




MAGYAR PAPI EGYSÉG

a magyar katolikus papság lapja

1968 Húsvétj án 43. szám

TAR T A L OM

LELKI t LET

Varga László: Új kor hajnalán

Nagypéntek és húsvét között

Békés Gellért: Papok lelkigyakorl ata VII.

Lakos Endre: Coram Sanctissimo

PAPI ARCEL

3

9

19

23

Kir ály Kelemen: P. Bangha Béla és a keresztények egysége 27

Szabó Ferenc: Tűz Tamás verseit olvasva 34

ROMA SZAVA

B: VI. Pál pápa körl evele a papi nőtlenségről

Baják Mihály: Az e lső püspöki szinodus

B: A zarándok pápa Fatim ában

Varga Pál : Vil ági hozzászólás a papi nőtl enség kérdéséhez

MAGYAR NtPONK PAPJA

Béky Gell ért: Rodostói forgácsok

Levél a szerkesztőhöz

HAZAI HIREK

Hazai helyzet

Erdélyi helyzet

Kinevezések

Papi jubile umok

37

43

48

51

55

62

64

66

67

67



HALOTTAINK

Pétery József váci megyéspüspök (Fehér Márton)

Shvoy Lajos székesfehérvári megyéspüspök (Red.)

P. Tamás Gergely Alajos OFM (Király Kelemen)

P. Antal János emlékének (Dr. S. V.)

Dám Ince OFM (Király)

Ferenczy Ipoly OFM (Király)

Folba János tábori f őesperes (H. 1.)

Varga Ferenc (Marosi L.)

Lasánszky Gyula (Marosi)

KONYVEK

74
76

78

82

84

86

87

88

88

Franz Hummer: Orthodoxie und Zweites Vati kanum (Cser P.) 18

Herders Volkslexikon . Farbig (Cser P.) 70

Az új holl and kateki zmus (Béky Gellért) 89

Roger Schutz: Az egység sodr ában (I. B.) 96

Franz J. Heggen: Gemeins ame Bul3feier u. Privatbe ichte (Cser P.) 99

Pecci-Rákos: Az alázatosság gyakorl ása (Ory M.) 100

A lapot szerkeszt i : Ö r y Miklós SJ. - A kiadásért fe lel : M a r o s i László.
L e v el e z é s, megrendelés, kéziratok Marosi László cím ére küldendók:

Spittalj Drau, Kapellengasse 15, Ausztr ia, Europa.

MA GYAR PAPI EGYS~G (Einhei t Ungari scher Prlesterl , Klerusblatt der ungarischen
Priester , erscheint viermal im Jahr. - Mit Druckerl aubnis des Erzbischöf lichen
Ordinariates, Wien. - Eigentümer , Herausqeber und Verl eeer: Ladislaus Marosi,
Spittal j Drau, Kapelle ngasse 15. - Für den Inhalt verantwortlich: Ladisl aus Marosi. 
Im Selbstverl ag gedruckt bei Eisenstiidter Graphische GesmbH., Eisenstadt , Osterreich.



LELKIÉLET

Varga László SJ

ÚJ KOR HAJNALÁN

Mondjuk ki csak nyiltan: vannak, akik azt hiszik, hogy a zsinat nagyobb
kárt okozott, mint amennyi hasznot hajtott az Egyháznak, mivel a nyomában
olyan zavarok is támadtak, amelyek bizony nem örvendetes tények , de azt
sem szabad felejteni, hogy a kilengés mind ig föltűnő, míg az igazi jó nem
csinál zajt . Kiütközött benne és körülötte számos emberi gyarlóság, de józanul
nem lehet kételkedni abban, hogy ez a zsinat a Szentlélek rn üve volt és
valóban új korszakot nyitott a kereszténység, sőt az egész vil ág életében:
Az ötvenes években még csak álmodni sem mertünk arról, hogy nemsokára
jön egy öreg pápa, aki a Vati kánba meghívja az elszakadt egyházakat test
véri találkozóra. Ez bizony olyan kezdeményezés volt, amelyet köznyelven
forradalmi lépésnek szoktunk nevezni. Nem is csoda, hogy az egész világ
megdöbbent tőle. Századok óta általános vélemény volt, hogy Rómából világít
a dogma, kormányoz a jog , de onnan kezdeményezést ne várjunk, mivel a
szellemi légkör sem volt olyan , ahol nagy újság születik. Ott ugyanis őrízték

az örök igazat, a megtartó hagyományt, vigy áztak a fegyelemre és így lett
szükségképpen óriási hivatal a központ i kormányzat.

J á n o s p á p a azt mondta, felsőbb sugalmazásra hívta össze a zsinatot ,
ám ebből még nem láthatjuk, milyen összefüggés van e roppant vallási ese
mény meg az általános válság között, amely rengeti a világot. E kérdés re
majd csak a jövő ad választ, de máris fölmerül bennünk a gondolat, vajon
a zsinat nem azt jelzi-e, hogyavilágpolitikában is valami fordulat következik,
mivel a történelem még sohasem volt annyira telítve hittani feszültséggel,
mint most. A zsinat nem akart sem ell enséget elítélni sem tévelygőt meg
bélyegezni a régi modorban, de ugyanakkor a pápa igen határozott megb ízást
adott a jezsuita rendnek , hogy minden erővel szálljon harcba az istentagadás
ellen.

A v i I á g k ö z v é I e m é n y e három éven át osztatlan f igyel emmel kí
sérte e merőben vallási gyülekezet rnunkáját, amelyne k olyan sajtója volt,
amire kezdetben gondolni sem mertünk. A nagy lapok tudósítói hónapokon
át dolgoztak Rómában és folyamatosan jelentek meg hosszú cikkek olyan
újságokban is , amelyek eddig semmi rokonsz envet sem mutattak az Egyház
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iránt. Nem elég magyarázat erre az, hogya sajtónak mindig újságra van
szüksége és akárhonnan jön az, nyomban fölhasználja, mert három éven át
jelent meg a rengeteg írás, tehát nyilván az olvasó közönséget is érdekelte,
a nagy szerkesztőknek pedig kitűnő szimat juk van e téren. Akkoriban egyszer
az osztrák követségen jártam valakinek vízumot szerezni s amint készen vol
tam, ismeretlen férfi fordult hozzám, hogy bizonyos zsinati ügyekről tá
jékoztassam. Elámultam, milyen aggódással beszélt arról, hogy az Egyház
bomladozik, ha bíborosok is olyan hevesen vitáznak nyilt színen, amint ő

éppen akkor olvasta . Megnyugtattam, hogya zsinat lényegéhez tartozik a
kemény vita , főleg most, amikor a gyakorlati kérdések vannak előtérben.

Nincs halandó, aki pontosan tudná, mennyi érdek és szenvedély, mennyi
nemes szándék vagy korlátolt buzgalom iparkodott kívülről is hatni az atyák
munkájára. A moszkvai pátriárka és a kommunista pártok. az angol prímás
és a zsidó kormány, a szabadkőmíves páholyok és a jó vincés nővérek mind
élesen figyelték, mi történik a Vatikánban . A főpásztorok mellett dolgoztak
az egyház szellemi vezérkara, a tudósok százai, akik a tehetség és a leg
magasabb műveltség birtokában szolgálják lsten országát. Igy lett aztán a
zsinatból csakhamar világmozgalom, amihez foghatót a múltban még nem
láttunk. Erről beszéltek a családokban, a társaságban, a vonaton és a rádió
ban, vagyis hitünk ügye szinte egy csapásra az általános érdeklődés köz ép
pontjába került. Közbejött János pápa betegsége és megrendító halála és
túlzás nélkül mondhatjuk: nem volt még pápa, akit ekkora döbbenet és sze
retet kísért a sírba. Utolsó szavainak hallatára milliók zokogtak föl , fájda
lomtól gyötörve figyelték végső tusáját, mert érezték. hogy e munkában és
kínban elfáradt szív mindenkit nagyon szeretni tudott. Ha e tényeket mind
összefogjuk, a józan ész csak egyet mondhat: ez a zsinat valóban a Szent
lélek műve volt és bizonyságot tett arró l, hogy az első pünkösd tüze lobog
ma is az élő lsten országában. Ez a Mindenható válasza a konok tagadásra
és gyilkos gyűlöletre, amikor az ellenség már azt hitte, hogy hamarosan
elhantolja az Egyházat, ez pedig éppen most lett olyan érdekes és merészen
újító, amilyen már régen nem volt.

János pápa szándéka és célja az volt a zsinattal , hogy az egyház szaba
duljon meg a multnak minden kölönc étól, ami csak béklyózza és egyáltalán
nem tartozik a lényegéhez, de legfőképpen azt akarta, hogy I s t e n n é p e
b e I s ő I e g a I a k u I j o n á t és hivatása meg az új idők színvonalán álljon,
mert korszerű csak akkor lesz, ha szabadon bontakozik ki benne a megváltott
élet gazdagsága és hódító szépsége. Ehhez azonban olyan lendületet kell
venni, amelyre még csak kevesen gondolnak. Olyan tüzes hevület, lázas öröm ,
cselekvő forrongás támadjon most papokban és hívekben, amilyen szent Pál
leveleiből és Az Apostolok Cselekedeteiből lángol felénk és hallatlan újság
varázsával lepte meg az akkori társadalmat. Valljuk meg őszintén: legtöbben
nem mernek hinni ekkora fordulatban és éppen ez a kérkedés. ez a vaksi
józanság az új tavasz jöttének legfőbb akadálya. Ha a világ tudná , hogy rnln-
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den bajának orvossága birtokunkban van, de mi keszkenőbe rejt jük az isten i
vagyont. agyonverne bennünket . Ki meri azt mondani, hogy nem érdemeljük
meg a büntetést? Hiába van a zsinatnak sok remek határozata és tanítása,
ha nem hajtjuk végre, írott malaszt marad az egész. Nagyon szép, hogy most
már honi nyelven mondjuk a mls ét, de mit ér az újítás, ha a tágas templo
mokban csak maroknyi nyáj veszi körül az oltárt? A szokványos buzgalom
és a napszámos igyekvés a mai világban n bizony már nem elég. Ide most
olyan szabású egyének kellenek, mint Bernát vagy Assisi Ferenc volt a maga
idejében. A tridenti zsinat is elsikkadt volna, ha nem jön akkor az apostoli
óriások sora egészen Bellarminig, akik hatalmasan pezsgő életre támasztot
ták az Egyházat. Ehhez hasonlót kell most remélni és kérni az Istentől. de
ugyanakkor tegyük meg mindazt, ami tőlünk telik, mert a langyos keresz
ténység nem kívánatos sem az égben, sem a földön . Más szóval, az Egyház
akkor lesz megint korszerű , akkor lesz megkapó újság a mai időben , ha
eredeti szépsége ismét fogható tény lesz a társadalomban. Ehhez pedig nem
elég sem a ragyogó szertartás, sem a sok tudomány, sem remek irodalmunk,
mivel új kort csak új emberek tudnak teremteni , hiszen Pázmány mondása
szerint: Az emberek inkább hisznek a szemüknek , mint a fülüknek. Teh át
most az egyéniséget, egész mivoltunkat kell latba vetni és csak akkor lesz
hitelünk a világ szemében, ha a tetterő igazolja hitün k komolyságát.

Ehhez pedig f ö I t é t I e n ü I s z ü k s é g e s a magasabb hitbeli rn űvelt

ség, az elmélkedő imádság , az ismételt lelkigyakorlat, a cselekvő felebaráti
szeretet és a következetes önmegtagadás. Végzetesen téved az a lelkipásztor,
aki azt hiszi, hogy híveit csak akkor tudja hűségben megtartani , ha minél
kevesebbet követel tőlük, vagyis ha csak azon van, hogy minél kényelmesebb
legyen a népnek Krisztus keresztje. Ez a suta magatartás föltétlenül ku
darehoz vezet és az lesz az eredménye, hogy az ifjúság hátat fordít a temp
lomnak . Nem ismeri a fiatal lelket, aki nem mutat neki nagy célt és nem
támaszt benne magas igényeket. Azt szokták mondani: azé a jövő, akié az
ifjúság, de ezt csak az éri el , aki mindent kíván tőle és nem titkol ja előtte ,

mekkora áldozattal jár a sikerült élet. A műkedvelő kereszténységnek nincs
helye a világban és bizony sírni kell azon, hogy híveink sokszor szektások
lesznek, mert a rajongók társaságában mélyebb hitet és komol yabb buzgalmat
találnak.

