
Clcognanl 6111mtltUr teltvér6nek. a l lazabonl nunciusntIk ls. VégOI MOnchenben tele
pedett le. Itt kapott rendes lakást és nyugdlJat. 1967 nyarán halt meg felesége. akit
m6r I kat. szertartás szerint temettek el. M ikor e sorok lrójának átadta Igazoló
Iratlit, kiJelentette, hogy mindenben aláveti magát az Egyház rendelkezésének.
Döpfner blborosnál gyorsan Intézkedtek. 1968 május 3-áról keltezett levél szerint:
.A kat. Egyházba való visszavétele kéreimét alapj ában elfogadták . azonban mivel az
Onálló magyar gOrógkeletl egyház érseke volt. az ügyet a Bad Godeabergben levO
apostoll nunciusnak terjesztették elö" , Együttal megbizták a helyi plébánost, hogy
amennyiben gyenge egészségi állapotára való tekintettel szükséges . feloldozásban
és a betegek szentségében részesitse . Az ügy teljes befejezésére nem kerü lt sor .
mert március elején agyérelmeszesedés következtében meghalt . Természetesen a kat .
egyház szertartása szer int temették el. A szornor ú epllogussal egy zaklatott. nyug
talan papi élet zárult le - a végén azonban Istennel való teljes megbéküléssel.
Róma ls szabaddá lett haláléval egy nem könnyü vtaszatér éat probléma megoldá
sától. miután érsekké szentelése érvényes volt.

Sümegh Lothár

K O N Y Y E K

H. M. Enomya-lenlIlle: Zen - Weg zur Erl euchtung. Herder-Verlag , Wien . 1969 .
P. Lassalle Hugó. német Jezsuita. Japán mtssz .onánue hosszú évt izedeket tOltOtt

a fö lkelO Nap országában. Atélte az atombornbatárnadást: nemcsak hlttérl tO buzgó
sága. fölvert japán neve (Enomya) , dc az okszerü alkalmazkodás elve s érdek lOdéae
ls arra késztett e. hogy Japán vallási vIlágnézetévei behatóan foglalkozzék. Ez az
érdeklOdés vezette el a zen-buddhista vallási mozcalo -n megism eréséhez. amelynek
lényegébe . lelk iségébe és módszereibe - sok tanul és és gyakorlat után - európai
létére meglehetOsen 'mélyen hatolt be.

A zen-elmél ked és gyakorlása segitette a szerz öt (a könyv alclmeinek: út a megér
téshez, bevezetö az elmélkedés munkájához - értelmében) - min t mondía - annak
felI smeréséhez. hogy mekkora behatással van ez a módszer a japán gondolkozásra .
Nem annyir a s vele való elméleti foglalkozés , mint mág Inkább a zen-elmé lkedések
fokozott elmélyltése a tö. Bevallésa szer int egyéni vall ásossága ls nyert e gyakorlat
.egltségével s meggyOződése, hogy bármIlyenir ényú ls legyen az emberek vallésl
hovétarto zása, a zen-elmélkedésl módszer haszna kétségtelen. Rohanó korunkban is
elmélyOlt, bensö nyugalomhoz segiteni másokat: ez a könyv cél ja. Hiszen nem kevés
azok száma. akik gépiessé vált és a müszakl fej lOdés Irényéba eróaen eltolódott
vll égunkban ls fokozottan é rdek l ő dnek egy. li Kelet szellemi s lelki arculatát tükrözö
elmélkedési Irény tartalma és mikéntje irént . "ppen a rohanó élettempóJú, okoskodó
európai ember számára nyllik meg Itt egy új vilá g, amely Ot és életét nem csak
villás i . de mélyen emberi vonatkozásaiban is tel jesebb érettséghez seglt l ,

Azonkivül a Japán gondolkozásra kiható em1ftett vonatkozása mlatt, e módszer
a Japán lélek és szellem helyes meq isrner ésének valóságos kulcsa . P. LassaIle a
.megvllágosodás· lényegéból Indul kl s vázolja a hozráve zetö három utat. A módszer
és a japán kultúra kapcsolata it vizsgálva. kimutatja. mennyit köszön a [apán ember
a zen-buddhtsta elmélyülésnek. amely egyébként is szemlélődéssel megáldott lélek
aikatát ki tel jesedéshez segltl . Az Istenhit és kercszt énys éa vonatkozásában a zen
mödszer alőnyös alkalmaZásának lehetOségeire utal.

A v.llbl türelem és a nyilt. Oszinte dialOgus koréban megnOtt annak az eshetösé
ge. hogy más Irányok k6pvlsel0ltOl ls tanulju nk. A könyv e szellemben óhajt témogll
tht nyújta ni.
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