
Mielőtt írtam volna róla, mindenképpen látni akartam Ivry-t, Párizsnak azt a városrészét, ame
lyik szentté tette Madeleine Delbrélt, Csak fel kellett szállnom a metró 7. vonalára, hogy a meg
kopott, piszkos megállókon át eljussak Mairie d'Ivry végállomására. Ivry tanácsházához. Ezt az
utat járta negyvenöt évvel ezelőtt naponta egy csillogó szemű párizsi lány, míg a belvárosiak le
nézett munkásnegyede végleg otthonába nem fogadta.

Érdeklődni kezdtem utána. Egy idős hölgy azt mondta: "Tudja, olyap kommunista apáca
volt". Megszólítok egy munkást, akinek felcsillan a szeme: "Madeleine a miénk volt, a feleségem
életét mentette meg". - Lassan megértettem, hogy Delbrélt nem lehet innen elvonatkoztatni, ez a
táj szükséges háttere marad egyéniségének, nélkülözhetetlen attributuma, mint a szentek szoká
sos jelvényei. Madeleine Delbrél az az elkötelezett keresztény, aki bátor és mélységeshittel, elő

ítéletek nélkül adta magát a "világ életéért". Személyében és írásaiban felismerhetőkegyéniségé
nek ellentétes vonásai: mély összeszedettsége és vidám humora, gyermeki Istenre hagyatkozása,
amit a pontos körültekintés, a gyors segítés,a világos döntés tett reálissá. Korunk köznapi életé
nek - amint ő mondja -, az "utca emberének" misztikusa, a szocíális gondozók áldozatos, le
mondó életének tanúságtevője volt.

Korunk buktatóin keresztül

Madeleine DelbreI1904-ben a Gascogne-vidékiMussidanban született. Vasutas apja gyakori át
helyezései miatt sokáig magántanuló volt. Hitét a korrepetálásat vállaló lelkészek ébresztették
fel. Életében döntő változást jelentett, hogy családjával Párizsba költözött. Itt a család új barátai
ateista vagy agnosztikus felfogású irodalmárok és muzsikusok voltak. Akkori, lelki benyomásait
így írja le: "Amíg hétéves koromtól tizenkét éves koromig kiváló személyek indították el bennem
a hit kibontakozását, ebben az időben ugyancsak nagyszerü egyénisége k épp az ellenkezőjére

ösztönöztek. Nemcsoda, ha tizenöt éves koromra elszánt ateista lettem, és talán éppen emiatt, a
világot napról napra érthetetlenebbnek találtam... A huszadik században abszurd dolog Isten
ben hinni! - idézi később ll" régi önmagát. - Azért mondom ezt, mert Istent nem tudtam a józan
ésszel összeegyeztetni. És elviselhetetlen volt számomra az is, hogy Istent, mint valami tárgyat,
sehová se tudtam beskatulyázni."

Akkoriban Madeleine a Sorbonne-ra jár, szabadon választja meg tárgyait. Egyrejobban elmé
lyed kora szürrealista filozófiájába, amelyben az ember Istentől elszabadulva megmámorosodik
saját teljhatalmától. André Breton szürrealista manifesztumához hasonlóan 1923-ban ő is egy
romantikus hangvételűmanifesztumot készít ritmikus prózában .Jsten meghalt, éljen a halál!"
-címmel. Számos verse is megjelent, s La Route (Az Út) című kötetével Prudhomme-díjat nyert.
Versek irogatása közben volt ideje logikusan végigvezetni gondolatait, és végül erre a következ
tetésre jut: "Ha Isten abszurd, akkor a halál még inkább az - és a világ története nem lenne több,
mint silány bohózat!" - Ezzel a megállapítással egészséges értelme túljutott a mélyponton, és
most már reménykedni kezdett. Valaki egyszer az evangéliumot citálja neki: "Mit használ az em
bemek, ha az egész világot megnyeri, de lelkének kárát vallja 1" A gondolat megdöbbenti. Ha le
hetséges, hogy van evilágot túlélő lelke, akkor Isten létezése is lehetséges. A lehetségesnek az el
vetése pedig kockázatos! Alkalmazva ezt a filozófiai igazságot, Madeleine tovább keres. Húsz
éves korában, heves megrázkódtatás közben megtér. Megtérésé egyetlen pillanat vakitó fénye
volt, hasonlóan napjaink nagy megtérőjéhez, Maurice Claveihez, aki nyíltan leírta élményét:
"Egy felszabadult pillanatban jött a villámcsapás. Hirtelen felemelkedtem, magasba lódultam,
majd összetörtem.. "Felismertem, hogy boldog vagyok.. "' de azt is, hogy mennyei Atyám az, aki
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lesújtott rám, Újból belemerültem az éjszakába, , " ahol már derengett a fény, , " és én folytattam
a vég nélküli imádkozást. .. , hittem!"

