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.\DthoDY de Mello: Test és lélek Imája
Manapság a gyakorlati tanácsokra vagyunk.
lettünk éhesek. Mindennapjainkat át meg át
szövi a racionalitásra, a gyakorlatiasságra. a
kivitelezésre, a bemutatásra és a ..hasznosság.
ra·használhatóságra" való törekvés. Közben el
felejtkezünk a dolgok megéléséről. Próbáljuk
feszegetni ideológiánk, vallásunk kereteit,
mert azt hisszük, tágasabban jobban megy s
egyszerűbb előbbre jutni.

Amde az átélés, megélés vagy beleélés nem
ezt kivánja, nem aktivitást kér, hanem stati
kusságot - és nem passzivitást!

Anthony atya könyvének eredeti, kétnyelvű

címe: Szadhana, A Way to God. Telitalálat! Az
ind-gyökerii gondolkodási rendszerekben a
suul1rllna szó megjelenítést, megidézést jelent,
mégpedig vizuális megjelenítést. Sok egyéb
jelentése mellett magát a megjelenítési rítust,
módszert is értik rajta.

Anthony atya a 70-es évek elejétől kezdve
..mint lelkigyakorlat-vezető és lelki vezető"

segít az embereknek abban, "hogy megtanulja
nak imádkozni". Ezt a majd két évtizedes él
ményanyagot. tapasztalatot és az ő személyes
hitét adja át olvasójának 45 ima.gyakorlat ís
mertetésével. Fokozatosan, lépcsőzetesen ha
lad az egyszerii és magától értetődő dolgoktól
egészen addig, hogy "helyezzük ezt a dolgot és
életünk minden más eseményét, a múltat, a
jelent éS a jövőt lsten kezébe. .. és pihenjünk
meg az ebből fakadó békében és meg
könnyebbülésben," (125. o.)

Ebben agyakorlatsorozatban benne van
több kultúra számtalan ,enerációjának él
ménysokasága. Végre olvashatunk olyan ke
resztény írást, amely nem fél a kinai vagy
hindu misztikától. Nem fél egymás mellé állí
tani Loyolai Szent Ignácot és a végtelen orosz
puszták .,zarándokát", kínai mesét és Avilai
Szent Terézt, az im4 és "."nlnz szavakat. Itt,
Európában az a legfőbb gondunk, hogy saját
vallásunkat nem ismerjük eléggé, nem éljük
eléaé s nem is adjuk tovább - el~. Sokszor
jobban ismerjük az egyéb vallásokat, irányza
tokat. szektákaL S ezeknek sokkal nagyobb
jelentőséget tulajdonítunk. Anthony atya eb
ben is megtaIálta a deriis és nyílt középutat
Ez az a fajta középút, amit sokfelé kellene
tanítani: hogy van "lélegzés-kapcsolat isten
nel", hogy létezik ,.atest imája", hogy "életünk
örvendetes titkai" nem titkok, hogy ,.a múlt

tudatositása" vagy ,.a jövő tudatosítása" is
imádság, sőt átéljük saját "temetésünk"-et. (Az
idézőjelbe tett szókapcsolatok a könyv egy-egy
fejezetének cimei.)

Mindazonáltal, nem árt, ha 'van lelki veze
tőnk, lelkiatyánk, mesterünk, tanítónk, bará
tunk, aki jártas az imádság területén is! Mert
imádkozni ugyan lehet vezető nélkül is, de
jobb, ha ő magyarázza el, milyen mödszerrel,
milyen testhelyzetben, mely napszakban, hol
és mikor vé,ezzük imánkat. A keleti hagyo
mány úgy tartja, hogy keresni kell a megfelelő

mestert vagy vezetőt, s amikor a tanítvány
"megérett" a megfelelő - és a neki legmegfele
lőbb - mesterre, akkor meg is fogja találni azt.

Fogadjuk ezzel a tanítványi örömmel Antho
ny de Mello atya segítőkész gondolatait és gya
korlatait. Akkor minden bizonnyal hasznunkra
szolgál az ő míndenünnen merítö, mégis egy
ségbe olvasztó és egyszerii hangú "lelkigyakor.
latos" könyvecskéje. (Prugg Verlag)

Somlai György

Bánk Jóuef: IJére vár a &ép
A szerző neve könyvei révén közismert. Most
megjelent müve második kötete az új, három
évre osztott szentírási szakaszok magyarázatá·
nak. Nem ..prédikációs" könyv, amely kész
szentbeszédeket nyújt a lelkipásztoroknak.
Bánk más módszerrel és megnyerőbben ír. E
könyvében több gondolatsort is közöl egy-egy
vasár- és ünnepnapra, mivel ugyanaz az evan
géliumi esemény több evangelistánál is elöfor
dul, továbbá ugyanarról az eseményről több
évben is szólni kell. Ez azonban nemhogy hát
rányára volna a münek, hanem egyenesen elő

nye, mivel így ugyanarról a témáról más-más
szemszögből beszélhet.

A szerző irodalmi utalásaiban, nyelve
könnyedségében és költőiségében mindig je
len van a katolikus tanítás szelleme. Schütz
Antal. a kiváló piarista tanár azt mondta min
dig tanítványainak, hogy ne tartsanak magUk.
nál prédikációs köteteket, hanem m4gu/c ké
szítsenek szentbeszédet híveik igényeinek
.megfelelően. Az egyetlen kivételt Pázmány
prédikációval tette. Bánk József sem ad kész
prédikációkat, és ez nagy erénye. Ad azonban
ötleteket, melyeket tovább lehet és kell is fej·
leszteni.

A ma nemcsaIc papoknak szól; olyan nyelven
íródott, és olyannyira olvasmányos, hogy bár
ki élvezettel forpthatja. (Szenl/stvdn Tá~su/at)

MiIclós BéJO.


