
lye egyre növekszik, versei ben is mind kevesebb a
szokványos kép, puritánabb, egyszerűbb le'sz vilá
ga, néha a kifejezetten prózai fogalmazástól sem
riad vissza (Egyenlet). Megkockáztathatjuk an
nak kijelentését, hogy hetvenen túl Puszta Sándor
frisseségét épp ez a nem szűnő kisérletező kedv bi
zonyítja, a merészség. ahogy újra meg újra, ma
kacs szenvedéllyel járatlan utakra tér, s "szívében
k utat"...elsűllyedt világok" mélyrétegeít fűrkészi.

Hogy melyík úton lehet rálelni erre a csodálatos és
igéző birodalomra, aligha lehet megmondani. De
aki ilyen következetesen nyomoz utána, rninden
bizonnyal egyre közelebb kerül hozzá.

Talán a Fények rézsűI esnek-ben figyelhetűnk fel
először arra, ahogy szakított korábbi költészeté
nek egyik legérdekesebb - s mint jeleztük, egyszer
re pozitív és negatív - sajátosságával, a behízelgő

dallammal, s apollói természetét egyre határozot
tabhan cserélte dionüszoszira. Ekkortól sűrűsöd

nek apró, aforisztikus versei, melyekben a pillanat
nyi élményt rögzíti, s rnegszólaltatja azt a hiányér-
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Bánk József: lsten kezében
Az egykor neves jogászprofesszor. a kánoni jogtudo
mány jeles művelőjemintfiipásztor - több mint más
fél évtizede a legflibb tudományra tanítja híveit.
papjait, olvasóit. Közismert. hogy főpásztori műkii

dése közben is műveloje a kánoni jogtudománynak
és tevékeny résztvevője a vatikáni Kodex Revizios
Bizottságnak. de erriil a munkásságárol nyilván
csak késáhb fognak írni a jogtörténet avatott kutá
tói. Új műve, az lsten kezében, betekintést enged az
érsek-püspök lelkipásztori műkodésének irodalmi
formáhan történő megnvllatkozásaiba.

Nemes és fontos tevékenység a teológiai szaktár
gyak tanítása. de minden tanításnak végső célja
csak az lehet, amil az érsek könYVfnek bevezetőjé

ben így [oglal össze: ... mindenki meglássa élete
célját. Ezt a feladatot a kereszténység közel kétezer
esztendős története során már sok egyházi író tűzte

ki maga elé és választotta irodalmi munkássága leg
főbb céljául. Sokan és sokféleképpen próbáltak az
évszázadok (;"yamán hivoknek és nem hivőknek írá
saikkal segitséget nyújtani. Szűkség van erre ma is,
mert a változó kor, a változó élet, a felnövekvő új
generáciok támogatást, segítséget, útmutatást igé
nyelnek. Korunk és korunk emberei, a hivők, az út
keresák, a nem hivők olyan lelki és szel/em i hatá
soknak vannak kitéve. amelyek kétkedést, az élet
értelmetlenségének, a keresztény életideál hiábava
lóságának képzetét kelthetik bennük.

zést, amely oly sok és jellemző változatban hatja át
a modern világlírát. Olyan példákra gondolunk,
mint a Cinkenyom-ban közölt Aranymosó, a Hu
nyadi, az Őszi csil/ag és a Küldj fényl. Sajátos mó
don ezekben a töredékekben többet elárul az életét
végigkisérő kegyelemről,mint a régebbi, ódai ver
sekben. Ennek igazolásául hadd idézzük a rövidsé
gében is oly sokat mondó Aranvmosó-t:

ennyi hál csak
eZI mos lad ki máma
léted folyójából

. semmi semmiség
sérúlt lepkeszárnyra
hímpornak is kevés

legutolsó szavad
bearanyozni
talán mégis elég

RÓNAY LÁSZLÓ

A XX..század utolso cvtizedci lelki. szellesni és vi
lágnézeti problémáinak megoldásához és [eloldásá

hoz akar hozzájárulni Bánk József kunyve is. amely
hat különböző, de egymáshoz mégis szorosan kap
csolódó részből áll. A hat rész egyenként hat "lelki
könyvet" is jelenthetne. A szerző azonhan egy -
csaknem 700 oldalas - kötetben fogja össze a témá
kat úgy, hogy egy-egy kérdést több oldalról is meg
világít. A hat rész nemcsak elmélkedés. nemcsak lel
ki olvasmány, hanem egyik-másik kérdésben tudo
mányos igényű és szinvonalú értekezés.