Mlnden jel arra vall, hogy az i f j ú s á g zöme ma nem tudj a, mit kezdjen
az élettel s azért céltalanul ténfereg , rohangász, új izgalmat keresve tombol.
sőt sokszor nekivadulva rombol, mert halálosan únja magát a neki való
távlat és fönséges újság nélkül , ami után a lel ke mélyén sóvárog. A zsinat
egyik korszaknyitó határozata megh ívja az összes hívőket aposto li munkára,
sőt azt is hangsúlyozza , hogy minden gyermeket erre kell szoktatni már a
zsenge korban, mert csak így ébred föl benne a keresztény hivatás nagy
ságának tudata . A felnőtt ifjúságnak pedig a szemébe kell mondani mínden
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habozás nélkül, hogy legszebb éveit ne tékozolja ostobas áqra. ellenben hallja
meg lsten parancsát, amely világot átfogó tettre szólítja . A történe/emből

azt tanuljuk: amikor nagy fordulat jött a keresztény világban , mindig új
szerzetes rend támadt , hogy az új kérdéseket megoldja és irányt mutasson
a jövőbe, most azonban úgy látszik, ez aligha fog megismétlődni, ellenben
kibontakozik a v i I á g i a p o s t o I s á g mozgalma, mert ezt követeli a mai
válság és a fejlödés törvénye. A régi nagy rendekben is megvolt a törekvés ,
hogy a világiakat munkakörükbe vonják és így az egész társadalmat átjárja
a szellem, amelyben ők éltek. Ma azonban ez már nem elég. Eddig a hívek
elfogadták az Egyház szolgálatát és adományukkal segítették a papság mun
káját, ezentul azonban maguk is felelősséget vállalnak és korlátlan apostol
kodási szerepet kapnak a meqváltás művében: lsten halászai lesznek ott is,
ahol a pap nem dolgozhat, viszik az örömhírt a hivatalokba, a gyárakba. a
társaságba, terjesztik a keresztény írást a pogányok között, akik csak a lel
ketlen irodalmat ismerik. A hívek föladata lesz új tartalmat vinni a sajtóba ,
a szinházba, vagyis keresztény műveltséget teremteni és kicserélni a szel
lemi légkört az egész társadalmi életben . Ugyancsak az ó dolguk lesz, hogy
bevezessék a béke jogrendjét, az igazságosság elveit a közéletben és síkra
szálljanak minden elnyomás és zsarnoki törekvés ellen, amely a gyöngéket
sújtja. Az élet új rendjét kell most bevezetni a világba s aki erre vállalkozik,
azt új eró és öröm szállja meg és teljes alázatban hódító hatalmat gyakorol
a környezetében, amelyben megváltott egyénisége s z o I g á I va u r a I k o
d i k . E nagyszerű lehetőséget kell megmutatni az ifjúságnak s akkor minden
tehetsége, nemes hajlama levegőhöz jut, megtalálja jobbik énjét, megútálja
a bűn szolgaságát és az ostoba élvezet nyomorúságát. Ez lesz a nagy meg
lepetés a világnak, amikor ez a krisztusi emberfajta behatol a közéletbe,
nem a pénzért és mámorért lihegve, ellenben azért a szabadságért harcolva,
amely lsten népének osztályrésze.

Nemrég fontos tényező volt a társadalomban az önálló iparos, a keres
kedő, a gazda, a vállalkozó, ma azonban már a szellemi munka is részben
gépesítve folyik és a nagy kórházak szinte futószalagon gyógyítják a betege
ket. A falú is várossá lesz és az egyén mindinkább szabványosan gondol
kodik, cselekszik vagyis föloldódik a nagy tömegben és elveszti személyi·
ségét , holott az a legfőbb értéke. A nép csoportban dolgozik, étkezik, szóra
kozik és jóformán csak aludni jár haza. Az otthon, a csönd, a magány eltűnik

az életből . a tömeg kisajátítja az egyént és így megszűnik a szív bensősége

és mélysége. Az ilyen ember már csak halott lelkének éló koporsója. A
s z e m é I y i s é g s o r vad á s á t egyedül az apostoli munka képes megál·
lítani, tehát a világ jövendó sorsa a keresztények kezében van és magukra
vessenek ha elmúlasztják a cselekvésí alkalmat, amelyet a szűkségszerű

fejlődés hozott létre. Mihelyt azonban a hívó népben fölébred a nagyszerű

küldetés tudata , újjászületik az egyház, kiárad a földre lsten Lelke, a tömeg
ben megindul a szent tavasz árama és a lelk etlen sokaságban testvéri közös-
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ségek alakulnak, amelyek példájukkal sugározzák az örömhírt pogány környe
zetükbe. Most csak az a fontos , hogya papság kövesse a zsinat parancsát
és ezt lankadás nélkül hirdesse, amíg csak közvélemény nem lesz belőle.

Tehát nem elég néhány beszédet mondani a határozatr ól. hanem f o I Yt o n
n a p i r e n d e n k e II t a r t a n i a kérdést főképpen azzal, hogy mindig más
és más oldalról világítjuk és rész/etekbe menve mutatjuk meg, mennyi lehe
tőség nyílik naponkint az apostoli cselekvésre. Amikor a hívek ezt hallják,
kedvet is kapnak, hogy megpróbálják azt, amit olyan sürün ajánlunk nekik.
Ezzel az Egyház eléri a maga legfőbb teljességét, amikor a hívekben kigyullad
az öntudat, hogy ezentúl már nemcsak az üdvösséget kereső nyáj tagjai,
ellenben Krisztus munkatársai lesznek, tehát a legszorosabb kapcsolatba
lépnek az élő Istennel. Csodálatos gazdagságot nyer az életük, megszünnek
vallási magánzók és csak gondozottak lenni . szerepet kapnak a Gondviselés
ben és tevékenységük révén meggyorsul a történelem menete. Nem kell
nagy képzelet már ahhoz, hogy e változásnak következményeit kiszámítsuk.

Káprázatos újság volt a zsinatnak az a törekvése is, hogy a z ö s s z e s
k e r e s z t é n y e k e g y s é g é t keresse. És az elszakadt testvérek elfogad
ták a meghívást. E kezdeményezés olyan nagyszabású volt, amekkora a vál
ság, amelyben most az emberiség vergődik. Krisztusnak minden igaz híve
érzi a felelősség súlyát s azért kezet nyujtottunk egymásnak, tehát ezentúl
nincs semmi értelme annak, hogy tovább torzsalkodjunk. Jól tudjuk, miként
történt a keleti meg a nyugati nagy szakadás, de azt még nem látjuk, miként
fogunk megint egyesülni, csak az a fontos most, hogya botrány lényegesen
csökkent és valami döntö lépés történt a Vatikánban a kibékülés útján.
Emberi számítás szerint nagy időbe és munkába kerül. amíg egészen megért
jük egymást, azonban egy percet sem szabad haboznunk, hogy már ma meg
fogalmazzuk, miben vagyunk egyek és ennek alapján vállvetve együtt dolgoz
zunk az egész emberiség javára. Az evangélium alapján minden komoly ke
resztény tudja, mi az erkölcsi világrend lényege . mi a jogos, a tiszta és a
szent és ha mindnyájan arra törekszünk, hogya közvélemény többre becsülje
a lelki egészséget. mint a testi jólétet és meghódoljon a Teremtő előtt,

akkor a közös cselekvésben márls megtaláljuk egymás szívét és így könnyebb
lesz a hátralevő útat is megtenni az egység felé. Igen fontos e téren a tudo
mányos munka, a barát i tárgyalás . de még sürgősebb a tett. mert a vil ág
csak erre fig yel föl igazán. A tömeghatás eszközei félelmes hatalomná nőttek

és ezek csinálják az uralkodó közvélem ényt. ez pedig a névtelen császár még
a köztársaságban is. Ha például a távolbalátó hetenkint hoz olyan sz índarabot.
amely tagadja az élet értelmét és kigúnyolja , nevetsé gessé teszi erkölcsi
javainkat. ha a múvészet nevében árulják az arcpirító léhaságot és a divat
cfrn én elrongyolják a női méltóságot, akkor a keresztény nép egy emberk ént
lázadjon föl e rontás ellen, mert senkinek sincs joga így visszaélni a polgár i
szabadsággal. Milyen őrült ez a mai társadalom: a kis tolvajokat becsukj ák.
míqa lélek gyilkosai kényük-kedvük szerint garázdálkodnak! Ha azonban majd
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az lsten tábora síkra száll erkölcsi műveltségünk oltalmára, csakhamar meg
változik a mai embertelen állapot.

A tizedik századot sötétnek mondják a t ört énészeink. mert akkora volt
az Egyház és Európa hanyatlása, amilyent ma el sem tudunk képzelni. Most
rohamosan közeledünk a második évezred végéhez és máris igazat kell ad
nunk azoknak, akik a múlt században hangoztatni rnert ék, hogy ebben a mi
enkben iszonyatos csapások zúdulnak a földre: példátlan háborúk és forra
dalmak követték egymást és a kínzó feszültség meg az állandósult veszély
lett életünk törvénye ; minden kimozdult a régi helyéből . csak az Egyház nem
roskadt össze. bár súlyos sebeket kapott. sőt a zsinat ténye bizonyit ja. hogy
az isteni erő örök ifjúságában újjászületik. Most egy n a g y k o r s z a k
I e z á r u I és más kezdődik. aminek még neve sincs . de annyi már biztos.
hogya keresztények felelőssége most olyan nagy. amekkora a válság és
minden erőfeszítést vállalniuk kell . hogy a történelem mozgása Kri sztus fel é
vegyen irányt. Isten most is meg akar jelenni a vil ágnak az Ö hűséges hívei
ben, ám ez csak akkor történik meg, ha a keresztények a megváltás erő i t

sugározzák környezetükbe. Fegyver, gép, vill amosság. atomerő bőven van a
földön, de mindez nem elég ahhoz. hogy az ember boldoguljon. vagyis a
legfőbb érdeke és méltósága szerint tudjon élni, rnert ehhez olyan fels őbb

rendű tehetség kívántatik, amelyet a te rmészetben nem találunk és csak
Istentói kaphatunk . Aki ezt bírja. látó a vakok között, csupa reménység a
szorongásban, támogató testvér a közönyben, megbocsát a gyűlölónek és
tettel igazolja. hogy Istentói való s azért az ilyen hívó hitelre is fog találni
és körülötte megváltozik a föld szine, az apostoli munka zsinatja pedig elér i
célját.
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NAGYPÉNTEK ÉS HÚSVÉT KOZOTT

Nagy történelmi megrázkódtatások után, megváltozott életv iszonyok között
termés zetes, hogy lelkil eg is valami új alakul ki. Gondolkodó, lelkiismeret
vizsgálathoz szokott emberek e l őtt nálunk már hosszú ideje észrevehető

ennek az újf ajta lelkiségn ek izgalmas bontakozása. Az utóbbi években elju tot
tunk odáig , hogy sok mind en rögzíthetően vi lágossá vált. Egészen kül önböző

korú , társadalmi osztályú, foglalkozású emberek nagyjából ugyanúgy látj ák
fő jellegzetess égeit. Ezeket próbálná fe lsoro lni , elmélkedés, eszmecserék
alapján - természetesen a telje sség és a csalhatat lanság igénye nélkül,
inkább a tisztázás, tájékozódás és tájékoztat ás szándékával - az alábbi kis
beszámoló . A felsorolás elvi síkon marad, konkrét példák mell őzését több
szempont - pl. a te rje delemé - javall ja. De minden egyes elvi megállapí tás
gazdag tapasztalatban gyökerezik . Végül: a cél az egyes je lenségek egysze rű

ismertetése, nem pedig ítélet vagy érték elés. Csak a végén próbáljuk néhány
szóval fölállítan i a mérl eget.

