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LENGYEL LÁSZLÓ - VÁRSZEGI
ASZTRIK: BESZÉLGETŐ KÖNYVECSKE

.Katolikus püspök, szerzetes és szabadgon
dolkodó értelmiségi Magyarországon nem
folytatott még párbeszédet életről és halálról,
emberről és Istentől, földi és égi világ,ról. Ez
a kicsiny beszélgető könyvecske talán egy
botrány utolsó és a megértő kézfogás első je
le" - írja Lengyel László a könyv előszavá

ban. Az olvasónak az ideológiai vitákhoz szo
kott beidegződéseket el kell űznie ?,agát~l,

mert ha nem ezt teszi - tartozzon bármelyik
oldalhoz - , nyugtalanná válik, de legalábbis
saját nézeteinek és világlátásának igazolását
keresi. Pedig semmi sem áll távolabb ettől a
beszélgető k önyvecskétöí, ~t h?gy a m,á~i

kat kioktassa vagy eppen átnevelje, megtent
se. A párbeszéd egyenrangú felek között. f?
lyik. Megérteni akarják egymás szempontj~It,

rezdüléseit. Elismerik a másik jogát a hitre
csakúgy, mint a nem-hitre. A ~önyvet olvasva
mindvégig érezzük a baudelaire-i monda~ su
gallta következményt: "Az az ember, aki el
mondta esti imáját, olyan kapitány, aki őrsze

meket állít. Nyugodtan a~at.= ~ Vársz~gi
Asztriknak, a pannonhalmi foapatnak kmt
állnak az őrszemei. Lengyel László meg így
vall ebben a kérdésben: "En vív ódva, fel-fel
ébredve őrszemek nélkül élek." A beszélge
tés, a vita szigorú játékszabályok szerint folyik.
Az istenhit élménxe ugy3?olyan élm~ny 
tartják a beszéigetok -, mmt a nem-hite. Ök
maguk is úgy érzik - mi ped!g ol:-:asó~ m~g
tapasztaljuk - , hogy ez Inkabb Jez~~-szok

ratészi dialógus, mintsem az egyh ázi meg
győzés és a voltaire-i szenvedély összecsapá
sa. Nyugodt, megfontolt, néhol sziporkázó
intelligenciájú a beszélgetés. Lengyel László,
a szabadgondolkodó nem advocatus diaboti,
az ördög ügyvédje, csak válaszokat kereső,

tapasztalatait, érzéseit, véleményét kimondó
nem hívő értelmiségi. Minden a közelmúltról
és a jelenről szól , hogy a jövő jobb legyen az
emberben, az egxházpan, a társadalo~ba~
egyaránt. A beszelgeto partnerek megk özelí
tően egykorúak, ma mindketten ötvenesek.

Hallom a hívő és kereső emberek vélemé
nyét: Asztrik püspöknek gyermekkorából,
családjának vallásos attitű~jéből c~a,!m~m

egyenes út vezetett a kolostong. ?ZaV~l osz~~

ték, mondatainak hitele van. K ételyeit, kriti
káját nem rejti véka alá. Számára Pannonhal-
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ma a nyugalom, a béke, a közösség és a sza
badság szigete. Az élt;t célját a. bencés ~zer

zetesközösségben találja meg. FIgyelem erve
it, békéjét és kritikáját, és nem tudok szaba
du1ni a hatása alól. Lengyel Lászlóról meg
tudjuk, hogy Benedek Elek dédunokája, és
teljes természetességgel v~ll arról, h0A' a cs.a
ládban semmilyen vallasos, egyhazlas el
mény nem érte, de - mint kiderül - nem is
hiányzott ez neki . Nyilván sokan vannak az
olvasók között, akik hasonló módon nőttek

fel, az ő részükről a szimpátia Lengyelt övezi.
Aztán kezdődik a két ember dialógusa a

félelemről, a kegyelem id~jéről, és a le~~i függet
lenségről, Hés ezeken a feJe~eteken b~lül oly sok
mindenrol: a gazdagok es a szegenyek egy
házáról, II. János Pál pápáról, a világ látásáról
és megváltoztatásáról, az önmegvalósításról,
az erkölcsi rendről, az engedelmességről, az
élet értelmezéséről,a példamutatásról, a szer
zetesi életstíl usról - őszintén, nem egyszer
kemény és kérlelhetetlen kritikával, de min
dig a felelősségvállalás tudatával.

Lengyel László végig jól. tettenérhetően ~l

lene feszül egyháznak, hitnek, konforrniz
musnak, megal~~vásna~, társa.d.almi elmara
dottságnak. Sz ókimondóan kritikus monda
taiban - bár mindvégig korrekt módon 
felsejlik az a belső nyugtalanság, amit talán
önmaga is nehezen visel el. Es ezekre az
őszinte, hitetlenkedő kérdésekre komolyan
végiggondolt, példákat sem nélkülöző, nyu
godt, derűs é letszernl é letű, belső békét sugá~
zó boldog ember válaszai rímelnek. Az OmI

nózus kérdés - amire talán sokan várnak -,
hogy van-e Isten vagy nincs, nem han~~ik.~l

a könyvben, de a kérdezett szerzetes-puspok
életével, személyiségével, megfogalmazott ál
lásfoglalásaival mégis válaszol rá.
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Szorongató érzés olyan önjellemzések, meg
állapítások sorával szembesülni, amelyek a
halál árn yékában születtek. Egy sereg ese
mén yt, beszélgetés töredékét felidézni,
amel ynek részese és tanúja voltam: Visszaem
lékezni, amint leszokott a dohányzásról, ko
moran beszámolt csillagainak baljós állásáról,


