
"Jogos és szükséges tehát megmérni minden
mondat vérnyomását."

Ha furcsán hangzik is: Panek Zoltán mint
orvos? Igen. Verseinek, esszéiben is gyakran
idézett verseinek képi plaszticitása, bár a
mélységmámor gyógyító hatása kétségtelen,
gyakran magával ragadja a költöt is. Mégis:
szellemességével, érzést-gondolatot pontossá
tevő .myelvgrimaszaival" gyógymódot javall.
Ezekben a különc mondatokban öngúny van,
ugyanakkor protestálás minden tudálékos esz
mefuttatás, nagyképű kinyilatkoztatás ellen.
Műe!emzései is azért érdekesek - ha egyálta
lán lehet e szakszóval illetni mindig az érték
védelmében hadakozó eszmefuttatásait -,
mert anélkül lényeglátóak és pontosak, hogy
unos-untig idéznék a bevett irodalomtörténeti
kliséket. Hogyan is képzeli? .,Írásaimból 
írom egy sikerültebb mondatomban - olvas
sanak ki bármit (mindent), de ne magyarázza
nak bele semmit." Lehet-e valamit is belema
gyarázni azokba az írásokba, amelyekben a
személyiség szabadságharca zajlik. Íme az
esszékből szúrópróbaszerűen kiemelhető kű

lönc, de Panek Zoltán alkotásrnódjára annyira
jellemző mondatok: "Amennyiben figyelmünk
lankadna, tartsunk szünetet." - "A magány űr

hajóját viseljük valamennyien?" - "Világ-ön
tudat gyávái, egyesüljetek végre." - "Nehéz
fegyverekre és könnyűdalokra két kézzel szór
juk a pénzt ..." - "A szellem a müvészet for
májában voltaképpen erőszak; kikerülhetetlen
nagyhatalom." - " ... az embert nemcsak vá
gyai, hanem sérelmei is vezérelhetik." - És
végül: "Ne tessék megijedni; ezek nem egy
szabadgondolkodó, csupán egy szabadban-gon
dolkodó gondolatai."

Ez utóbbi a Vászonházam és vidéke című

esszéből való. Panek büszke arra, hogy örök
befogadta a sátorra alkalmazható szót - vd-

Teológia

Chiara Lubich: Legyenek mindnyájan egy
Már korábban is olvashattunk itt-ott különbö
ZŐ terjedelmű írásokat a Chiara Lubich által
meghirdetett lelkiségről és a Focolare-mozga
Iomról, vagy ahogyan a szerző mondja: Mária
rnüvéröl, Tomka Ferenc úgy válogatta össze a

szonházam - Gyöngyösi Istvántól. Őt is, mint
megannyi városlakót, a természet üdíti, tartó
sítja. Kirándulásaiban mégis leginkább a szel
lem gyarapszik. Esszéi alatt, a megírás dátu
mán kívül, gyakran a helynév is szerepel: sze
relmes földrajzkénr és legkivált azért, hogy rög
zítse: itt és itt, ez és ez foglalkoztatta. Az él
mény- és gondolatrögzítés helyére s idejére kí
nosan ügyel, hiszen az esszékből kiolvasható
onarcképek maguk is szinte önálló alkotások.

A Kihagyott szivdobbanás című kötetnek van
még egy nem eléggé méltányolható vonása.
Jól olvasható, szellemes irodalomtörténeti ka
lauz is, melybcn nem a kérdésfölvetés formája
- esszé, útirajz, levélváltás egy halottal stb. 
érdekes, hanem az eddig számtalanszor elem
zett életművekben észrevett új adalék. Panek
Zoltán mcggyözöen, nem kevés oldalvágással
vidítván a begyöpösödött elméket, Hamletet a
cselekvés hercegeként értékeli, filológiai bra
vúrral fedi föl Arany János egyik háromsoros
versének a befejezés hordozta üzenetét. Érzé
kenyen, nagy beleérzést tanúsítva elemzi
Tolsztoj, Babits, Krúdy, Móricz Zsigmond egy
egy müvét, és rajzol személyes élményeken
alapuló portrét Nagy Lászlóról, Majtényi Erik
ről, valamint az irodalombírálatot rnüvelö
egyik otthoni kritikusról. S ne feledjük, neki
köszönhetjük Dsida Jenő újrafölfedezését is,
melynek körülményeit a Sors elől srokve,
mégis szembe sorssal című esszé rögzíti. Egy
helyütt kinyilvánítja: "Az íráshoz jellem is
szükségeltetik. Ránk is vonatkozik. És ez alól a
kritika sem lehet kivétel, ha néha-néha meg
szerzett írói rangjáról nem akar lemondani."
Az esszében kalandozó, néha .Jrodalomtörté
nészként" is fontosat közlő író, kötete bizo
nyítja, a föntiek szerint cselekedett. (Kriterion)

Szakolezay Lajos

részleteket, hogy a gyűjtemény átfogó és teljes
képet ad Chiara Lubich életművéról.