Az elmélkedés önkéntelenül is "poláris" je llegű lett. Nagyon igaz, hogy
erényeink és hibáink egy tőről fakadnak: ugyanazok az okok, amelyek egye
sekben pozitiv hatást váltanak ki , másokban negat iv eredményekre vezetnek.
Kétségtelen , hogy az igéretes pozit ivumok aránylag kevés emberben je lent
keznek, de fokozott intenzitással ; a veszélyek és negat iv tünetek vis zont
szélesebb körökre, át lagosan je llemzők . Utóbbiak azért fel tű nőbbek és ismer
tebbek is, teh át kevesebb szót kell vesztegetni itt rájuk.

1. Talán a l e gszembetűnőbb és a legtöbb ember, akit erről a tárgyról
kérdeznek, legelsőnek fogja mondani: a nagyarányú e g y s z e r ű s ö d é s.
A háború, a nagy vetkőztető : óvóhelyek, bombák, lágerek, infl áció, stb. meg
tanított rá: mennyi mind en nem szükséges, legalábbis nem nélkülözhete tl en,
amit azelőtt életbevágóan fontosnak tartottunk. Az új társadalmi berendez
kedés nevetségessé halványítot ta a régi jó magyar cím- és rangkórságot .
Nagymérté kben függetlenedtü nk anyagi, érzelmi, hiúsági tényezőktő l, egy
szóval minden l énye gtelentől , sőt : eljutottunk a létbizonytalanság reális
állapotába. Ez sok tekintetben ma is jellegzetes életü nkre; vallásos embernél
sokszorosan az. Követk ezménye: t iszta és szinte csalhatat lanul bizto s
I é n ye g r e t ö r é s az éle tben, a lelkiéletb en is. "Exis ztenciális vallásosság" 
nak mondhatn ánk, olyan értelemben, hogy a vallás az élet lényegével azonos.
Nincs külön templomi és munkahelyi , vasárnapi és hétköznapi vallásosság.
Nincs egyesület i élet, parádés felvonulások. Nemcsak azért nincs, mert nem
lehet: ha lehetne sem igényelnénk, legalábbis messzemenően nem úgy, mint
a múltban. Sok tekintetben mellőzzűk a kül sősége ke t, mindazt, ami nem a
lényeghez tart ozik (a kereszt ma nem a nyakunkban lóg, nem is a szobánk
fal án, hanem a hátunkat nyomja!) És hogy ez megint csak nem pusztán kü lső

befolyás ered ménye, azt igazolja, hogy ot t sem rokonszenvezünk a feltű nő
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viselkedéssel, ahol .megtehetnénk" ; pl. a félh angos templ omi mormo lással,
a csakazértis ódivatú ruhával , stb. Még a .volt" ap ác ári sem kell azért t ővel

heggyel összehányva lenni ölt özékének. Olyannak látszani kivülről , mint egy
a sok közül: ez a mai tö rekvés. Nem szeretjü k a barokk templomokat, a
zsúfolt irói stílust (Prohászkát s emíI. Időnk és l ehetőségün k sem igen, de
valahogy belső igényün k sincs sokféle áj tatossági gyakorl atra (pl. litániákon,
egyes falvakat kivéve , többnyi re csak az i dősebb korosztályhoz tartozó nők

láthatók). Imakönyv sem nagyon dív ik, a nagy főimákat meg a magunk sza
va it mondogatjuk inkább. Igen népsze rűek továbbá olyan röv id imák, amelyek
a bizalom, a szeretet a lapvető húrjait penditik meg. Ugyanakkor egyre közpon
t ibb helyet foglal el lelkiéJetünkben a s z e n t m i s e, átélt, közösségi, áldo
zati jellegével. A legtöbbeknél, főleg csal ádosokn ál . ez sincs mindennap, de
a vasárnapi mise az egész hétre kihat. Egyéni, családi ünnepeken, fontos
események alkalm ával is ez szenteli meg a napot. Amikor .áté lt" misét
mondtunk, akkor persze akt iv részvételre, tehát szentáldozásra is gondolunk.

Miközb en egy vékony rétegben i lyen igénytelen es l ényegretörő lelkület
van kialakulóban, a nagy tömegekre éppen a túlzott mater iális igényess ég,
mohó és g á t t a I a n s z e r z é s v á g y, evilágba fúl ás jellemző. Igaz, a ci
vilizáció mai tempój a mell ett nálunk is már sok minden nem mondható f ény ű 

zési cikknek, ami nemrégiben még gúnyos szimbolu mként emlegetődött 
mondju k a nylonharisnya meg a hűtőszekrény , itt-ott már az autó sem. Rész
leteiben igazolható is sokszor minden igény - és egészében mégis érezzük:
val ami nincs rendjén. Főleg az, hogy nincs megáll ás és nincs megelégedés. 
Ugyanakkor a modernséggel szemben, sokakban - érthetően fő l eg az idő

sebb nemzedékben és falun - a reakcióig menő hagyományhoz-tapadás mu
tatkozlk szellemiek, lelkiek terén. (A kettő igen gyakran együtt jár: buzgó
templombu jók, akik ma is az Új Időkön és 30-SO év e lő tti . bestsellereken"
művel ődnek . . .l Ezek aztán mindenben sértést és veszedelmet szimatolnak,
legyen az akár állami intézkedés, akár zsinati szellem. A magyar falu - és
nem egy i dősebb szül ö - mai lelki válsága éppen abban áll , hogy ez az
inkább formál is jellegű vallási hagyomány nem tud megbirkózni a beömlő

százféle új benyomással.

2. Az előző pontta l összefügg a roppant va l ó s á g é s h i t e I e s s é g 
i g é n y. Torkig vagyunk mindenféle ..lantolással" és .durnával", bárhonnan
is jöjjön: jobbról-balról , mérté kadó hivatalos he lyekrő l és szösz ékekröl hal
lottunk már ebben a században éppen eleget, tú lontú l is sokat! "Legyen a
ti beszédetek: igen-igen, nem-nem." A dolgokra a maguk mezltelen, azéplt
getés nélküli, val ódi mivoltukban vagyu nk kív áncslak. az emberek re pedig
igazi valóju kban - vagy sehogy . Persze ez az őszinteség-igény is fajulhat
modorossággá; ez tapasztalható sokszor (világszerte) a mai fiatalságnál. De
amiről itt sz ö van , az csak egy bizonyos objekt ív jelleg, tárgyias és tárgyila
gos látás és igény . Együttj ár ez valami olyannal, amit aszket ikai műszóval
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a "szellem ek megkülönböztetésének" mondanak. Megérezzük a szó hamis
csengését, a magatartás erőltetett voltát - de ugyanúgy az ell enkezőt, az
.aranyledezetet" is. Már az általános iskolás gyerek teljesen t isztában van
vele , melyik tan ítója mennyire őszi nte . És annak a papnak, aki nem "prédikál",
hanem problém ákat tár elénk a szószéken (ha talán nem is éppen hibátl an
form ában) , váross zerte híre megy és tódu lnak a beszédeire.

Az őszinteség és hitelesség e szell emének negativ megfele lője : naqysz á
júság (valóságos táptalaja pl. az ország a burjánzó politikai vlcceknek) , fe le
lősségh iány , kétsz ínűség. Nem mernek őszinté k lenni az emberek bizalmat
lanságból, de nem akarnak azok lenni érdekből sem. A közéletb en, sőt ami
talán a legszomorú bb, a művészi alkotá s te rén: rengeteg üres, elcsépelt
szólam. Senkisem hisz benne. Csak éppen a "bon tonhoz" és fől eg az érvénye
süléshez tartozi k.

3. Ha az el őbb mintegy .rnfn őséql leq " beszélt ünk él val óság igényrő l , most
közelítsük meg .rnennyls éqlleq" : ez a t á g a s s á g, a tájé kozott ság igénye,
az a szellemi, lelki éhség, amely olyan e rősen él jobbjainkban. Gondolu nk
itt pl. arra, hogy eqy-eqy "belevaló" papnál, akár eldugott kis faluban, akár
a fiz ikai munkát végző atya albér let i szobácskájában - sőt nem egyszer
világ iak könyvszekrényében is - a modern teológiai és lelki irodalom sztne
java megtalálható. Hogy vidéken é lők, papok és világiak egyaránt, egyrészt
rádión át tartj ák az összeköttetést a nagyvilágga l. másrészt ld őrő l - idő re való
sággal fölzarándokolnak a nagyobb távlatokat nyújtó fővárosba. bejárják az
országot , hogy tájékozódjanak, eszméket és benyomásokat gyűjtsenek . Jobbik
esetben ez az egyik főoka a rengeteg útle vélkérésnek is . Gondolunk arra,
hogy ha egy igazi lelki igényeket ki el ég ítő könyv jelenik meg nálunk, - ver
seskötet, teológia, regény, művészi reprodukciók, akármi, - szinte napokon
belül, többnyire már "pult alól" elfogy. Nincsenek könyvek? Hozatunk, kérünk,
hozunk külföldről; fordítunk, kivonatolunk, másolunk. kölcsönzünk. (Ismerek
valakit, aki hosszú élete során k é z z e I másolt le vaskos könyveket !) Nem
hozzáférhető magyarul mindaz, amit szeretnénk? Nyelveket tanulunk. Nincs
idő olvasni? Kell lenni i dőnek, ha villamoson lógva, fél kézzel, ha az éjszaká
ból is . . . Sokfel é járni, sokfélét látni, sokat tapasztalni , sokfé le eszmét és
lelkiséget megismerni - nem hogy összezavarodjunk, de hogy magunk is
tágasak és sokold aluak legyünk . . . - Vallási lag pedig a hitelesség és a
tágasság igényének egyaránt érdekes, helyzetünkból folyó jellegzetessége :
a R ó m á v al való közvetl en kapcsolat. Akinek van rádiója és l e hetősége

a hallgatásra , vagy más érintkezés i módja, az első kézbő l merí ti a táj ékoz ó
dást, a többiek pedig eze ktő l veszik. A Szentatya állandóan "premier plan"
ban van előttünk, a körlevel eket és más fontos megnyilatkozásokat azonnal
jegyz ik, ford ítj ák, másolj ák, a rendelke zéseket sokhelyütt azonnal megvalós ít
ják - nem egyszer még az itthoni hivatalos int ézkedés e lőtt , megl ehetős

zavart keltve.
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Ennek a tágasságnak szöges ellentéteként az átlagot az ellenzős látás,
a s z e II e m i -I e I k i é r z é k e t I e n s é g jellemzi, egyre inkább. Az életet
kitölti a hajszolt munka, a háztartás és divat kérdései, az alacsonyrendű szó
rakozás. Sem idő, sem energia művelődésre , lelki elmélyedésre. Sokan
ösztönösen félnek is ettől - félnek olyan kérdések é bred é sé tő l. amelyek
megoldására nem érzik magukat elég erősnek , olyan következményektől,

amelyek előreláthatólag kellemetlenek . . . Ez az érzéketlenség tömegben
légkör-alakító hatású (tessék megpróbálni a villamoson, a piacon, egy .t nte l
Iigens" munkahelyen!) , s bizony ember legyen a talpán, aki keresztény
természetfölöttiségét meg tudja őrizni közöttük naphosszat, aki nem veszt
talajt a lába alól és ragaszkodik a maga rangsorához. Még a legtöbb ilyen
áldott éhség sokat ócsárolt fiatalságunkban van ma is. Hetyke cinizmusuk
mögött sokszor ennek gyötrő kielégítetlensége lappang. Szinte minden azon
múlik: taJálkoznak-e idejében azzal az emberrel, aki irányt tud mutatni nekik,
azzal a könyvvel , amit érdemes elolvasni. - Ez a faj ta ember, miközben
lenéz minden Itthonit. rózsaszínű szemüvegen át látja a ..Nyugatot" ...Turista
szemléletnek" nevezik ezt mifelénk. Közülük kerülnek ki a külföldi rokonok,
ismerősök gátlástalan .pumpol öl" . meg a disszidensek tekintélyes százaléka.
Egyikük utóbb csak egy képeslapot küldött haza, Petőfi híres versének két
sorával : ..S csak midőn a tömkelegbe lépünk , Venni észre gyászos tévedé
sünk . . ."

