
Halála előtt nem sokkal ezt mondta lányának:
„Hiszek Istenben, szívvel-lélekkel, de nem várom
el, hogy megértsem az Ő akaratát. Isten ott van,
ahol a zene van. Meggyőződésem, hogy a nagy
zeneszerzők az Istennel kapcsolatos élményeiket
mesélik el. Ez nem badarság. Számomra Bach a
konstans tényező.” (132.) Bevallja azt is, hogy: „Az
Ingrid halála utáni időszakban intenzíven ta-
pasztaltam meg Isten akaratát… Egyfelől azt hi-
szem, hogy újra találkozni fogok Ingriddel, más-
felől viszont meggyőződésem, hogy a halál csak
annyi, mint elfújni egy gyertyát.” (259.) Halála
után pedig a dolgozószobája falán egy cetli volt
olvasható: „Félelmetes tudnom, hogy az élő Isten
kezébe kerülök. Mégis, az ember csak ebben lel
vigasztalást…”

Linn Ullmann regényében elsősorban nem két
nagy művészt mutat be, hanem esendő embere-
ket, akik egész életükben küzdenek önmaguk dé-
monaival, gyengeségeivel, időnként elbuknak,
közben pedig hatalmas életművet hoznak létre,
mely milliók lelkét érinti meg. Könyve akkor is ko-
runk egyik legjelentősebb regénye lenne, ha nem
tudnánk, kikről szól. Emellett fontos dokumen-
tumként is szolgál mindazoknak, akik kutatják
Ingmar Bergman és Liv Ullmann művészetét, em-
beri személyiségét (Ford. Pap Vera-Ágnes; Scolar
Kiadó, Budapest, 2016)
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Az idei Szent István Könyvhétre látott napvilágot
Pákozdi István: Lékai László bíboros anekdotái című
könyve. Valószínűleg Isten is örömét lelte a te-
remtésben, és különösen a férfi és a nő teremté-
sénél, vagyis a hatodik naphoz kötődően olvas-
hatjuk a Szentírás összegzését, hogy „Isten látta,
hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott” (Ter 1,31),
vagyis „örült” neki. Ha pedig Isten a saját képé-
re és hasonlatosságára teremtette az embert, ak-
kor egészen biztos, hogy Isten öröméből, „jó-
kedvéből” is van valami az emberben, és fordítva:
az emberi vidámság valamiképpen az Istenre utal-
hat. Bár a Biblia egy komoly könyv, és az üdvösség
történetét tárja fel számunkra, mégis szinte bú-
vópatakszerűen felfedezhető a humor, a tréfa az
egyes történetekben, Isten és az ember párbe-
szédében és a hívő lelkiállapot leírásában is. Aki-
nek pedig szinte fő foglalkozása, hogy a Szentírást
magyarázza, annak a Biblia mosolyt fakasztó ré-
szei is életének az egészét képezik.

Isten tehát „jókedvében” teremtette a világot
— ahogy szokták mondani —, és Jézus is bol-
dogságmondásokkal kezdte igehirdetését. Jólle-
het a bűn rosszra hajlóvá tette az emberi termé-
szetet, de éppen a befogadott kegyelem juttathat
el egy felszabadult és derűs magatartásra. Már az
Ószövetség megállapította, hogy „ideje van a ne-
vetésnek” (Préd 3,4), és jól tudjuk, hogy Jézus is
alkalmazta tanítványaival és hallgatóival szem-
ben sajátos pedagógiai eszközként a csodálkozást,
vagy talán a nevetést is kiváltó logikai gondo-
latfűzést, amely gyakran meghökkentette és
gondolkodásra késztette követőit. Ebből tényle-
gesen kiolvasható egy soha nem bántó, de mégis
derűs humor.

Lékai László bíboros is ennek a „vicces” meg-
nyilatkozásnak volt a mestere, amikor élt a zala-
lövői szülői házból elsajátított természetes böl-
csességgel, és találóan tudta megfogalmazni a vele
vagy másokkal kapcsolatos történések lényegét
úgy, hogy az jókedvet és nevetést váltson ki. Már
fiatal papkorától ismert volt Lung László (ez volt
Lékai László eredeti neve) derűs egyénisége és vic-
celődő hajlama, amelynek megnyilatkozása fel-
szabadítóan hatott egy-egy nehéz pillanatban.

A gimnazista, a pap és a püspök Lékai mon-
dásai olyan frappánsak voltak, hogy a papi em-
lékezet nagyon sokat megőrzött belőlük. Mielőtt
a feledés homályában tűnnének el a vele kap-
csolatos teljesen életszerű beszámolók, Pákozdi Ist-
ván teológiai tanár, Lékai László jó ismerője „tré-
fát nem ismerő” pontossággal gyűjtötte össze a
néhány közismert, de többségében új, és a bíbo-
ros személyiségét közelebb hozó könnyedebb stí-
lusú történeteket, amelyek több évtized távlatá-
ból még ma is nevetést csalnak elő az olvasóból.

A könyv nem történelmi igazságszolgáltatás,
egyáltalán nem kívánja mérlegelni, értékelni a je-
les főpap tevékenységét, ám a lazuló, mégis
még tartó szocializmus magyar valóságának egy
kis keresztmetszetét adja. Mennyi mindent lehetett
tenni akkor, ha valaki nem adta fel a reményt és
rátalált a kiskapukra!

A Lékai László bíboros anekdotái című kiad-
ványt a Tihanyi Bencés Apátság adta ki. A köny-
vecskét illusztráló képek — Damó István mun-
kái — korhűen jelenítik meg Lékai bíboros
karakterét, így még élvezetesebbé teszik az egy-
házi vidámság megnyilvánulását. (Tihanyi Bencés
Apátság, Tihany, 2017)
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