Madeleine - éppen ellenkezőleg- szívébe zárta megtérése élményét, és csak évek múltán árult
el belőle valamit. De Isten felismerésének villáma annyira átjárta, hegy életmódját teljesen meg
változtatta. Tudja, hogya hit ajándékát nem őrizheti meg magának, hanem oda kell ajándékoz

.nia az emberek boldogítására. De hogyan? Rendszeresen műveli a hitét; főlegAquinói Szent Ta
miÍst és Keresztes Szent Jánost olvassa, mert értelme és szíve hiányait akarja betölteni. Életét
most már Isten ajándékának, naponta megismétlődőcsodájának tekinti, amit önmaga kettős át
adásával akar viszonozni: állandó kapcsolatot tart Istennel, és mindenben átadja magát az em
berek szolgálatának. Első időkben a teljes önátadásra vágyódva a KarmeIbe akar belépni, mint
Kis Szent Terézről szóló tanulmányában meg is írta. Ahogy azonban egyre jobban megismeri
kortársainak és környezetének lelki szükségleteit - közben megvakult apját is támogatnia kell-,
úgy dönt, hogya .Jegvilágíbb világban" szenteli Istennek életét.

Ebben az időben sejti meg a hivő közösség, az egyház titkát, ahonnan kisugárzik a hit és a sze
retet az egész emberiségre. Gyakran mondja társainak: "Az evangélium reális életét nem élhet
jük absztrakt egyházban... A valóságos egyház miatt azonban sok szenvedést kell vállalnunk.
De a konkrét egyházszeretet azt kívánja, hogy a kapott ütéseket szívünkbe rejtsük és titkon hor
dozzuk magunkban a sebeket. .. , mert csak ezen szenvedések árán áraszthatjuk Isten erejét a vi
lágba." Egyre jobban feltárulnak előtte az emberi élet nyomorúságai, de észreveszi azt is, hogya
keresztények közül milyen sokan zárkóznak el az égető kérdések elől: érzéketlenek a munkanél
küliek, az elhagyott öregek, a tehetetlenek, a börtönviseltek sorsával szemben, azokéval, akik
önmaguktól nem tudnak új életet kezdeni. Úgy látja, nem értik eléggé az evangéliumot: ,,Krisz
tus nyelvén kell hirdetnünk az evangéliumot, Krisztus nyelve pedig a segítő, jó szív szava... " Ma
deleine úgy dönt, hogy a keresztény praxist választja hivatásul. Elvégzi a szociális gondozói tan
folyamot, és (933-ban, a legnagyobb munkanélküliség és munkásnyomorúság idején, két társnő

jével Ivry-be megy. Először egyénileg kezdi el szeretetszolgálatát. Hamarosan megismerik és egy
re többen kérik, hogy munkát, 'segélyt, élelmet vagy nyomorúságos szállást szerezzen nekik.