Chiara Lubich a legkeresettebb mai lelkí
irók közé tartozik. Világos logikával, életsze
rűen, mesteri egyszerűséggel fogalmazza meg
az üdvösség útját. Nem új igazságokról ír.
Templomainkban immár kétezer éve hirdet
jük az itt leírtakat. Ami mégis új és magával
ragadó, az annak bemutatása, miként lehet a
mindennapi élet forgatagában egyre teljeseb
ben megélni az Evangéliumot, hogyan kell a
jelen pillanatot megszentelni, Isten akaratát
percről percre örömmel és lendülettel teljesí-
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teni, a másik emberben Jézus Krisztust látni s
ami a legfontos~bb:minaeiinéhézség ellené~e
a szerétetet rnegvalósítani. A szerzö a Szent
írás és a szentellrásaival támasztja alá érvelé
sét. Lélekkel és imádsággal van átszöve ez az
életmű, s ez is egyik magyarázata világméretű

elterjedésének.
A könyv katolikus irodalmunk élvonalába

tartozik. Megjelenését csak üdvözölni lehet.
Méltó fogadtatása az lesz, ha kézbe vesszük és
átelmélkedjük. (Ecclesia)

Antalácri Lajos

Paul Takashi Nagai:
Nagaszaki harangjai
1945. augusztus 9-e új korszakot nyitó dátum
má, Nagaszaki és Hirosima neve szimbólum
má vált: korunk legnagyobb veszélyére, a Föld
elpusztíthatóságára int mindnyájunkat a két
lehullott atombomba.

Dr. Paul Takashí Nagai személyisége és sor
sa önmagában is beszédes. Különös kegyelem,
hogy sokatmondó életének tanúságát írásai
ban is ráhagyhatta az utókorra. Fiatal orvos,
amikor a katolikus hitre tér. Orvosi munkája
következtében 1940-ben fehérvérűséget kap,
az atomtámadás után súlyosan sebesülte n ve
zeti a mentési munkálatokat. 1947-töl ágyban
fekvő beteg. Gyötrő fájdalmak közott egymás
után írja könyveit, egy mélyen hívő keresztény
vallomásait kora iszonvatos szenvedéseiröl az
emberi helytállásról, Isten irgalmáról. Chi~ra
Lubich mellett ő is egyike .Krisztus mai ta
núi"-nak, leghíresebb könyve pedig méltán il
lik bele a kiadó méltán népszerűvé vált soro
zatába. (Ecclesia)

Johannes Steiner;
Konnersreuthi Neumann Teréz
Johannes Steiner könyve a Krisztus mai ta
núi sorozat eddig megjelent kötetei kőzul a
legalaposabb biográfia. A szerzó 1933-ban ís
merkcdett meg Terézzel, s csaknem 30 éven
át, Teréz 1962-ben bekövetkezett haláláig szo
ros kapcsolatban állt vele. Konnersreuthi Ne
umann Terézt talán nem is elsősorban miszti
kus látomásai tették századunk közepéri talá
nyos, de sokakat vonzó egyéniséggé, hanem
az, hogy 1927-töl haláláig semmilyen táplálé
kot nem vett magához, a napi szentáldozás
tartotta életben. Ezt a különleges jelenséget
alaposan megvizsgál ták a maga korában is, de
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a tény tudomásulvétele mellett nem tudtak rá
magyarázatot adni. Az egyház hivatalosan
mindmáig nem foglalt állást a kérdésben.

Steiner könyve három részre tagolódik. El
mondja Teréz életét, bemutatja misztikus él
ményvilágát, elragadtatásait, lelkiségének leg
fontosabb vonásait, majd különböző személyi
ségek véleményeít összegzí a Teréz-jelenség
ről. A szerzö megmarad a krónikás szerény
tárgyilagosságánál. Csupán a tényeket, jelensé
geket és véleményeket rögzíti, az ítélethozatalt
az egyházra bízza. A könyv bizonyára újra föl
kelti hazánkban is az érdeklödést századunk e
különős jelensége iránt. (Ecclesia)

Balássy László; A szeretet tanúja (Kaszap
István élete) - Mindig hűségesen (Bogner
Mária Margit élete)
Mindkét könyv azt igazolja: korunknak is
szűksége van hősi életek példamutatására.
példaképekre. akik megtaníthatnak a szenve
dések eltűrésére. s egyfajta folytonosan gazda
godó, érlelődő magatartás kialakítására. A
szerzö igen gazdag tényanyagot sorakoztat föl
munkáiban, melyekkel elsőrendűen az a ne
mes célja, hogy segítse Bogner Mária Margit
és Kaszap István szentté avatásának ügyét.
Rendkívül tanulságos nyomon követni az
"ügyek" alakulását is, ahogy azok előbb bizta
tó gyorsasággal megindultak, majd elhamvad
tak, hogy napjainkban ismét az érdeklődés

homlokterébe kerülve igazolják, minden idő

szaknak vannak - és kellenek is - morális esz
ményei, s azok megtestesítöi nemcsak szemé
lyes létükkel szereznek maguknak tiszteletet,
megbecsülést, hanem azzal a készségükkel is,
hogy létük történéseit képesek egy magasabb
világrend törvényszerűségeinek értelmében
felfogni, értékelni.

Balássy László nemcsak írói munkát vég
zett, hanem forrásfeltáró és -értékelö tevé
kenységet is. Látszólag más-más területei ezek
egy élet hiteles megjelenítésének, a szerzönck
azonban sikerült ezeket vonzó egységbe fog
lalnia. Mindkét könyv gazdag információs
anyagot tartalmaz, de ugyanakkor korszerűsíti

is a bennük feldolgozottakat; s így olyan egy
ház- és eszmetörténeti hátteret rajzol hősei

mögé, amely visszhangosítja s távlatokba ál
lítja sorsukat, jövőjüket. A két könyvet gazdag
illusztrációs anyag egészíti ki, s hőseiket Sza
kos Gyula székesfehérvári megyespüspök elő

szavai állítják bele egyháztörténetünk folya
matába. (Ecclesia)