A könyv eimét adó első rész. Éljünk Isten tenye
rén - Joannes Rosche "Leben in Gottes Hand" cimű

elmélkedésének fordítása. A második rész az élet ér
telmét vizsgálja több szempon I szerint , összefoglaló
címe a második rész utolso pontja is lehetne: Isten
től Istenig, A harmadik részt keresztény antropoló
giának nevezi a szerző. Megismertet bennünket
egyéniségünk értékei vel, hibáival és fegyelmezesi
eszközeivel, hogy megtanuljunk szembenézni ön
magunkkal. Újraértékeli a Szent Jgnác-i lelkigya
korlatot, amikor annak hét napra elosztott anya
gát nyújtja. A helyesen irányitott önismeret útján
vezet el a Jézussal való életig, a szentekkel való
kapcsolatokig és korunk tanúságtevőiig.

A lélek világa című részben felhívja figyelmiinket
a halhatatlan lélek értékére. és az Istentől elfordulás
szomorú következményeire. Nem akar senkit sem az
elveszett élet nyomorúságában hagyni. hanem a jól
felfogott bűnbánat és vezeklés emberformálo. jöl
emelő erejét, illetve a bűnből kivezető utakat mutat
ja be. Elsősorban nem morális és nem jog) törvé
nyekre hivatkozik - bár moddal ezt is megteszi -.
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hanem lelki elmélyülést, benső nekibuzdulást szeret
ne fakasztani az olvasóból.

Az ötödik rész az élet nagy kérdéseiről, örök em
beri problémákról és szenvedésekről beszél. Itt, töb
bek közt a betegek szentségével kapcsolatosan.
nemcsak elmélkedéseit veti papírra, hanem történel
mi távlatok tükrében írodalmi hivatkozásokkal ki
fejtett tanítást is közöl. Nemcsak tudományos beve
zetést ír a "keresztutak" kialakulásáról, hanem ed
dig még publikálatlan, 12 részes, felnőtteknek szóló
keresztutat is hozzáfűz, ezenkívül egyet a gyerme
kek számára. A keresztutak felhasználása vonzóbbá
teheti az újabban szívesen látogatott ősi ájtatosságo
kat is. Ugyanennek a résznek utolsó két szakasza
Az élet alkonyáról és Az örök élet kapujában cimet
viseli. A felvetett témák tárgyalása itt sem pusztán
elmélkedés, hanem gyakorlati útmutatás is. Az élet
alkonyán élőknek és az örök élet kapujában várako
zóknak optimizmust, megnyugvást, derűt, harmóni
át és lendületet akar sugározni.

A hatodik részben a váci egyházmegye két nagy
búcsújáró helye, Hétkápolna és Máriabesnyö ad al
kalmat (i)-ra, hogy Az Ige szolgálatában eimmel a
szerző csokorba gyűjtse a Szűz Máriáról elmondott
szentbeszédeit, a papszentelésekkor elhangzott fő

pásztori buzditásait és - rómaí útjával kapcsolato
san -.a II. János Pál pápáról készitett irodalmi
arcképét.

E tanttásokban gazdag mű hat része a tárgyalt
gondolatok súlyához, a problémák nagyságához
mérten különböző szempontok szerint IródoIt , de
mindegyik fejezetét áthatja az érsek-püspöknek az a
szándéka. hogy népünket - az egyéneket és a csalá
dokat - Isten a tenyerén hordja. Bánk József most is
tanár és nevelő, de nem a kispapjaihoz. hanem a
több mint egymilliós váci egyházmegyéhez és az
egész magyar egyházhoz szól. Hiszem, hogy munká
jának olvasása, átelmélkedése hivőknek ésútkere
sőknek egyaránt nagy segitségűl szolgál majd az
életutak kialakításában, tisztázásában és megerősl

tésében. (Ecclesia Kiadó, 1982)

BORO VI JÓZSEF

•
Csanád Béla:
Vasárnapi elmélkedések
Katolikus könyvkiadóink az elmúlt években számos
kitűnő. meditáciora ösztönzőkönyvet adtak kezünk
be. Olyan munkában sincs hiány. amely a homiliára
készülőpap számára nyújt eligazítást. Csanád Béla
új könyve szerenesés ötvözete a két műfajnak, El
mélkedései mindenki sZám~ra gyiimölcsözően hasz-
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nosithatok, ugyanakkor a lelkipásztorok is jól hasz
nálhatják prédikációik előkészítésében.