Maurice Thorez 1935-ben a munkásság helyzetének javítására, életük megszervezésére közzé
tette a Main tendue (Kinyújtott kéz) című iratát, amiben a keresztényekhez is segítségért fordult.
"Megalakult a kommunisták és keresztények közös bizottsága, amely rendkívűl eredményes
munkát végez" - jegyzi fel akkor Delbrél. Sokan vissza akarják fogni az "istentelenektől". Hiva
talosan is szociális gondozó lesz, városi szolgálatba lép. Elhelyezi az öregeket, járja a lakáshiva
talokat, pontosan ismeri a paragrafusokat, sokszor meggátolja a munkások, főleg anagycsalá
dosokjogtalan elbocsátását. Betegeket ápol, gondozókat szerez a tehetetlen öregek mellé, kijárja
számukra az ingyenes tüzelőt, különböző segélyeket, alkalmi adományt, ruhát, élelmet szeréz a
rászorultaknak. Életerőt önt az elesettekbe, hogy még a legsanyarúbb feltételek mellett is újra
felvegyék a munkát és számos elkeseredettet ment meg az alkoholtól, a teljes lezülléstől. Rövid
időn belül a városrész minden családjának ismeri gondjait. Delbrél evangelizálása nem kifejezett
igehirdetés, hanem szeretetszolgálat; a szeretet élő tetteivel készíti elő a talajt a hit befogadására.
"Ha egy keresztény így tud szeretni, mennyivel inkább szeret minket az Isten?" - tör fel példája
láttán a reménykedő gondolat a legnagyobb nyomorúságban is. "Jól tudom, hogy hitet csak Is
ten adhat, de a bizalmat és a reményt a mi kötelességünk az életben megteremteni... Jézus egyet
len tanúságtételt kiván tőlünk: Szeressük egymást! És a szerétet áldozatos tettei egy láthatatlan,
élő, gondoskodó Valakire utalnak" - mondja Delbrél.

A francia egyház abban az időben válságba került. A kereszténységet mintegy kisajátították
maguknak a gazdagok egyéni javaik védőpalástjaként- amint azt Franceis Mauriac finom iró
niájával oly gyakran megírta. A szegény tömegeket a tőkések kizsákmányolták és osztályon kí
vűl rekesztették. A vidékről feljött vallásos nép éppen kitaszítottsága folytán mindjobban elke
reszténytelenedett. "Franciaország missziós területté vált!" -: Suhard bíboros így jellemezte az
akkori állapotot. Az egyházról szóló pásztorlevelében rámutatott a helyzet okaira is. A klérus
önmagában nem az egyház, de az elkülönültek elit csoportjai sem azok, hanem az egyház Isten
népe, ahol az Élet Igéje hirdeti minden embernek, különösképpen az elesetteknek, a kitaszítot
taknak az erőt, a reményt és az üdvösséget. I942-ben Lisieux-ben megnyitják a Mission de Fran
ce intézetét, ahol a papságot a tömegek evangelizációjára készítik föl. Itt tanít Madeleine lelki
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irányítója, a dominikánus Jacques Loew, aki korábban hosszú ideig a marseille-i dokkmunká
sokkal psztotta meg életét. Közben kitör a háború, és a nyomorúság enyhítéséért folyó küzdelem
megkétszereződik, A francia ellenállók ezreit deportálják Németországba. Számos pap. kíséri
őket önként a fogságba, azok, akik már eddig is bensőséges kapcsolatban éltek a munkásokkal.
Ebben a nagy nemzeti veszélyben a francia egyház is ráébred felelősségére, és Krisztus szereteté
ben találkozik a szenvedő tömegekkel. Ivry lett a francia ellenállás egyik biztos fellegvára. Made
leine társaival együtt igen sokszor kockáztatja életét az üldözöttekért. Egyre gyakrabban éri a
vád, hogy együttműködik az ellenállókkal, a kommunistákkal. Delbrél világosan látja a társa
dalmi igazságtalanságok okait, alaposan ismeri a marxizmus klasszikusait. Ugyanakkor állandó
an imádkozik az igazság megkülönböztetésének szelleméért. Marxista barátai hívják, lépjen be a
pártba. Jól tudja, hogy vallási meggyőződése miatt ezt nem teheti meg, de minden kockázatot
vállal a közös munkában a nyomorúság enyhítéséért.

