Mihállyal, ez a munkája sem
nyerte el tetszését. A huszadik századdal foglal-
kozó 6. kötet megjelenés előtt állt, az igazgató-
ság úgy döntött, szétosztja a fejezet egyes részeit
a munkatársi gárda közt, és újraíratja velük az
egészet. Én, mint fiatal ember akkortájt kerültem
az Intézetbe, s mindjárt kaptam feladatul három
kisportrét: Horváth Imre, Szabédi László és
Szem lér Ferenc költői arcképét. Horváth Imre
versei fogtak meg legjobban, azóta is adóssá-
gaim közé sorolom, hogy máig sem írtam róla
többet és bővebben. Nagyszerű költő volt, keve-
sen ismerik még a nevét is.

Az erdélyi irodalom tudatos, átgondolt és mód-
szeres kutatása azonban nem evvel a sebtében ösz-
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szeállított kézikönyvfejezettel kezdődött, nem is
Czine Mihály persze sokkal jobban megírt tanul-
mányával, hanem valamivel később húzódik ha-
tára, akkor, amikor az Intézet munkatársa lett Po -
mogáts Béla. Ő először Kuncz Ala dárral kezdett el
foglalkozni, 1968-ban jelent meg róla szóló köny-
ve, ezután eltökélt rendszerességgel folytatta a ta-
nulmányozást, könyvet írt a tran szilva nizmusról,
s tanulmányok, tanulmánykötetek, dokumentum-
összeállítások egész sorát készítette el. Tavaly is
megjelent egy ezek sorába tartozó rendkívül érdekes
dokumentumválogatása az 1916-os erdélyi ro-
mán betörésről. Mindeközben enciklopédikusnak
is nevezhető öt kötetben megírta dokumentu-
mokkal kiegészítve az erdélyi magyar irodalom
egész történetét. Ez volt egyébként az elmúlt húsz
év alighanem legnagyobb egyszemélyes vállalko-
zása tudományágunkban.

Erdélyben virágzó szellemi élet működött a
történelmi Magyarország egész történetében,
külön erdélyi magyar irodalomról mégis az im-
périumváltás óta beszélünk, tehát 1919-től
kezdve. Korszakhatárnak tekintjük 1924-et, mert
akkor alakul meg Kós Károllyal a középpontban
az Erdélyi Szépmíves Céh, de már addig, 1919
és 1924 között 1066 magyar könyv jelent meg
Erdélyben, köztük 352 regény.

A következő dátum 1926, akkor jött össze egy
nagy írói társaság Kemény János marosvécsi
kastélyában, és megalakították az Erdélyi Heli-
kon társaságot, 1928-tól folyóiratot is megjelen-
tettek, az Erdélyi Helikont, amely olyasmi sze-
repet töltött be az erdélyi irodalomban és olyan
rangot és tekintélyt vívott ki, mint itthon a Nyu-
gat. A helikoni írók megvallott eszmeisége, ideo-
lógiai alapvetése a transzilván gondolat volt:
történeti különvalóság és egység, tájélmény, jó-
zanság, kiegyensúlyozottság. Röviden, néhány
szóval így lehet összefoglalni. Erről itthon a
Nyugatban Kuncz Aladár számolt be 1928-ban.
(Pomogáts Béla pár éve feltárta a Helikon-kör és
a Nyugat kapcsolatát.) Mi itthoniak talán külö-
nösnek találjuk, hogy a tájélmény ilyen azonos-
ság-meghatározó tényező lenne, mi Széchenyi
óta azt valljuk, nyelvében él a nemzet. De nem
mindenütt van ez így. Nem lehet az amerikai
identitás meghatározó tényezője az angol, mert
több más országban is az az emberek anyanyel -
ve. A norvégok azt mondják, hogy ahol egyenes
a táj, ott élnek a svédek, ahol pedig jönnek a he-
gyek és a fjordok, ott élnek ők, a norvégok. Vala-
hogy így lett az erdélyi táj is identitás-meghatá-
rozó elem. A magyar nyelv szemben a románnal
és a táj a magyarországival.

A Marosvécsen egybegyűlt kör íróiról és iro-
dalmáról szól Pomogáts Béla új könyve. Beve-
zető fejezetek után 23 író portréját rajzolja meg.