4. Eddig is egyre felmerült a ..sok" és "kevés" ellentéte. Ez a m e n 
n y i s é g - m i n ő s é g probléma ma igen eleven . Világosan látszik, hogy
a súly az utóbbin van. Hiába a statisztika, ha nincs tartalom. Hiába a nagy
szabású tervek, ha nincs megvalósulási lehetőség. Hiába a nagy számok, ha
nincs fedezet . Közhely ma már, hogy kereszténynek lenni "m i nőség i " dolog,
és sokan merítünk vigasztalást a •tiz igaz" történetéből meg a .kisded nyáj"
nak tett evangéliumi igéretből.

Ugyanakkor egyre kínzöbb probléma a tömeg ek leszakadása, - hiszen nehéz
ezt azzal ellnt éznl, hogy ..hadd hulljon a férgese" , ha arra gondolunk , hogy
lsten minden embert egyformán üdvözíteni akar.

5. Milyen az a keresztény, aki így ..minőségileg " éli vallá sát? Befelé,
Istenhez való vis zonyában nagy b e n s ő s é g jellem zi. A lényeges eszközök
intenziv felhasználásával mind nagyobb elmélyedés az Istenb en. Erről általá
ban nem sokat beszél; a szö nemes értelm ében valóban "magánügy"-nek,
kettejükre tartozó diszkrét dolognak érzi. Sokakban (méghozzá éppen nem
a legrosszabb fajtába tartozókban) odáig megy ez a sajátos szemérem , hogy
szinte már-már a régi zsidók módján a nevét sem ejtik ki az Istennek. 
De hát mi lesz akkor az isten-és emberszerete t követelte apostoli m űk ö 

déssel? Az "apostolkodás" helyét (ez a szó ma egy kicsit elavultnak és
enyhén komikusnak érződik) elfoglalta a t a n ú s á g t é t e I. Nem beszélni .
nem vitatkozni, egyszerúen : élni a több iek között, dolgozni, keresztényhez
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illő lendülettel és lelkiismeretességgel , magátólértetődő módon megtenni a
másikért, amit emberileg tehetünk. Egyszóval: világ ítani - .mlndazoknak ,
akik a házban vannak." Ezért becsülik ma nálunk annyira pl. a munkáspapokat,
kintieket és bentieket egyaránt. Ezért népszerű annyira Teilhard de Chardin
"evilági rnlsztlká" -]a. - Ha azután a hit, a tanúságtétel szelleme többet kíván ,
ha válaszútra állít, ha hősiességet követel. - és ez bármelyik pillanatban és
élethelyzetben előfordulhat, - legyen szó akár az ötödik gyerek vállalásáról,
akár a gyermekek hitoktatásáról , akár kis faluban a vasárnapi szentmiséről ,

bármiről, - akkor az ilyen ember tud honnét meríteni és tud helytállni.
Forogjon kockán állás vagy személyi szabadság: lényeges dologban nem
enged. Persze ilyenkor igazán tudni kell a különbséget lényeges és lényeg
telen, gyávaság, óvatosság és vakmerőség között. Az érdemes kockázat el
vét. t:s ha még csak magunkról lenne szól De ott a felelősség a ránkbizot
takért (minden bizonnyal az egyik fő tényezője pl. annak a képtelen helyzet
nek, amibe a magyar püspöki kar kerülti) és a többiért, a gyöngébbekért,
akiket magunkkal sodorhatunk olyasmibe, amit talán nem bírnak el . . .
Kínzó belső gyötrelem, tépelődés ez sokszor, de egyben roppant belső

szabadságélmény is, amelyen mit sem változtathatnak a külső körülmények.
Itt már a Szentlélekkel való közvetlen érintkezés területén , a "karizma" egyéni
fogalmánál vagyunk. t:s az Atya ád "jó lelket" az őt kér őknek.

Ezekkel a világító, nyugodt, hősies lelkekkel szemben ott sínylődnek az
i d e g f e s z ü I t s é g á I d o z a t a i. Kétségtelen: nem könnyű idegekkel
birni ezt a mai életet. Sem a munkatempót, sem a világnézeti ellentétekkel
járó feszültséget, rosszabbik esetben meghasonlást. A következmény? Féle
lem, üldözési mánia , töprengés a [ öv őn , nem egyszer idegbaj , idegösszeom
lás, megőrülés. A hívő ember nyugodt öntudatának helyét fenyegető módon
fogl alja el sokakban egy bizonyos kisebbségi érzet, amolyan "bocsánat, hogy
élek" magatartás. Mintha valóban egy anakronisztikus életforma boldogtalan
őrzője lenne a vallásos ember , aki immár nem képes . átnevel ödn!". Templom
ba az ilyen csak a köteles heti félórára meri betenni a lábát, de akkor is
lakóhelyétől jó távol , más városrészben, más faluban , itt is a sekrestyébe
vagy valami zúgba húzödva, az Úr asztalától távol maradva (és lesz számára
szomorú paradoxonként keserves kötelesség és nyugtalanító idegpróba az,
aminek tápláléknak, er ős öd ésnek. felüdülésnek kellene lennie!). Vallásosságát
éppen nem az előbb említett szeméremből rejtegeti, hanem egyszerűen

gyávaságból. - Gyakorlati szemléletére két változat jellemző. Az egyik fajta
tökéletes sötét pesszimizmussal nézi a dolgok folyását és főleg a vallás
helyzetét. mondván, hogy tűz és víz össze nem férhet, meg hogy .kutyáb ól
nem lesz szalonna", és minden áglebbenésre mái az üldözés újabb viharától
retteg. A másik egyre változásban reménykedik, lélektani vagy történelmi
alapon. várja a nem tudni hányadik dátumot, idézi a nyugati marxlst ákat,
Garaudyval az élükön - és a legszerencsétlenebb esetben kész prédájául
esik valami illegális politi kai megmozdul ásnak.
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6. Új lelkiségün kre j ellemző a nagyfok ú ö n á II ó s u I á s, ugyanakkor
ezzel párhuzamosan a T i t o k z a t o s T e s t b e v al ó f o k o z o t t a b b b e 
k a p c s o I ó d á s. Hogy igazi keresztény élet a mi helyzetünkben csak fel
nőtt, önálló módon képzelhető el. az bizonyításra sem szorul. Hiszen minden
pi llanatban fontos erkö lcs i döntések elé kerülhetünk, és nem szaladhatunk
mindennel a legközelebbi lelkiatyához (egyáltalán nem is bizonyos, hogy
találunk az adott kérdés ben állást foglal ni tudó és merő papi embert, főleg

kisebb helyen), elhatározásainkért a fe lelősséget nem lőcsölhetjük rá senki
másra . Sok mindenrő l kell véleményt alkotnunk . ami ről iskolai hittankönyveink
szerzői még nem is álmodtak; rangsort kell felállítanunk a magunk és a
ránkbizottak részére teendők , törekvések, célok között: meg kell szerveznünk
ember i életü nk és lelk i higiénénk óvatossági rendszabályal t saját legjobb
belátásunk szerint. Mindebben csak a nagy elvek és az Istennel való köz
vetl en. bensőséges érintkezés adhatnak eligazítást. Sokszor világosságot
lobbant egy-egy baráti megbeszél és is; de dönteni magunknak kell. tS amit
itt most a vil ágiakról elmondtunk. az hierarchikus életünk fájdalmas bonyo
lultsága következ tébe n nem kis mértékben áll a papokra is. akár ..létszám
fölöt t i" ( sőt létszámon belüli !) szerzete sek legyenek. akár lelkipásztorkodó
egyházmegyés ek. - Ez az önállósulás azonban korántsem visszaütés a közel
mult indiv iduali zmusára. Együtt jár vele a közösség égően eleven igénye. De
nem akármil yen közösségé! Az .eszmetars" , végső soron: a Titokzatos Test
közösségét kere ssük. HeJyzetünknek megfelelően egészen kicsiny sejteken
át , de nagyon Inten zíven történi k ez a kapcsolódás. Egy szerencsés kifejezés
szerint " család-nagyságrendű közösséqekben", ahol a sz ö egyszerre jelzi a
kicsiséget meg a melegséget is. (Lehet ez pl. "valódi" család, lehet két
három jóbarát, két-három ugyanazon plébánián, vagy szomszéd faluban. stb.
Vidéki papok közt az ér int kezést nagyon megkönnyítik a szaporodó járművek.

- ' bár persze nem e lsőd l egesen ezzel a céll al szerezték be őket !) Onkéntelen
vil áglátásunk előtt az embere k két csoport ra oszlanak: . megbízhatókra" és
"megbizhata t lanokra" . Ez itt korántsem politikai foga lom. Hanem megbizhatók
a jell emes. gondolkodó. lel kiélete t élő , j övő fe lé tájékozódó emberek. 
megbizhatatlanok az eviJágra korl átozottak, a hanqulaternberek, a teherbíráara
képtelenek, a reakciósok. Már most valami sajátságos hatodik érzékkel
szinte percek alatt tisztába jövünk azzal. melyik fajtából való emberrel tal él
koztunk . Megjelenésnek, beszédmodornak, a legközönségesebb tárgyakról
való megnyi latkozás egész jell egének van valami "stí lusa", ami ezt elárulja 
akár a vill amoson, akár a gyárban, hivatalban, iskolában, akár a templomban.
~s ha aztán két ily en egyfa jta ember összeker ül . azonnal át járj a érintkezé
süket valami nyiltság. Nem mond ez elle nt az imént említett belső disz
kr éclónak, - éppen az a j ellemző , hogy nincs en szükség sok sz öra, eleve

tudjuk. hogy mély és lényegszerü kapcso lataink vannak. És ezeknek a kap

csolatoknak ápolása: létkérdés. Hiába nincs ídőnk sokszor saját igényeink
kie légítésére és fóleg pihenésünkre sem: ehhez a .selt érlntkezéshez" kö-
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römszakadtáig ragaszkodunk, hiszen ez támasz, fe lüdül és, kteqészülés, ez 
a Krisztus!

Az emberek zöme ugyanakkor nem bírja a magányt fiz ikailag, menekül az
önálló döntések felelősségétől; annál inkább begubózik, gyógyíthatat lanul és
reménytelenül egyedül van - lel kil eg. Ezek nem ismernek "megbízható"
emberkategóriát, testvért, akivel megosszák terhüket. Egyedül hurcolják, míg
össze nem roskadnak alatta . Nem egy közülük kiábrándult az Egyházból is,
hiszen már nem nyújtja azt a biztonságot gyermekeinek, mint régen : a kész
formák, a pártfogás, az érvényesülés biztonságá t. Megbotránkoznak benne:
akár a zsinat utáni világméretú erj ed ésen. akár hazai egyházi viszony ainkon.
Nem képesek a Titok zatos Testbe vetett hit a lapvető megkülönböztetésére
az emberi meg az isteni elem között,

7. Közösségről beszélünk: meg kell néznünk legszervesebb sejtjét, a ke
resztény c s a I á d o t. A hősies családi élet ragyogó példáival találkozun k
ma is. Négy-, öt-, hétgyermekes szül ök, akik szük lakásokban összezsúfolódva.
hajnaltól napestig gürcölve, fáradtan, a megélhetés és nevelés gondjaival
gyötrödve próbálnak megfelelni a keresztény eszménynek, egymás rnellett
húséggel kitartani, egymásban a lelket tartani és gyermeke iket igaz emberré
nevelni. Amellett ezek a kis közösségek nem a családi önzés melegágyai,
hanem nyitottak egymás felé és mindenfelé, a sugárzás, a befogadás, a segítő

készség egyszerú magátólértetődésével.