A megoldás kulcsa

Ebben az időben történt- ahogy Delbrél nevezi - a "második megtérése". Ettől kezdve Isten lett
számára minden. Ebbe a .míndenbe'' foglalta bele - az Isten iránti nagy bizalommal- a' "keresz
tény és marxista együttműködés"problémáját is. Az együttműködés kulcsa: a minden embertár
sat megillető, közös jóért vállalt áldozatos elkötelezettség.

"Isten volt eddig is, ő lesz ezután is számomra a világító csoda! - írja nagy megpróbáltatásai
idején. - Éppen ezért számomra lehetetlen az olyan felfogás, hogy a mérleg egyik serpenyőjébe

Istent tegyem, a másikba pedig tőle elkülönítve az emberiség és a világ javait." Az emberi segítés
eszméit a Hegyi beszéd követelményeiben fogalmazza meg. "Az egyházi hierarchia mondjon le
földi előnyeiről, hogy önmagát igazán Isten ajándékaként nyújthassa a világnak!" -Delbrel
mindig hűséges az egyházhoz, még akkor is, amikor termékeny kezdeményezéseit félreértik és
háttérbe szorítják. Nagyon magányosnak érzi magát, mert sokaknál süket fülekre talál az evan
géliumi szeretet gyakorlata.

Szociális munkája mellett 1941 óta részt vesz a francia egyházi élet megújulásában. Szeme
előtt játszódnak le a nagy kockázatok, a válságos döntések, a francia munkáspapok ellenállása,
majd eddigi munkájuk megsemmisülése. Ahol csak tud, erősít, vigasztal, magára vállalja sokak
mindennapi gondját. A papok közül is többen fordulnak hozzá tanácsért; irányít és biztat, belső

egyensúlyát sohasem vesziti el. l 950-ben meghal az egyházi élet megújulásának erőssége, Suhard
bíboros. Az egész külváros, hivők és nem hivők ott szoronganak a Notre-Dame előtt a zuhogó
esőben, hogy elbúcsúzzanak atyjuktól és testvérüktől. Benn, az előkelőségek körében folyik a
gyászszertartás, ahova Madeleine is csak titokban jut be. Egy rideg intézkedés bezárja a katedrá
lis kapuját Párizs népe előtt, és megtiltják a nyilvános tiszteletadást. Félelemből?Óvatosságból?
- Ki tudja. Madeleine szívében keserűséget érez, látva milyen letörten, agyonázva szállingózik
haza a szegény nép. Mindannyian érzik, hogy ismét messze taszították őket Krisztustól. Made
leine tollat ragad, éles hangon írja le a Témoignage Chrétienne-ben az eseményt, miközben felte
szi a kérdést: "Kinek van joga elszakítani fŐpásztorától szíve féltettjeit, az annyit mellőzött,
küszködő, szegény népet?" ,

Franciaországban 1953és 1960 között beszüntették a keresztények közös, szociális együttmű
ködését a marxistákkal. Delbrél először tiltakozik: "A mi küldetésünk nem gyengítheti a plébá
nia munkáját, sőt éppen a plébániának kellene erősíteni az életet, elősegíteni a minél emberibb
életet. .. " Egyre többen és többen várnak tőle eligazítást. A sokféle ellentmondás közőtt jelet kér
Istentől és ezért - talán életében először - Rómába akar menni. "Róma nekem Krisztus egyházá
nak egyfajta »szentségét« jelenti. Úgy érzem, hogy az egyház javára bizonyos kegyelmeket csak
Rómában tudok kiesdekelni." Rómában nem tárgyal senkivel, hanem egész nap Szent Péter sír
jánál imádkozik és még aznap é,Üel hazatér. Utána még sokszor jár Rómában különféle küldetés
ben. Montini érsektőljelentős támogatást kap munkájához. Az egyházi vezetők hamarosan fel
ismerik kezdeményezéseinek értékét, és felkérik, foglalja irásba tapasztalatait és szociális mun
kájának módszerét. Ezt az anyagot a Zsinaton gyümölcsözően használták fel.