Híven a transzilván gondolat józanságához, ki-
egyensúlyozottságához, mértékletességéhez: ob-
jektivitásra törekvően és elfogultság nélkül.
Szemlér Ferenc üdvözölte a szocialista fordula-
tot a háború után Romániában, egyik titkára volt
évekig a szocialista román írószövetségnek, ma
ezért nyilván sokaktól megrovásban részesül
emléke, de a könyv a versek szépsége szerin ítél-
kezik. Egy jelentős, kiváló költőt állít elénk.
Azok közé tartozom, akik nem helyeslik, sőt til-
takoznak az ellen, hogy Nyírő József ezentúl kö-
zépiskolai tananyag legyen. Pomogáts Béla is
megírja határozott hangsúllyal, hogy Nyírő a ná-
cikkal rokonszenvezett, de ezt nem borítja rá a
Jézusfaragó ember és a Kopjafák irodalmi értékeire.

Az irodalomtörténet-írás előadásmódja —
mint minden történeti tudományé — hagyomá-
nyosan az értekező próza műfajaiba tartozik.
Nem használ a természettudományokhoz ha-
sonló szakmai nyelvezetet, és van benne esztéti-
kai igény. Nem kíván versenyre kelni a műalko-
tással, melyet elemez, de ahogy megszólal, ab ban
vannak az esztétika körébe tartozó értékek. Ezen
a téren az elmúlt évtizedekben változás állt be,
megváltozott az irodalomtörténet-írás érték-
szerkezete és értékkívánalma. Ez a változás —
egyfajta fogalmi pontosságra és filozófiai el-
vontságra törekvés — sok eredményt is hozott.
Hálásak lehetünk azoknak, akik ezen az úton el-
indultak. De veszteséget is kockáztat ez az út.
Háttérbe szorul vele egy fontos elementum: az,
hogy a jó műalkotás élmény az olvasó számára,
más szavakkal, elhalványul és jelentőségét
veszti az olvasás műalkotást újraalkotó folyama-
tában megteremtődő élmény. (Igen, az a foga-
lom, amelyről száz évvel ezelőtt a német szel-
lemtörténészek értekeztek: az Erlebnis.) Nehéz
választóvonalat húzni és nehéz ítéletet mondani.
Én nem ezen a scientifista úton haladok, és Po -
mogáts Béla sem ezen jár. Mint minden írása,
minden könyve gördülékeny, könnyen olvas-
ható, világos nyelven fejezi ki mondanivalóját,
nem beszél metanyelven (természetesen nem is
azt akarja mondani, amit egy kidolgozott meta-
nyelven lehet mondani), tudományt közvetít, de
a magyar értekező próza máig érő hagyományait
követi. A Nyugat tanulmány- és kritikai rovatai-
nak hagyományait. Ez a könyve is. (Hungarovox
Kiadó, Budapest, 2012)

KENYERES ZOLTÁN

INGMAR BERGMAN:
A LEGJOBB SZÁNDÉKOK

Miután Ingmar Bergman a nyolcvanas évek ele-
jén elkészítette a filmtörténet egyik legragyogóbb
alkotását, a Fanny és Alexandert, korszakos mű-
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vekkel a háta mögött felhagyott a rendezéssel, s
élete utolsó negyedszázadában szépíróként is ki-
emelkedő műveket hozott létre. A legjobb szándékok
című dokumentumregényében Bergman szülei
megismerkedésének a körülményeit és házassá-
guk első esztendeit idézi meg, a saját születését
megelőző, 1909 és 1918 közötti időszakot.

A két fiatal, Anna Ákerblom és Henrik Berg -
man azonnal egymásba szeretnek, de rengeteg
akadályon kell keresztül menniük, míg végül
összeházasodhatnak. Anna jómódú nagypolgári
családból származik, szülei kedvenc gyermeke,
elkényeztetett, akaratos. Semmiben nem hisz, de
ápolónőnek tanul, mert él benne a vágy, hogy vi-
gaszt nyújtson másoknak. Henrik teljesen más
családi közegből érkezett. Egyedüli gyermek, és
apja korai halála után alkalmi zongoraleckéket
vállaló anyja egyedül neveli fel, puritán egysze-
rűség ben, sivár, szegényes körülmények között.
Henrik evangélikus lelkésznek készül, megvan
benne az elhivatottság, de magánya kozmikus,
úgy érzi, mindenütt egyedül van, nemcsak föld-
rajzi ottho nában, Uppsalában, de az egész vi-
lágegyetemben is.