Ugyanakkor a nagy többségne k - a katoli kusnak anyakönyvezettek nagy
többségének éppenúgy - szomorúan alacsony az erkölcsi és családi színvo
nala. A két nem felelőtlen érintkezése már az ösztön ébredezésének korától
kezdve, elhamarkodo tt, k önnyelm ű házasságok, tömeges válás és abortus . . .
És itt megint nem lehet csak a "mai fiatalságot" vádolni: éppúgy napirenden
van, hogy dereshajú férfiak, példásnak elkönyvelt idősebb családanyák bor ít
ják fel otthonukat.

8. Van aztán valami, amit ma használatos szóval d i a I ó g u s n a k lehetne
mondani. A mások iránti magatartást értve ezen, ahol .rn ás" mindaz, aki nem
tartozik az imént említett .egynemú" kategóri ába. Ennek a magatartásnak
legelső eleme a belső óvatosság. Nem látok bele a másikba, nem jöhetek
egykönnyen tisztába meggyőződésével , inditóokaival, viszonyaival, lelki be
rendezésével - tisztelnem kell, nem szabad elhamarkodott itéletet rnonda
nom ról a bármi látszat alapján . Van aztán ebben a magatartásban valami
krisztusi pozitivum: igyekezni meglátni a jót mindenk iben. És van készséges
alázat: tanulni is ebből a jóból. PI. mennyi mindent elmu lasztottunk közéleti
téren mi keresztények az u. n. "keresztény rezsim" idején , amit most Egyház
zal, vallással tudatosan ellenlábas emberek szégyenünkr e megvalósítottakI
De azt is nem egyszer hallottam már Istennek szentelt személyek szájából :
ha ez meg ez olyan buzgó találékonysággal szolgálja a vil ágot, hogyan kell ene
nekem szolgálni Kri sztust?! - Már most mi ennek a belsö magatart ásnak
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küls ö vetül ete? Elsősorban is : tapintat. Egyet len érdekes kis példa: komoly
lelkiéletet é l ő emberek mostanság problemat ikusnak kezdik érezni azt a szép'
szokást, hogy templ om előtt elhaladva kalapot emeljenek, keresztet vessenek.
Nem gyávaságból, hanem egyrészt mert esetle g gúnynak teszik ki az Úr
Jézust, másrészt azonban a más felfogásuak meg a veszélyeztetettebb
helyzetűek iránt i tapintatból , akik ezt a (ma már elég kis százaléknál látható)
megnyilvánulást valahogyan kihívásnak érezheti k. Egyszóval kialakulóban van
az érintkezésnek egy bizonyos újfajta "etikettje". A tapintat különben megvan
a "belső renden l évők " között is egymás iránt : respektálni egymás médszer ét .
életmegoldását, . r öqeszrn élt" , és sok dologban nem is érdeklődn i , mert
"ti szta haszon amit az ember nem tud " , vagy ahogyban most tréfás "kilen
cedik boldogság" -ként kezdik emlegetni : .Beatl ignorantes . . ." A másik
j ellemző: a testvé riesség bizonyos érzése (persze a sajnálat árnyalatával),
nyil t odahaj lás, elébemenés a másiknak. I:s a harmadik : nem provok álunk
vitát, de nem is térü nk ki a kinálkozó eszmecsere el ől, a már emlí tett t áj é

kozódás és gyarapodás igényével. - Külön örvendetes vonás a papok és
hívek között foly ó "dialógus" . Ha az imént a vil ágiak önálló sulásáról besz él
tünk, itt meg fokozódó közelségüket kell regisztr álnunk. A kettő nyilván együtt
jár: a barátságra meg kell érn i. De a nagyobbik vált ozás kétségtelenül a
hierarchia oldalán történt. Hol van immár a régi "ur" -pap tí pusa! Ellenben
a történelem roppant igazságtevéseként , századokon át Istentől-embe rtől

elhagyatott apró magyar falvak püspököket, teoló giai tanárokat , neves lelki
vezetőket kaptak pásztoraikul ! A mai pap egyre inkább emberként, "atyaként "
közeledik hiveihez, - igy is szólitják, még a püspököt is ! - azok pedig egész
valójukkal adnak választ. - Azt se feledjük, hogy a közös veszélyeztetett
ség itt-ott mintha egy kicsit kezdené közelebb hozni az egyes "felekezetek"
tagjait ; a makacs törté nelmi gyökerek szívós szerteágazottsága ell enére
nálunk is kezd ébredezni a jobbakban az ökuméné szelleme.

Persze nem kevesen egy egészen másfajta dialógust fo lytatnak: az ördög
"dialógusát" - gyű lö lködést. Gyanakvók, eleve rossz szándékot tételeznek
fel mindenkiben, aki csak más. Az elhamarkodott aposto lok módján tüzet
kivánnak az égbő l mindazokra akik ellen ségeik vagy az Egyház elle nségei.
Szavajárásuk: "Hogy türheti ezt az lsten?!" Furcsa és bonyolult emberi
logika, hogy nem egy közben naponta veszi a Szeretet Szentségét . . .

9. Új idők új fuvallata a s z o c i á l i s t é r e n észle lhető h a I a d á s.
Kezdődött ez ta lán egy bizonyos nlvell álód ássa l, a . közös nyomorúság" kiala
kulásával, s aztán fol ytatódot t azzal, hogy kezdett szemünk lenni mások
nyomorúsága iránt. Már nem ritkaság az ismeretlen felé őszi nte jószándékkal
kinyúló seg ítő kéz sem; annál inkább segítik egymást a lelkileg összetartoz ök .
Ha pl. valaki elveszíti az állását, megindul a telefonálgatás, a tájékozódás,
az i smerősök összefog nak, míg csak nem akad valami. Ha lakásra, jótanácsra,
stb . van szüksége valakinek, addig mondogat juk egymásnak, míg fö l nem
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merül a kivánt segítség. ~s mindezt átszövi aranyhálójával a legfölségesebb
segítő közösség: az imaközösség, a . szentek egyessége". Föfvételizik a gye
rek? Sulyos beteg van valahol? Papi pert tárgyalnak? Mennek a telefonüzene
tek , a szemvillanások: .Segits!" - szaporodnak a bejegyzések a miseinten
cí ök fölvételi rovatában : .egy jó szándékra" . . .

Haladás az egyik oldalon - lemaradás a másikon. Ideges emberek türel
metlen, durva veszekedése a járműveken, az utcán, a kocsmában: . f ürés"
a munkahelyeken, problémátlan visszaélés a köztulajdonnal, a munkaerkölcs
hihetetlen alacsony foka: lazsálás, pontatlanság, megbizhatatlanság, panamá
zás, csalás . . .

10. I:s végül még valami, amit nehéz szükséges szolidsággal megfogal
mazni. A s z e n ved é s ö n t u d a t á n a k mondanám, de sokan még ez ellen
a kifejezés ellen is tiltakoznak. Nem szabad itt sem farizeusi gőgöt érteni ,
sem a szentek misztikus keresztrajongását. Altalában egyikünknek sincs
különösebb kedve végigcsinálni mindazt, amit adott helyzetünkben aktive és
passzive bizony végig kell csinálni. De szenvedések, nehézségek, idegpróbák,
félelem, fáradtság, szomorúság, lelki válságok mélyén ott virraszt valami
szilárd reménység, talán már több is : meggyőződés, hogy mindez k e II es
mindez j ó is valamire . Túl a szubjektiv hiten itt-ott már kezd fölsejleni ma
gamban és körülöttem, ha még csak töredékesen, a .r ész szerinti megisme
rés" módján is, hogy mire. (Hiszen egészen idáig ezt igyekeztünk a gondolat
menet pozit iv részében megvilágítani .) Ezért jogos itt már . öntudat"-ról
beszélni , és ez nagy tényezője a helytállás szilárdságának . Mert nem két
séges, hogy ez ma nálunk a korszerű keresztény magatartás. Nem szószátyár
hősködés, nem gyáva megalkuvás, nem levert siránkozás , nem meghátrálás
vagy megfutamodás. A reakció lényege szerint keresztényietlen magatartás
(a keresztény mindig .halad ó'T): és nem keresztény dolog a dezertálás
semmilyen formája sem. (Távol legyen tőlünk bántani azokat, akiket talán
kényszerű körülmények sodortak messze hazájuktól és most szétszórva
járják a maguk ugyancsak nem körtny ű kálváriáját. De legyen már egyszer
elég ebből a ragályból!) Kitartás a rendelt helyen , az adott poszton , a ránk
váró kötelességek teljesítésében: ez a mi egyszerű, de súlyos feladatunk
ma, s erre ugyanannyira indít kereszténységünk, mint magyarságunk - ha
ugyan a kettő különválasztható.

Hát aklkb ől hiányzik ez az áldott öntudat? - Azokat előbbutóbb meg
kisérti és - emberileg van rá indok elég - zsákmányul ejti a reménytelen
ség, a kétségbeesés. Sötétben gubbasztanak és a halál árnyékában. Nem
tudnak hinni a Gondviselésben és a kereszt üdvözítő szerepében - vagy
ezt a hitüket megóvják , rajongó és egészségtelen álmis ztikába menekülnek,
mártirglóriát fonnak a saját fejük köré, így súlyosan elködösitik a józanul
hősies valóságot és hitelét veszik az előző kevésbé mutatós, de szolid ter
mészetes gyökereitől a természetfölötti felé íve l ő magatartásnak.
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Végigjártuk elmélked ő lélek kel azokat a stációkat, amelyek a magyarság
mai keresztútján a húsvét jel eit hordozzák, illetőleg a nagypéntek-éjszaka
mélyébe , vezetnek. A következtetés magától adódik: A negativ oldal kétség.
telenül általánosabb, de a pozitiv annyira igéretes, hogy a mérleg reméljük
mégis arra bill en - főleg ha a .rnennyls éq-rnln ő s é q " -r ől megállapítottakat is
figyelembe vesszük. Isten - ember e lőtt érdemes dolgozni, hogy ez a ser
penyő mind súlyos abb legyen. De még valamit hadd jegyezzünk meg itt.
Amint a kép egyes vonásai sorra elvonulta k lelkünk el őtt, egyre inkább az
volt a benyomásunk, hogy a "zsinati lelkiség" vonásait soroljuk föl. Pedig
nem onnét indultunk, hanem a magunk sajátos he lyzet é b ő l . konkrét tapasz
talatokból. De hát egyszerűsödés, tanúságtéte l, vil ágiak önállósága, dialógus,
a szolgáló szeretet szelleme - nem zsinati jelszavak , nem a kereszténység
nagy megújhódásának irányai ezek? Mi mást jelent ez, mlnt hogy az egyház
történelemben és Magyaror szág történ elmében ugyanaz a Lélek dolgozik ,
illetőleg itt a konkrét történelmi körülménye kkel már e I é b e d o I g o z o t t
a keresztény jövendőnek? Nagyszerű. de nem alaptalannak látszó gondolat,
nagy kitüntetés ez számunkra és nagy bizalom forrása. Imádkozzatok testvérek,
hogy áldozatunk, amely a tiétek is, kedves legyen a Mindenható Aty aisten
előtt a mi javunkra és az egész Anyaszentegyház javára!

Teamwor k

+

Franz Hummer : Ortho doxie und Zweites Vatika num. - Dokumente und St immen
aus der Okumene, Herder, 1966.