Delbrél hosszas betegsége alatt összesítijegyzeteit, és megírja könyvét Ivry-ről, amarxista vá-
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rosról (Ville marxiste). Bemutatja, hogy a marxizmus milyen igazságokkal szembesíti az egyhá
zat; mit is jelent marxista nézőpontbólaz igazi keresztény élet: nem lehet más, mint a lemondás
és az áldozatos inzetlenség tanúságtétele. "A keresztény .igazság a szeretet életében valósul
meg!" Az Ivry-ben szerzett tapasztalatait kibontva vizsgálja a marxista-keresztény párbeszéd le
hetőségén~k alapelveit; a gyakorlat ellentéteit és a közös távlatokat.

l 958-ban egészsége helyreáll, utazik. Barátai meghívják Lengyelországba, spanyol munkások
aző hatására alapítják meg a munkásszövetkezeteket. Eljut Elefántcsontpartra is, ahol az ottani
nyomorúság láttán döbben rá igazán a harmadik világ problémáira. l 959-ben újabb nagy fájda
lom éri barátait. Pizzardo bíboros Feltin párizsi érsekhez intézett levelében végleg tnegtiltja a
munkások között élő papok minden tevékenységét. Legfeljebb egy-két órát dolgozhatnak, de
csak kisebb üzemekben. Delbrél engedelmességre inti a papokat, ám sokan megtömek hivatá
sukban. "Vajon mi, keresztények meggyőzően sugározzuk-e életünkkel Krisztus örömhírét?
- kérdezi. - Vajon igazán jósággal közeledünk-e minden emberhez, keresztényhez és nem keresz
tényhez egyaránt? Az ellentmondások közepett csak a keresztényi szeretet lehet az erősítőnk...
A szeretet az egyetlen eszközünk. Ez az Istenből fakadó szeretet: misztérium - és a szeretet min
dennapi megvalósulása a jóság. Krisztus jósága működjék hatékonyan bennünk!"

l 962-ben elkészíti az Ateizmus és evangelizáció című munkáját, amely a zsinati atyák munka
anyaga lett. Részletesen elemzi korunk ateizmusának keletkezési okait: a keresztények visszahú
zódnak és érzéketlenül elzárkóznak az emberi nyomorúságtól, fenntartják, sőt egyre inkább ki
élezik a társadalmi megkülönböztetést. Ezért nem győzhetjük meg elméleti érvekkel vagy apoló
giával a nem hivőket, hanem csak áldozatos, testvéri szeretetünkkel, megértő szelídséggel és
alázattal. .

Delbrél tapasztalatai egyre inkább megértésre találnak az egyházi vezetőknél. XXIII. János
pápa ugyanezeket az elveket tanítja a Pacem in terris körlevélben. Delbrel1964 szeptemberében
tartja utolsó előadását egyetemi hallgatóknak. Ismét komoly önvizsgálatra és megtéresre szólít
fel. Összefoglalja élete munkásságát, Ivry-ben szerzett élményeit, felismeréseit. Mélyen érinti
XXIII. János halála, s úgy véli, az ő örökségét közvetíti hallgatóinak.

1964. október l 3-án írás közben ragadja el a halál.

Az igaz ima állapota

Madeleine lelkiségét az alább következővallomások abból az időből mutatják be, amikor külső

zaklatások már nem érintik, életének élő és állandó középpontja az Isten. Ezt az istenjelenlétet
"imatevékenységnek" nevezi. .Lelki mélyfúrásnak" azt az állapotot, amelynek erejével feltör az
isteni kegyelem olajának gazdag energiája. Madeleine gondolatai egyszerűek.Csak néhány alap
elvet hangsúlyoz, de azt alaposan elmélyíti. Egy-egy példa, fordulat többször is visszatér nála,
mert az "elmélyítés módszerét" fontosabbnak tartja a változatosságnáJ.

