
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
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és hogyan kell korszerűen, a mi körülményeink kö
zött megszentelnünk. "Az öröm és az aktiv pihenés
napjára" gyakorlati tanácsokat ad, még a közös, ün
nepi étkezés jelentőségét is megemlíti. "Legalább
vasárnapon legyen együtt a család" - javasolja. De
legyen időnk vallási intelligenciánk fejlesztésére is.
Ekkor van igazán helye és ideje a rövid elmélkedés
nek is. amelyhez a könyv kalauzul szolgál. .Vasár
nap nélkül nem tudjuk megvalósltani a liturgikus ke-

SZiNHÁZ

Halleluja
Kornis Mihály drámája

Az első kötetével jelentkező Iró méltán érdemel
megkülönböztetettjigyelmet. Az olvasó ajövö Igére
tét keresi ezekben a néha csak félig megirt kötetek
ben. Komis Mihály Végre élsz clmű novellásgYújte
ményekivétel ez alól. Az érdeklődés az ö esetében
sem kisebb, de a figyelem ezúttal nem az ismeretlen
pályakezdőnek szól. A szerző néhány irása már
megjelent folyáíratakban, antológiákban. Igy tisztá
ban lehetünk vele, hogy kötete egy kialakult, kész
világképpel rendelkezéí Iró jelentkezése. Teljes vér
tezetben, kimunkált. érett stilussal lép az olvasó elé.
Nagy erénye. hogy nem akar tudálékosnak látszani,
nem keres olyan élettereket, ahol járatlan .. nem esik
az elséíkötetesek gyakori hibájába, akik könyvük
ben. talán a ritka megjelenést61 való félelmükben,
mindent össze akarnak zsúfolnt. Komis novelláit ol
vasva nem zavaró, hogy gyakori a történet vagy a
mondandó osszecsengése, egymásba kapaszkodnak
a novellák szálai, mintha valami laza szerkezetű re
gényt olvasnánk. Az Iró helyenként kamaszos őszin

teséggel. nem kevés gúnnyal és öngúnnyal mutatja
be azt a környezetet. ahonnan indult s ami máig is
meghatározza életét.

A kötet legszebb novellája, az Apa győz olyan öt
letMI indul ki, amely kivételes Iró; talentumra vall.
Érdekessége, hogyan szabaditja meg a halál misz
tériumát minden félelemtöl, feketeleples borongás
tól. Ez a profanizált halál oly közel kerül hozzánk,
hogy szinte kedvünk volna néhány percre kipró
bálni. Nem véletlen. hogy {l szerző a közelmúltban
napvilágat látott Isten tenyerén élünk cimű antoló
giában is ezzel az Irásával szerepelt. Nem járunk
messze az igazságtól. ha kijelentjük: Komis próza
Irói stllusa, könnyedsége, a matériával való elegáns,
már-már hanyag bánásmádja sok jó novellát sejtet a
jövőre nézve is.

Egészen más a helyzet a kötet felét elfoglaló Hal
leluja clmű drámával. Már az is különös. hogy első

resztény spiritualitás egyik lényeges követelményét:
az idő megszentelését. "

Ijjas József kalocsai érsek előszavával őszintén

I egyetérthet, aki olvassa és hasznositja Csanád Béla
kötetét: ,,' . .a budapesti Hittudományi Akadémia
professzora gazdag tartalmú könyvvel ajándékozta
meg magyar vallásos irodalmunkat". (Ecclesia,
1981)

kötetben drámát, szokásainkhoz képest nagyon
nagy terjedelmű drámát jelentessen meg az Iró.
A Halleluja valójában kronológiai folytatása. séít
szintézise a novelláknak. Az elbeszélések némelyik
helyzete. néha szövege is visszaköszön a drámábál.
A kivülállónak úgy lűnik, mintha a szerzéí novellait
előtanulmánynak szánta volna a szindarabhoz, A
köteten belül mégsem jelent szlnvonalniivekedést
Komis drámája, mert az Iró, aki szlnpadi rendez6 is,
tehát tanulta és ismeri a szinpadi játék törvényeit,
lazán bánik a drámai anyaggal. Láttam már rende
zését, s mivel személyében jó viziókat teremtéí szln
házi embert ismerhettem meg. különösen meglept5.
hogy művében drámaszerkesztésnek nyoma sincs.

Az abszurd komédiákat futószalagon gyártó szin
házi életünkben jelütötte fejét egy olyan felfogás.
mely szerint egy dráma attól modern, minél inkább
felrúgja a hagyományos dramaturgia szabátyalt.
A Halleluja is feltehett5leg ilyen inditékkal fogant.
Kétségtelenül elég széles palettán lehet drámát imi.
Németh László történelmi drámái és - mondjuk
- Jean Genét abszurdjai között ég és föld a különb
ség. De mégis Woolfnak kell igazat adnunk abban.
hogy bármennyire különbözik is egymástól egy afri
kai bennszülött kalyibája és egy európai főnemes

kastélya, .mindegyiken van ajtó és tetéí. Dramatur
giailag ez annyit jelent, hogy bármennyire laza szö
vedékű legyen egy szindarab, nem léphet túl azon a
határon, amit az emberi cselekvés létre tud hozni. il·
letve érzékelésünk fel tud fogni. A dráma Irott szö
vegében vannak olyan meghökkentő megoldások,
melyeket a szerző a szövegbeli -instrukcíova! helyre
tud tenni, de ugyanez a fordulat szlnpadon érthetet
len. A Halleluja megkisérel téren és időn kivül mu
tatkozni, egymásba mosódó síkokban létezni, de ez
szlnpadon megoldhatatlan. Formailag tehát Komis
drámája kívül van azon a körön, amin belül a drá
mát drámának szoktuk nevezni. Ha pedig valaki azt
hinné, hogy ezzel a megdöbbentő formával a szerző

megdöbbentő tartalmat kíván közölni, téved. A téma
a harmincas éveit taposó magyar értelmiség önkere
sése, illetve onvesztése. Komis ötlete - miszerint a
főhős elemeire hullott világot lát maga körül. amil
nem lehet másképp ábrázolni, mint elemeire hullott
cselekményben - önmagában megállna. de a közön-
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