Nyugat és Kelet egyházának még hosszú utat kell megtennie , hogya közeledés ,
hasznos közrernüköd és és a teljes egyesü lés hármas célkit üzésé t megvalósíthassa.
Az eddig elért eredmé nyekról számol be a könyv és rögziti az új, ökumenikus gon
dolat minden font osabb megnyilatkozását , köztük a pápa s a pátriárka jeruzsálemi
találko zását és a mindkét részról kimondott egyházi átok kölcsönös vissz avonásának
korszakos eseményét . Bőséges ckm ánvszer ü adat mell ett orthodox és katol ikus teo
lógusok érdekes hozzászólásait idézi az ökumenikus mozgalom i dő sze rű kérdéseiben.
A rhodosi 3. pánortodox konferencia, a ll. Vati káni Zsinat ökumenizmusról szel ö de·
krétum a, a keres ztény és arab vil ág vi szonya, Athe naqoras két követének látogatása
VI. Pál p ápán ál. Bea bíboros konstant inápolyi útja , a bécsi ökumenikus ülés , az 1054-i
eszte ndő eseményeinek különbözö maqyar ázata, a római szt . Pál bazilik a ökumenikus
ájt atossága a zsinati atyák és megfigye lők részvételével : ezek ismertetése tö lti ki
a könyv e lső részét . A tov ábbi fejezetekben helyet kapnak olyan n a gyj el e ntő ségű s
részben nehezen hozzáférhető nyi latkozatok, amelyeket a legutóbb i évek ökumenikus
mozgalm ában kato li kus , ortodox és protestáns oldalon megkülönbözte tett f igyelem·
mel foqadtak.

A~ olvasó a könyvben átf ogó képet kap a II. Vati káni Zsinat óta kedvez ően alakuló
léqkörröl. egyben pedig betekintést nyer a kelet i egyházzal folytatott eszmecse rék
problemat ikáj ába. A teológiai kérdések iránt é rdek l ő dö k , tört énészek és közirók ha
szonnal forga thatják .

Cser-Palkovlt s Istv án SJ



Békés Gellért OSB

PAPOK LELKIGVAKORLATA

VII. KRISZTUS SZERETETE ÉS AZ ENYÉM

.Apparult benignitas et humanitas Salvatoris
nostri Dei .. ." (Tit. 2,4)

Hasonlóvá legyek Krisztushoz, - ez keresztény életem, papi hivatásom
legbensőbb lelki és erkölcsi feladata. Nem az istenfiúság kegyelmére gon
dolok, mert azt ajándékba kaptam: az emberré lett Fiú-Isten hasonlóságára
a keresztség szentségében lettem lsten gyermeke. S ezt a kegyelmi hasonló
ságot ige és szentség: az evangéliumi tanítás, a bűnbánat szentsége, s főleg

az Eucharisztia kegyelme napról napra növeli bennem. Amire most gondolok,
az a kegyelemből eredő erkölcsi elkötelezettség. Ez az elkötelezettség a
kegyelmi hasonlóság növekedésével arányos mértékben növekszik bennem:
egyre jobban megértem, hogy válaszolnom kell lsten kegyelmére. Egyre
tudatosabbá válik bennem , hogy személyes elhatározásom, szándékos köz
reműködésem nélkül Krisztushoz való hasonlóságom az új élet satnyuló cs í
rája marad csupán, de nem lesz élő meggyőződésemmé, erkölcsi énem meg
határozójáv á.

Pedig élő erő, lelki indítás, tetté váló erkölcsi eszmény, s nem valami
árnyékban felejtett, satnyuló palánta kell legyen ez a krisztusi hasonlóság:
lsten hűséges fiúi szeretete, s aminek természetszerűen kell fakadnia belőle:

önzetlen, nagylelkű szeretet az embertestvér iránt. De ez az emberszeretet
csak akkor fakad lsten szeretetéből, ha önismeretem és önmegtagadásom
megnyitja bennem a kegyelmi forrás útját, ha imádságom eleven ereje tovább
hajtja a kegyelem előtörő vizét, ha lélekkel végzett munkám utat tör a kegye
lem sodrának tunyaságra hajló természetem szikkadt talajában.

Minderről már elmélkedtem. Most azon gondolkodom, hogyan kell lsten
fiúi szeretetét az emberek testvéri szeretetévé átváltanom, hogyan szerette
maga Jézus az embereket, s milyennek kell lennie az én szeretetemnek,
hogy hasonlóvá legyen Jézus szeretetéhez.

Az emberszerető Jézus

Jézusban "megjelent üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete" - IrJa
az Apostol élete alkonyán tanítványának, Titusznak (3,4), s e pár szóban,
főleg a .phllantropía", az isteni emberszeretet kifejezésében összesűrítve,

örökbe hagyta neki az evangélium egész isteni örömhírét. Jézusban lsten
szereti az embert, - ez ennek az örömhírnek a veleje. "Úgy szerette lsten
a világqt - jelenti ki ugyanezt az Evangelista is - hogy egyszülött Fiát adta
oda" üdvösségünkért (Ján 3, 16). Jézus által a Teremtő örök isteni szeretete
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lett nyilvánvalóvá hűtlenné vált teremtményének világában , hogy eredeti hi
vatásának tudatára ébressze, bűnbánatra indítsa, megigazulttá tegye az em
bert. Igazában akkor vagyok keresztény, ha felismerem Jézusban lsten üdvö
zítő szeretetét és őszintén hiszek ebben a szeretetben. .Mi megismertük
lsten irántunk való szeretetét és hittünk benne" - írja Szent János azokról
az első keresztényekről, akik vele együtt hittek Jézusban (1 Jn 4, 16). Ez az
élő hit, s nem valami elvont ideológia teszi a kereszténységet azzá, ami : az
isteni üdvösség vallásává.

Nos hát, ezt az üdvözítő emberszeretet kell meglátnom Jézusban, ebben
kell hinnem, ebből kell tanulnom, hogy példájára alakuljon ki bennem is az
embertestvér jézusi szeretete.

Milyen volt Jézus szeretete? Ha figyelmesen olvasom az evangéliumot,
hamarosan megértem, hogy ez a szeretet lényegében azonosulás az ember
rel: az ember erkölcsi gyöngeségének megértése, életkörülményeinek v álla
lása, sorsának megosztása.

Jézus emberek közt élt, nem a pusztában. Családban nőtt fel, kétkezi
munkával kereste kenyerét, résztvett népe hétköznapi életében éppúgy, mint
ünnepnapjain. Szerette földjét, a mezők virágait, az ég madarait. Szerette a
gyermekeket. Elment a kánai mennyegzőre és szívesen megpihent barátja,
Lázár betániai házában. De legfőképp az ember szenvedése, testi és lelki
nyomora hatott rá. .Sz ánorn a népet" - tör fel lelkéből a csodálatos kenyér
szaporítás előtt az istenemberi együttérzés szava, megesik a szíve a fiát
temető naimi özvegyen, és Lázár sírjánál könnyekre fakad. Az irgalmas sza
maritánus alakjában pedig örök példaként állítja elém, amit maga is szünte
lenül gyakorolt: emberi együttérzését és segítő szerétetét. Szinte nincs lapja
az evangéliumnak, amelyen tanításban vagy tettben ne bukkanna fel Jézus
emberszeretete.

De még mélyebb é rte l művé . szinte megdöbbentővé válik ez a megértő

együttérzés, amikor a bűnös emberrel találkozik Jézus. A tékozló fiú, vagy
az elveszett bárány példabeszéde csak a tanítás szavaiba való átültetése
annak, amit nap nap után tett az Úr. Zakeus, a vámos, Mária Magdolna , az
inaszakadt, vagy a szamariai asszony a koronatanú i ennek a megértő, meg
bocsájtó, de a bocsánattal belsőleg meg is újító istenemberi szeretetnek.
Meg is vádolják rnlatta a farizeusok, de Jézus szívesen vállalja a vádat:
.Eljött János, nem eszik és nem iszik; azt mondják rá: Ordöge van! Eljött az
Emberfia, eszlk-tszlk, és azt mondják rá: Lám a falánk, borissza ember, a
vámosok és bűnösök barátja!" (Mt 11 , 1B-19). Lehet-e nagyobb dicséretet
mondani arról, aki . azért jött, hogy keresse és üdvözltse. ami elveszett"?
(Lk 19,10).

Igen, az Emberfia ezért jött: keresi és üdvözíti ma is, ami - úgy tűnik 
elveszett. De együttérzése az emberrel , megértő szeretete a bűnös iránt
nem valami erőtlen, minden emberi gyengeséget elnéző érzelmesség, vagy
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isteni parancsot, emberi kötelességet nem ismerő álhumanizmus. O jól tudja,
mi lakik az emberben, vámosban és utcanőben , irástudóban és farizeusban
egyaránt. S ő nem azért jött, hogy hagyja bennünk elburjánozni a rosszat,
hanem hogy bocsánatával újj áalkossa bennünk lsten képemás át. a belső

embert, aki igazságra és szentség re, örök isteni életközösségre rendelt s
meghívott teremtmény.

Végre megértem Jézus emberszeretetének titkát : minden tekintetben
hasonlóvá lett hozzám, azonosult velem , - de nem bűnös mivoltommal (vö.
Zsid. 4, 15) - , hogy én, a bűnös , hasonlóvá lehessek hozzá, azonosulhassak
vele. Ez az istenemberi szelídartt ás az ő megváltó és üdvözítő szeretetének
titka. O az az ártatlan teremtmény, az a romlatlan isteni képmás, aminek
lsten eredetileg elgondolt engem, s amivé újra - teljesen, ha előbb nem, az
lsten országában - lennem kell. Jézusban töretlen lsten szeretete, és ebből

az istenszeretetből akadálytalanul áramlik szeretete az emberek iránt. Ezt az
emberszeretetet azonban lsten szeretete határozza meg mindenestől. Igényes
szeretet ez: ha meg is érti , nem hagyja jóvá lsten képének eltorzul ását a
lelkemben, valód i mivoltomnak, eredeti rendeltetésemnek tudatára ébreszt,
metanolára, lelki és erkölcsi értékelésem átértékelésére serkent, a magam
önző mértéke helyett lsten parancsai nak mértékéhez szabja életemet, és
hamis önszeretetemből kigyógyítva, megigazulttá tesz lsten és ember szere
tetében . Ha hiszek Istennek Jézusban megnyilvánuló szeretetében, s elfo.
gadom ezt a szeretetet életem belső törvényének, lelkem legieikének, akkor
Jézus hasonlóságára valóban új emberré alakuIok.

Ez az együttérző, megbocsájtó, de bocsánatával újjáteremtő szeretet
Jézus emberszeretete.

Hogyan lesz Jézuséhoz hasonlóvá szeretetem?

Ilyenn é kell lennie az én szeretetemnek is embertestvéreim iránt. De
kérdés, hogyan lesz ilyen. Nélkülözhetetlen talaja már nem hiányzik bennem :
a keresztség i kegyelem, s annak szüntelen növekedése képessé tesz arra ,
hogy úgy, vagy legalábbis hasonlóan szeressem Istent és Istenben az embert ,
mint Jézus. Ez a kegyelmi képesség azonban csak akkor válik tettre indító
erkölcsi er óv é bennem , ha elmélkedő imádságomban egyre jobban asszlrnllá
lom, magamévá teszem Jézus sze r étet ét . és arra töre kszem, hogy az ő péld á
jára és kegyelmével emberi és lelk ipásztori kapcsolataimban egyre inkább
érvényre is juttassam azt.

Lényegében kettő jellemzi Jézus emberszeretetét, s ezt a kettőt kell
megértenem és gyakorlatban megvalósítanom: egyrészt szerete tének lm
m ánens. egészen emberi, emberrel azonosuló szolid aritását, másrészt tr ansz
cendens, mind en emberit meghaladó, emberfölött i lendületét.