"A keresztények nagy része az imát még ma is a szemlélődő élethez' kapcsolja, egy része vi
szont az imát jó szándékú napi munkával akarja pótolni. Ha azonban komolyan vesszük a ke
resztény szeretetet, nem oszthatjuk ketté az életünket tevékenységre es imára. En úgy gondolom,
hogy az ima cselekvés, és a cselekvés imádság. Olyan a lelkünk, mint a hajnalt váró éjszaka, ami
kor a fényben megvilágosul Isten akarata, s ekkor már könnyedén és megfontoltan tudjuk telje
síteni. Nehézségeinkben Istenre tekintünk. Ö az, aki lelkesít és tevékenykedik bennünk. Az igazi
cselekvés tehát egyben kérő ima is. Ezért nem szabad azt éreznünk, hogy bármiféle munka is el
szigetelhet minket. " Minden jól végzett munka összekapcsol az egyetemes egyház életével, Az
ima erejében nemcsak egy úton járunk a többi keresztéhnyel, hanem szívünk együtt dobog az
egész világgal. Ezt a nyitottságot csak úgy érhetjük el, ha tetteink átmenetet jelentenek az ima és a
cselekvés között: azaz egyesítik magukban az Isten iránti és az emberek iránti szeretetet. .. Az
ima így lesz a lélek és az Isten olyan találkozási »helye«, ahol az ember minden pillanatban meg
újul és növekedik a kegyelemben.

Ma már nem úgy élünk, mint száz évvel ezelőtt, de Isten ugyanúgy árasztja ránk kegyelmeit.
Ma is megajándékoz minket a hittel, de ezt a hitet másként kell feldolgoznunk. Vegyük példának
az utak helyzetét. Régen nem voltak autók, sebesen közlekedő járművek, ezért az emberek a gá-
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zolás veszélye nélkül járhattak az utakon. Ez a veszély azonban nem szüntette meg végleg a gya
logjárást, hanem szabályok közé szorította. A példa arra utal, hogy ma nem imádkozhatunk
olyan kötetlenül, mint régen. Ezt már a kolostorok lakói sem tehetik meg, őqt is meghatározza
az élet ritmusa. De azért nem mondunk le az imáról, csak másként imádkozunk. Imánk lényege
ma 'is ugyanaz: hogy élessze bennünk a hitet. Mert hinni nem azt jelenti, hogy minden áron ra
gaszkodunk egyfajta véleményhez. Jézus Krisztusban hinni annyit jelent, mint részesedni isteni
életében. A teremtő Istent elrejti előlünk transzcendenciája, vagy éppen végtelen közelsége, Az
értelem ugyan tudomásul veheti Isten valóságát, de csak a hittel vagyunk képesek elmerülni tit
kában és felismerni nagy szeretetét. Hogy felismerésünket igaz tettek kövessék, azt csak imáink-
kal tudjuk kiesdekelni. Az imában formálódik lelkünk igazi alázata. . . ,

Az igaz ima állapota hasonlít a szerelmes nő lelkületéhez, aki mindig társára gondol. Az imá
ban naponta, a nap minden órájában megújítjuk önátadásunkat, megajánljuk önmagunkat úgy,
mint a szerelmesek teszik. Ez a megajánlás mindig megfiatalító, üde ajándék. Magával ragad,
szinte elcsábít minket Krisztus - akit korabali ellenfelei »csábitónak, csalónak« neveztek, mert
megérezték rendkívüli vonzóerejét. De miként tanulhatjuk meg, hogyan gyakoroljuk ezt a Krisz
tust szemlélő imát, ha nincs rá időnk? Jól tudjuk, hogy ami égetően fontos, arra mindig tudunk
időt szakítani, de amit nem akarunk megtenni, arra mindig találunk mentséget. Ha igazán fel
ismertük az ima szükségességét, akkor biztos lesz időnk Istenhez fordulni. Fel kell készülnünk
arra, hogy megtanuljunk »szüntelenül imádkozni«, hogy meglássuk életünkben azokat a szabad
és felszabadító időréseket, amiket imáinkkal betölthetünk. Meg kell keresnünk azokat a lelki
mélységeket, ahol pontosan rátalálunk Isten ajándékaira...