A szerző ezt a műfajt hosszú évek óta rendszere
sen gyakorolja a katolikus sajtóban. Radó Polikárp
szavaijutnak eszembe: "Vannak, akik lenézik ezt a
műfajt, nyúlfarknyi cikkecskéknek tartják. Ne tö
rődj ezzel; szűkség van rá! Megtanít tömören. szó
szátyárkodás nélkűl, jó biblikus és liturgikus ala
pokkal, jó táplálékot nyújtani az Isten igéjére éhes
embereknek l Van-e ennélfontosabb hivatás?" - Az
Új Ember hasábjain Radó Polikárp /fIűfaját tovább
művelők közül Csanád Béla az egyik legterméke
nyebb, legkttanább. Ez észrevehető ebben a munká
jában is. Korszerű szentirásmagyarázat alapazza
megfejtegetéseit, Ha szűkséges, rávilágít a liturgia
történet szempontjaira is, a liturgia szellemére.

A könyv alc/me (Liturgikus elmélkedések az egy
házi év vasárnapjaira és ünnepeire a hároméves pe
rikoparend szerint) elárulja rendszerét, feléplthét ;
de bizonyos fokig többet, más szempontból keve
sebbet ölelfel annál. Tartalmazza az A, B, C év va
sárnapi és ünnepi teljes olvasmányrendjét. de csak
az evangéliumi szakaszok sziivegét közli ov azokhoz
fűzi elmélkedéseit. Kétségtelenül a a legfontosabb a
liturgikus olvasmányok közül, Igy egységes az
anyag és megfelelő a terjedelem. Erre a .csak't-ra
azért kell mégis rámutatni. mert _. anélkül, hogya
szerző ezt jelezné - önként adódik dz olvasó igénye:
remélhetőleg az első kötetről van szo, s ezt követni
fogja két újabb, amely a további olvasmányokra, u:
letve a szentleckékre fogja épiteni az elmélkedése
ket. A könyv anyaga azonban nemcsak a vasárna·
pokra terjed ki, hanem a hét köznapjaira is. Közli a
hétköznapi liturgikus olvasmányok /e/öhelyeit és
ezekhez kapcsolja a régi és a mai szerzőktől vett.
gondolatébresztő idézeteket. A természetes életrit
musnak megfelelően hétköznapjainkból kevesebb
idő jut csendes meditációra. igy ez a köznapokra
szánt anyag célszerűen lényegre törő.

A névmutató hetvennyolc kiilföldi szerzőt sorol
fel, akiknek elmélkedései és imádságai szerepelnek
a könyvben. Szent Ágostontól és Origenésztől a mai
"klasszikusokig " : Helder Camaráig , Boros László
ig, Chiara Lubichig, Karl Rahnerig terjed a skála.
A teljesség igénye fel sem merűlhetett, inkább a ke
resztény üzenet életre váltásához segitő, praktikus
gondolatokat kereste a szerző. (Az idézetek fordítá
sa Csanád Béla munkája, a viszonylag sok Rahner
idézet kivételével, melyeket Nagy József és Regös
Frigves ültetett át magyarra.)

A kötet bevezető tanulmányát kűlön kell méltat
/I unk ; ez az Úr napjának megszentelésérőlszol, köz
ismerten igen fontos téma napjainkban, amikor ho
vatovább elfelejtünk méltóképp iinnepelni. A zsinati
liturgikus konstitúciá tanításátfejti ki Csanád Béla:
meg világitja , miért legnagyobb és legősibb ünne
pünk a vasárnap, mi a jelentősége vallási életünkben