Jézus szeretetének emberi jellege az ember teljes megértésében, s a
vele való belső együttérzésben nyilvánul meg. Ha, mint ember és lelkipásztor,
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Jézushoz hasonlóan akarom szeretni embertársaimat, főleg a rámbfzottakat,
ennek a megértésnek és együttérzésnek kell eltöltenie a lel kemet. Nem
szabad egy pillanatra sem megfeledkeznem róla, hogy egy vagyok közül ük.
•Homo sum : nil humanum a me alienum puto" , - ember vagyok, s rnlndazt,
ami emberi. magaménak érzem: az emberi szfv és szellem érté keit éppúgy,
mint esendőségét és bűneit. Indítást érzek magamban mindarra, amit jónak
mond az emberi lelkiismeret, de hajlamot. vagy legalábbis képességet arra
is. amit rossznak ítél. Nem akarom a bűnt. - lsten kegyelmével el is kerü
löm, - de emberi mivoltom képessé tesz mindarra , amit ember valaha el
követett. vagy ma elkövet.

Eszembe jut Szent Ferenc életének egy rnély értelrnű eseménye. Umbria
dombjain vándorolt egyszer a PoverelIo, amikor összetalálkozott egy hírhedt
banditával. Ferenc mosolyogva hozzálépett és testvérként átölelte. megcsó
kolta .•Hát te nem tudod, hogy ki vagyok én. Ferenc testvér" - kérdezte
amaz.•De tudom, testvérem" . •Akkor hogyan lehet. hogy te . istenes ember
létedre, ilyen szeretettel vagy irántam? " "Ha lsten nem adott volna annyi
kegyelmet nekem, rosszabb volnék. mint te" - jött az egyszerű válasz.

Ez a gyökeres őszinteség: esendő embervoJtom alázatos elismerése belső

leg összeköt minden embertársammal. Az a tény pedig. amire az Apostol
figyelmeztet. hogy mindaz, ami jó bennem. az lsten ajándéka. - . Mld van,
amit nem kaptál? Ha pedig kaptad. mit dicsekszel. mintha nem kaptad volna?"
(1 Kor 3,7) - még csak jobban elmélyít i ezt az alázatot és szolidaritást.
Am ugyanakkor arra serkent. hogy legyőzve minden emberi esendőséget,

igyekezzem érvényre juttatni magamban lsten ajándékait. "Isten kegyelméből

vagyok. ami vagyok" - vallom az Apostollal - de tudom . hogy lsten akarata
az. hogy ez a kegyelem ne maradjon bennem meddő (1 Kor 15. 10). Pedig
szeretet nélkül a kegyelem meddő marad bennem. s végülis elsatnyul.

Nos hát, teljesen azonosnak érzem magam esendő embertársaimmal, de
ugyanakkor bels ő indítást is érzek arra, hogy közvetítsem nekik Jézus meg
váltó, újjáteremtő. üdvözftő szerétetét. amellyel engem is rneqvált, újjáteremt
és üdvözít. De hogyan leszek képes arra az én nagyon is emberi szeretetem
rnel, hogy Jézus szeretetének közvetítőjévé váljak? Milyennek kell lennie
ennek a szerétetnek. hogy méltóképpen hordozza és továbbadja az isten
emberi szeretetet?

Itt jutok Jézus emberszeretetének l egbensőbb titkához. Ö nem önmagában.
mint önálló s önmagáért való értéket. szereti az embert. hanem mint lsten
képern ását, akit Istentói való függése léte gyökerében meghatároz . Ennél
fogva Jézus emberszeretete elválaszthatatlan az á istenszeretet ét ől. nemcsak
abban az értelemben, hogy lsten szeretete indítja az ember szeretetére,
hanem abban az értelemben is. hogy magában az emberben a legértékeseb
bet, a legmélyebbet. az ember bels ő Istenre utaltságát, az isteni képmást
szeretl, Jézus az emberi sorsot megosztó szolidáris szer étetével végered-
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ményben ezt az Istenre utaltságát akarja tudatosítani az emberben, a benne
rejlő isteni képmást akarja eredeti formájában helyreállítani . Azért jött, hogy
keresse és üdvözítse, ami elveszett. Ez az oka annak, hogy Jézus szeretete
nem akad fenn a mar óben emberi érzelmek és kapcsolatok hálójában; az ő

szeretete minden emberi megért ése és együttérzése mellett is minden em
beri kapcsolatot meghaladó, transzc endens, fennségesen szabad istenemberi
szeretet marad.

Nem kétséges , hogy az én szeretetem akkor lesz képes Jézus üdvözítő

szeretetének közvetítésére. ha Jézus példájára és kegyelmével igyekszem
megőrizni emberrel együttérző. szolidáris szeretetemnek belső szabadságát,
istenemberi transcendenciáját. Szinte lehetetlennek tűnik ez a feladat: olyas
valaminek, amire egyedül az Istenember volt képes, aki minden gy.öngédsége
mellett sem ismerte az érzelmes elgyengülést, s az érzelmi kötődés és em
beri vígasz igénye nélkül tudott élni testvérei, az emberek között, Ki volna
képes közülünk erre, anélkül, hogy embertelenné ne válnék? De ne értsük
félre a dolgot: nem arról van szó, hogy merőben emberfölöttivé, tisztán szel 
lemivé váljék szeret etem, hanem éppen arról, hogy Jézus példájára a kettő

az embertárssal azonosuló és a minden emberit meghaladó szeretet p árhuza
mosan és belső arányban fejl ődjék ki bennem. Ezért feladatom nem lehet
más, mint az, hogy egyre megértőbbé és együttérzőbbé váló szeretetemből

egyre jobban kiszürjem önszeretetem porát. Amilyen mértékben Jézus szere
tetének emberi jósága, de isteni tisztasága és szabadsága hatja át szeretete
met, olyan mértékben lesz szeretetem az ő megváltó és üdvözítő isten
emberi szeretetének közvetítője.

CORAM SANCTISSIMa

Adoro Te devote, latens Deltas.
Quae sub his figuris vere latltas

- Fáradt vagyok Uram! Nem tudom mi teszi? Azt mondják: a l evegő

Más is érzi a fáradságot . . . Lehet! Már napok óta így vagyok ... Azért
is nem voltam nálad az utol só napokban ... Es ha voltam, akkor is "röviden
végeztem" . . . Hiszem. hogy megérte sz: nem rosszból maradtam távol . ..
Csak ez az örökös fáradtság . . .

- Meg e/nehezít ez az élet! Karácsony következi k .. . rengeteg csomag!
Mindazt összeszedni, ami belevaló . . . Narancsot, banánt, csokoládét . ..
Mert ezt nem kapnak szegény otthoni gyerekek, szegény kis magyari gyere·
kek . ..

- Hányszor vittem hátamon a zsákokat! Azt olvastam valamikor 1940
körül valami főpapról , hogy ő közelról akarta "szagolni " a szegény szagot ,
ezért saját kezével csomagolt, saját maga vitte el a csomagok "rája eső
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részét " a szegényeknek, - és bizony nem egyszer kellett vállára vennie a
csomagot .. .

- Bennem is ez élt: ez a példa. Már elfeledtem, hogy ki r ő l olvashat az
ember ilyen furcsaságokat . . . De engem megragadott ez a példa - és kö
vettem.

- Még két csomag van hátra . . . De azok félreértették levelem tartaimát
és rosszul küldték .az adatokat " .

- Hát igen, Uram, ez volt. Közben . . . kétszer .el úszott" az új cipóm
ára ... Nem is tudtam, hogy olyan jó úszók a cipóárak . . . Mert kellett
volna egy új cipó - megvolt az ára is .. . Becsomagoltam hazafelé kétszer
is .. .•Még ezt is - na még ezt is - na még .. ." és elmegy a cipó ára
úgy, hogy észre sem veszi az ember ...

- De a kocsirnat átkereszteltem! At én! Az els ő kocsim volt .Mon
signore" - fekete volt a kis öreg piros béléssel. Szép csendesen kimult. A
második kocsim volt a .Kék csoda" - csoda volt, hogy ment. Durrdefekt 
és 100 méter hiján a Dunában voltam - utban hazafelé ... Most a harma
dik a .Szürke barát": szürke szegényke, nem tehet róla!

- Kétszer volt már otthon, Magyarországon csomagokkal megrakva
Mindig akad fiú, a régi növendékeim közül, aki vállalja, hogy elviszi.

- Sokan kérdezték, hogy .nern félted a kocsit? "
- Nekem eszembe sem jutott ilyesmi. Mi történhet vele, ha szeretet-

szolgálatban van? Csomagok, ember, autó - mindig pontosan visszaérkez
tek . . . Illetve, a csomagok nem . . . Na és ha történne valami baja? .Hösl
halált halt - vagy : megsebesült! - a szeretet küzdóterén! "

- Azt hiszem, hogy valami ilyennek kellene keresztelnem : Szeretet
járgány . . . vagy: ezeretet-talicska .. .

- Hát fgy, Uram! Jó ezekre a dolgokra visszaemlékezni - de csak
visszaemlékezni . . . Mert közben: piacra járni, bevásárolni, cipekedni 
az nem jó! Ne is haragudj érte Uram, de egyáltalán nem jó . . . Csak most
jó: elmentek a csomagok , legalább is legnagyobb részük.

- Most azután egyedül vagyok . .. Mfg voltak csomagok , addig ott éltek
velem azok, akiknek mentek a csomagok : tervezgettem ennek ez, annak
az . . . (Javarészüket nem is ismertem).

- Tudod, Uram, jó volna valaki , akivel az ember megtárgyalhatná . dol-
gait " .. . Mert vannak! Mert jó, jó elmélkedni rólad, Uram! De nem
hasonlit ez egy kicsit a börtönre: ott is magában volt az ember Eszreve-
hetóen sz úkült a gondolkozási köre: egyre jobban estek ki az emlékezetből

helyek, tények, események .. . Egyre csak azon vette észre magát az em
ber, hogy neveken gondolkodik: utcák nevein, amiken annyiszor és annyiszor
végigment - emberek nevein, akikkel napnap után összejött . ..

- Nem tudom, nem ez az egyedüllét az oka annak, hogy olyan keveset
tudunk beszéln i Rólad, Uram?
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- Na jó-jó! a kamalduliak! Tudjuk: különleges kegyelmek . . . Nem pré
dikáltak . ..

- De mit csináljunk mi , gyalog-parasztok? Nekünk kellene egypár jó
kibeszélés - Rólad, Uram! Igen, Rólad! Mert valahogya kimondott szó
mindig többet jelent, mint a gondolat.

- Hogy is mondjam? ... Talán igy: nem elég Rólad nagyot gondolni ,
hanem valósággá kell váltani a gondolatokat - és a valóság első lépése
talán - a kimondott szó.

- De mi . nern érünk rá egymással foglalkozni". Nincs időnk. Kit erre,
kit arra húz az érdeklődése . I:s ha együtt is vagyunk, hol ez, hol az nézi az
óráját: ennek is menni kell, annak is. I:s sok föcsögés után , amiben volt
elég lérelötty. feloszlik a társaság . ..

- Egy kis nevetés! Az kellene már, de nagyon!
- Dehát nincs! Nincs és nincs!
- Es akkor arról panaszkodom, Uram, hogy nincs . Istenes beszélgetés"!

Ugyan! Hol van az már?
- Nem is .Istenes beszélgetés" kellene , hanem valaki, akivel .klbesz él

heti" magát az ember .
- Mert az aposztáziák nem hirtelenjében jönnek ám be . . . De azt Te

nagyon jól tudod, Uram .. .
- Szemináriumban bentlakott egy pap. Egy szép napon arra ébredtek a

bent, vele együtt élő papok, hogy aposztatált ...
- Istenem, Istenem! Hát én? Velem ki törődik? - ez járt az eszemben.

- Az egyik nagy plébánián volt két káplán - mind a kettő ugyanazon
időben aposztatált. S hogy teljesebb legyen a k őrk ép: a plébánost azon
nyomban megütötte a guta. Ott maradt a plébánia egyedül! Arra gondoltam:
nem volt szegényeknek senkijük sem, akihez fordulhattak volna; mikor kez
dődött a baj; mikor még lehetett volna segiteni.