Isten utáni vágyunk jele az az ima, amivel- úgy, mint a szerelmes - mindenütt magunkban
hordjuk vágyakozásainkat. Ha sietős az utunk, ha pénztárnál vagy telefonra várakozunk, akkor
is adódnak olyan szabad "imapillanatok", amikor az Úrhoz emelkedhetünk. Rólunk, nőkről
gyakran mondják, hogy »ábrándozunk«, hogy kis dolgokon »problémázunk«, .. Ha ezekbe a
mozzanatokba behelyettesítjük Istent, akkor már jól imádkoztunk. A szeretet felülmúlja a tér és
az idő akadályait. Akik szeretik egymást, munkájukhoz kötve is együtt maradnak, egymáshoz
tartoznak. Szeretteink néhány sora, pár röpke szava olyan kincs lehet, amelyből évekig táplál
kozhatunk.

Ilyen ima legyen számunkra az evangélium. Ahhoz, hogy tudományosan is megismerjük, hosz
szú időre volna szükségünk. Ha azonban az evangéliumban élő Krisztust keressük - és ez nem
zárja ki a tudományos megismerést -, ha mindjobban megismerjük belőle Jézus szavait és tetteit,
azaz őt magát, többé már nem mondjuk, hogy erre nincs időnk, hanem inkább minden időnket

rááldoznánk. Hordozzuk magunkban állandóan az evangélium igéit, imádkozzunk úgy, hogy
életté váljék bennünk. És ehhez annyi idő is elegendő, amig egy fénysugár behatol a lelkünkbe."
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LITERÁTOR-POLITIKUSOK LEVELEI (1566--1623)
Jenei Ferenc gyűjteményéből. Jenei Ferenc (1905-1972)
előbb Győrben dolgozott múzeumigazgatóként, majd az
Irodalomtörténeti Intézetbe került, innen a Petőfi Irodalmi
Múzeumba, Azok közé a filológusok közé tartozott, akik
nem elméleteket alapoztak meg, hanem arégmúltban szü
letett eredeti szövegeket igyekeztek helyreállítani, s újra
hozzáférhetővé tenni a jelen nemzedékek számára, segíteni
őket hagyományaink alaposabb megísmerésében és értéke
lésében. Korábbi műveíben sok értékes györi és pannon
halmi írodalmi vonatkozást gyűjtött egybe Jenei (a legis
mertebb az Irodalmi élet Győrött a XVIII. század végén d
mű munkája, de hasonlóan népszerű volt, amelyben Ka
zinczy pannonhalmi kapcsolatait tárta föl), élete végén
azonban hatalmas vállalkozásba kezdett: fel akarta dol
gozni a XVI-XVII. századi íróínk levelezését. Hagyatéka-
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ban óriási mennyiségű levélanyag halmozódott fel, s ennek
egy részét olvashatjuk most Jankovícs József értő és ala
pos gondozásában az Adattár a XVI-XVII. századi szel
lemi mozgalmaink történetéhez sorozat 5. kötetében.

Természetesen a válogatás csak izelitőt adhat Jenei Fe
renc hagyatékából, arról az áldozatos munkáról, melyet
levéltári kutatásai során végzett. Mégis nagyszerű alkal
mat kínál az érdeklődöknek. hogy belefeledkezzenek már
már elfeledett századaínkba, s felidézzék azokat a literá
torokat, akiknek nevét némelyik irodalomtörténet sem
említi meg. Amolyan kései igazságszolgáltatás ez, s egy
ben jó figyelmeztető: a múlt mindig ismeretlen arcát mu
tatja, de ha értő figyelemmel közelítünk hozzá, hasznos
tanítással js szelgálhat a jelen számára ís (Budapest-Sze
ged).

R.L.


