
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).
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