Henrik ellentmondásos személyiség. Hite
gyer mekien ösztönös, nincsenek kétségei. Szi-
lárdan hisz Isten létezésében, abban, hogy Jézus
Krisztus Isten fia, ugyanígy a feltámadásban és
az örök életben. Szavakban követendő példa-
ként beszél a Megváltó szeretetéről és jóságáról,
s vallja, hogy minden ember szánalomra méltó,
rászorul Isten könyörületességére, de ő maga
megátalkodottan haragtartó. Apai nagyszülei
magukra hagy ták őt és az anyját, nem törődtek
azzal, hogy nyomorúságos körülmények között
tengődnek, noha vagyonukból bőségesen segít-
hették volna őket. Amikor azonban a nagyanya
súlyosan megbetegszik, a nagyapa elhívja ma-
gához Henriket, felajánlja neki, hogy ezentúl
mindenben támogatni fogja őt és az anyját,
ehhez csupán annyit kell tennie, hogy felkeresi a
kórházban a nagyanyját, akit gyötör a lelkiisme-
ret, amiért nem törődött az unokájával és a me-
nyével, keresztényhez nem méltó módon viszo-
nyult hozzájuk. Hen rik azonban nem hajlandó
erre, nem bocsát meg a nagyanyjának, nem lá-
togatja meg őt a halálos ágyán sem, hiába készül
evangélikus lelkésznek, szívében nem él Krisz-
tus szeretete.

Henrikben kisebbségi érzés is van, hiszen az
Ákerblom család látványos, mozgalmas és sok-
szereplős világa teljesen másmilyen, mint ami-
lyenben ő felnőtt és amilyenhez hozzászokott.
Bár Anna bátyja, Ernst a legjobb barátja, Henrik
érzi, hogy nem látják szívesen. Különösen igaz
ez Karinra, Anna anyjára, az Ákerblom család
irányítójára, aki erős akaratával és fejlett mani-

pulációs készségével mindig keresztülviszi az
elképzeléseit. Karin mindent elkövet azért, hogy
megakadályozza lánya házasságát Henrikkel,
mert bizonyos benne, hogy ez a frigy életre szóló
katasztrófához fog vezetni. Karint a legjobb szán-
 dékok vezetik tetteiben, de a cél szentesíti az esz-
közt jegyében tisztességtelen dolgot is elkövet:
nem adja át Anna szerelmes levelét Henriknek.
Erre csak azután hajlandó, hogy váratlanul meg-
hal a férje, Johan, a család feje. Anna apjának a
halála egyfajta áldozatnak is felfogható, hiszen
Karin csak ezt követően adja beleegyezését a há-
zasságba, mintha egy magasabb, isteni erő aka-
ratát látná férje elvesztésében, amivel szemben
még ő is tehetetlen.

Anna és Henrik egymás iránti szerelme szen-
vedélyes, megküzdöttek érte, volt erejük kivár -
ni, hogy egy pár lehessenek. Henrik küldetésnek
tekinti a lelkészi hivatást, számára Isten és em -
ber szolgálata egyet jelent. Elvállalja egy világtól
távoli, eldugott kis falu, Forsboda segédlelkészi
állását. Anna számára természetes, hogy követi
a férjét, mindenben segít neki. Ál muk, hogy Hen -
rik papként az emberek lelkét, Anna pedig ápo-
lónőként a testüket fogja gyógyítani, így mind-
ketten a szenvedő emberiségért tevékenykednek
majd. Ám ez a zárt és lelkileg is szikkadt közös-
ség egyre több konfliktus előidézője lesz közöt-
tük, s mindez az ő lelküket is koptatja, ahogy azt
egyik durva veszekedésük után Henrik maga is
bevallja: „A szeretetkészletünket, a szeretettarta-
lékainkat tékozoljuk el.” Eb ben a kis gyülekezet-
ben hiába van meg Anná ban és Henrikben is a
legjobb szándék, a hívekben nincs igazán foga-
dókészség a segítségükre. A lelkész házaspár és
a gyülekezeti tagok között nem jön létre lelki
kapcsolat, ezért nem terem gyümölcsöt a fa. Az
egyik asszony nyíltan kimondja: „Semmi nem
köti össze a maguk dolgait és a mi dolgainkat.
Maguk nem tudják, hogy mi hogy gondolko-
zunk és nem értenek meg minket. Ez minden-
ben így van.”

Valami hiányzik ahhoz, hogy megteremtődjék
a valódi harmónia Anna és Henrik, valamint a hí-
vek és közöttük. Talán az igazi, nem csupán sza-
vakban hirdetett, hanem valódi, a mindenna -
pokban is megélt, önmagunk önzését, fontosságát
háttérbe szorító, kizárólag másokért élő, feltétlen
szeretet, az a szeretet, amiről Pál apostol azt írta:
„A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem fél-
tékeny, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem
tapintatlan, nem keresi a magáét, nem gerjed ha-
ragra, nem feltételezi a rosszat…, mindent eltűr,
mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel”
(1Kor 13,4–7). (Ford. Kúnos László; Európa, Bu -
da  pest, 2012)
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