- Mert a papnak annyi . fölöttese" van, hogy ki sem látszik belőlük; de
hogy valakihez lehetne fordulni akkor , amikor a baj kezdődik - olyan nincs!

- Nagy baj ám ez, Uram! Hogy lehetne felrázni egy kicsit az Aulákat?
Hogy ne csak a .hlvatalos" dolgokkal törődjenek, hanem egy kicsit a pappal
is: személy szerint vele! A mostani világban szokásba jött, hogya főpászto

rok .világra szóló" eseményeket görgetnek, .világra sz öl ö" kijelentéseket
tesznek - közben észre sem veszik, hogy folyik ki alóluk a talaj . Nem tudom
Te, Uram, hogy látod - de én igy : a főpásztor nem egyéb, mint a pásztorok
pásztora; mindenegyes főpásztor felelős a pásztorokért. I:n azt hiszem,
hogyha egyszer ezt észbevennék a főpásztorok, belegörnyednének a felelős

ség szörnyű tudatába!
- De a pap mindig egyedül van! Mint most én is . Négyen lakunk a

folyosón: 1 káplán, 2 idebeosztott hittanár - és befogadtak ide negyediknek
engem is. "Tök sötét" van az egész házban (vasárnap d. u. van!) - az
egész ház kihal t; a kaput lent becsukták (aki hozzám be akarna jutni, kény-
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szerülne , mint két f iatalember, féló ráig kővel célozni az ablakomat , hogy
"hátha sikerül") - kihalt minden. Utóvégre vasárnap van! Hacsak a plébános
nincs itthon! De az ő ablakai is sö t étlet tek. mikor hazajöttem . ..

- J:s ha itthon volnának? Mi lenne akkor? Akkor be tudnék kopogni
egyikhez vagy másikhoz nehéz szívemmel: ma igen kevesen vol tak a szent
misén . . .

- 23 hónapja lakom ezen a plébánián. Még csak kétszer volt valamelyes
lelkinek nevezhető beszélgetésem - a káplánnal. Az egyik szombat este,
mikor kifejtette , hogy még nincs meg a prédi kációj a holnapra .. . De milyen
nehéz készülni prédikációra . . . Akkor én elmondtam röviden neki az én
prédikációm tartalmát. Igen megörült neki, és most már tudja! Ki fogja dol
gozni . . . Másodszor - szlnté n este - elmondtam neki a helybeli fIatal
ságrói való nézetemet és ifjúság neveléséről való elk épzel ésemet . És vége!

- Volt két hét, amikor úgy számoltam, hogyan jövünk össze: a plébános
sal találkoztam napjában; b) az egyi k hittanárral, ki szintén magyar, két hét
alatt egyszer sem találkoztam; c) a másik hittanárnak kétszer látta m hátát
az ablakból ; d) kétszer ta lálkoztam a káplánnal . . . - Valahogy . . . én
nem tudom , Uram .. . de így képzelem el a "hivatalnok papság" kialakulá
sát ... Semmi ember i kapcsolat ! És semmi isteni!

- Nos, Uram?

- Nem szólsz semmit? Anny it "keseregtem" itt Neked ... És semmi
válasz?

- Agyon vannak hajszolva a papok .. .
- És annak az az orvoss ága, hogy megfel ejtkeznek egymásró l? Annál

kevesebb lesz a pap - annál több munka - annál kevesebb hivő! Mi nt
azon a plébánián , ahol egyszerre három pap dő l t ki: egy egészségileg , kettő

meg lel kileg!
- Persze, persze: nem igénylik már a papi közösséget maguk a papok

sem . . .
- De igénylem én! Én még a régi "iskola" növendéke vagyok . . . Lega

lább annyit, hogy egy hónapban egyszer együtt legyünk - anélkül (bocsáss
meg Uram!) hogy kinek-kinek "az óráját kel lene nézni" . ..

- Ugy látom, - mond az Úr - ezt most nem lehet megcs inálni. De
iden ézz. fiam! Közvetítő megoldásnak azt ajánlom, hogy néz ki egy paptest
vért, akivel úgy "lelki barátságban" vagytok . . . akinek elmondhatod minden
bánatodat , örömödet, keserüségedet is. Ö is elmondja neked ezeket a maga
részéről - Amolyan lelki eszmecsere alakul ki . . . Kimentek sétálni , jó
levegőn vagyto k - és mindennek betetőzéseként elvégzitek egymásnál a
gyónástokat . .. Próbáld meg, f iam!

- Megpróbálom, Uram! Szerzek egy lelkibarátot , és legalább mi kette n
alkot juk azt a közösséget , amelyben szeretetről egyáltal ában szö lehet.

Lakos Endre
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PAPI ARCÉL

P. BANGHA BÉLA SJ ÉS A KERESZTÉNYEK EGYSÉGE

Korrajz

A századunk elej ei kialakulatlan állapotot a legjellemzöbben és legrövideb
ben N y i s z t o r Z o I t á n fejezte ki .Otven Esztend ő " c. rnunkáj ának két
fejezet- címében: . Alló vizek" és .De a vizek megmozdulnak" . A vizeket
mozgásba egyedülálló zsenink, Prohászka püspök hozta, s azokat korunk
másik szellemvezére, P. Bangha Béla korbácsolta fel.

A materializmus és válfajai nem könnyen mondtak le áldozatukról , a haladó
magyar társadalomról. Csodával határos az a munka, amelyet nagyjaink
kifejtettek. A magamfajta . öreq", élénken emlékszem a szellemharcra. Az
egész vonalon megindult a katol ikus egyleti élet, az ifjúságtól a felnöttekig .
A munkára Bangha páter tette rá a koronát országjárásában, mikor is öntu
datos hitéletre vezette az intelligenciát. Az általa teremtett sajtón keresztül
egységesen vezette a katolikus társadalmat. A katolikus élniakarás még a
politikai porondon is kivette részét, a Katolikus Néppárton keresztül .

Ha lassabban is , de a protestantizmus is kiszabadította magát a raciona
lizmus veszedelméböl. Konventjeiken, zsinatjaikon és konzisztoriumaikban
emelték a hitélete t. Gátl ást jelentett, hogy egyes vezetöik inkább politikai
vonalon mozogtak.

A századelejei megújhódás azonban nem vol t ugyanaz, mint amelyet a
II. Vatikáni Zsinat hívott életre: a lelki megújhódáson keresztül elömozdítani ,
megteremteni a keresztények egységét. A század elején a keresztény vallási
csoportok abban az elgondolásban éltek, hogy egymás legyözése által terem
t ik meg a szükséges egységet. S az ateizmus örömmel uszította egymásnak
a katolikusokat és protestánsokat. L e p s é II Y i M i k I ó s, a Néppárt jeles
szónoka vív ott harcot "Hitvédelmi Folyóiratában" Masznyik Endre evangéli
kus teológiai tanárral. Késöbb B a n g h a p á t e r nyitotta meg az arénát a
.M a g ya r I<u I t ú r á b a n" . Az ellenfelek Balthazár református püspök és
Pezenhoffer hittanár, a keményvágású katolikus statisztikus voltak. A szel
lemharcot költ öt szépségben feje zte ki Mécs László:

"Kálvi n Debrecenje, Pápás Pannonhalma
Farkasszemet néznek, egynek sincs nyugalma
Magyarnak magyaron van csak diadalma
Gyülöletet öröl a magyarok malma . . ..

27



Bangha páter , az Egyház harcosa

Ebben a vil ágban Bangha páter vitte a főszerepet. szabta meg az irányt
és az iramot. Rendkívüli teológiai és történe lmi tudása, l eny űq öz ö szónoki
ereje , páratl an iró i ráterm etts ége és szervezőkészsége avatták szellem i
vezérré. A tört énelm i porondra l épő Bangha páterről írja N y i s z t o r Z o I •
t á n :

" . . . Ekkor ugrott e lő s bontakozott ki szédületes gyorsasággal és
tökéletességgel Bangha, az apologéta, a hitvédő . .. A konferenciák
..íltal megnyi lt alkalom tett e őt végérvényesen a polémia nagymester évé.
Itt tanulta meg a harc módszereit s itt ittasult meg e l ő sz ör a szell emi
győzelem gyönyö rűsége i tő l. Ezen a területen aratta nagy sike reit s
ezért h ű maradt a csataté rhez és fegyverei hez egy egész életen ke
resztül" (57J.

"Még a halálbaindulás utolsó szakaszában is nem az örök nyugalom
felé nézett, hanem még egyszer a renq ésbe került vil ágba pilla ntott.
s sasszemével mégegyszer felf edezte az új el lenséget . Még egyszer
felragadta pajzsát, kardját, hogyatámadtist hat ást alenné tegye s az
el lenfel et szellemi leg megsemmisítse " (59).

Nyisztor egy szóval sem emlékezik meg a vall ási . harcokröl" . - Könyve
megjelenésekor. 1962-ben már XXIII J á n o s p á P a é s a z s i n a t nyitottak
új történelmet s az új szellemben a szerzö a vall ási s ökumenikus kérdésre
nemcsak hangfogót alkalmazott . hanem egyetlen szóval sem emlékezett meg
Bangha Páternek a protestantizmussal kapcsolatos szerep ér ől . Pedig, hogy
vezérének szerepét, harcmodorát ismerte, arranézve a könyv kiadója a követ
kező tényt említi : .Az a harcos polémia, amely azelőtt katol ikus-protestáns
vonatkozásban jellemezte a Magyar Kultúrát, - gondoljun k a Balthazár-kivál
totta Pezenhoffer cikkekre, - elnémult Nyisztor Zoltán szerkesztésében" .

P. Bangha és a keresztény ökumenizmus

Századunk első évtizede íben a magyarországi katolicizmusnak és pro
testantizmusnak még nem volt fogalma ökumenizmus ról ; ha ismert e, elitélte.
Egymás gyengítése és önmaga erősítése volt a céfki tüzés. 1931-33-as eszten
dőkben jelent meg Bangha páter vezetéséb en a rendk ívül értékes Katolikus
lexikon 4 hatalmas kötete. S p í n o I á r ó I . - egységtö rekvése méltatása
helyett. - ezeket írja: .Sokat fáradozott a protestánsok visszatérítésén"
(IV 128) - ami nem felel meg a történelmi igazságnak. De az iró elgondo
lása szerint keresztény egység csak a protestánsok visszatérítése nyomán
jöhet létre. - G u z m i c s bencés apátról ezeket olvassuk: . I:rdekes kísé r
lete volt a vallások harmoniájának terve. ami azonban term észetesen kudarc
cai végződött" (II. 225). Tehát nem emlí t keresztény egységet, hanem csupán
harmoni át és az sem sikerülhetett. - M e r c i e r biboros mechelni . beszél 
getéseirő l " említ i a harmadik: . Nagy életcélja volt a szakadárok és eret nekek
visszatérítése az egyházba" (III. 307) . Az "Unio" -ról való megemlékezésben
olvassu k: "A tömeges testület i uniora a jelenkori viszonyok között kevesebb
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a lehetőség , azonban umos törekvések előkészítik a talajt az egyes, de
nagyszabású konverziókra " (IV. 420) . A kiadást vezető páter meghagyta
irógárdája téves vagy ferde nyil atkozatait . Pedig ő maga már másként gon
dolkodott a keresztény egységtörekvésről , Mercier bíboros beszélgetését ő

máskép látj a. mint munkatársa. Erről említi későbbi művében: egyesek t ámad
ták a bíborost szerepe rnlatt, pedig a bíboros - tette hozzá - X. és XI. Pius
pápától kapott blztat ást a "beszélgetésre" .

Szekfű Gyula a Magyar Szemlében indí tott el eszmecserét 1938-ban.
Bangha pátert kérte fel. hogy az elsőnek író Ravasz Lászlónak feleljen . Nem
sikerült megszereznem a folyóiratnak ezeket a példányait . De emlékezetből

tudom, hogy P. Bangha tanulm ányához mai értelemben sem lehetne hozzá
tenni vagy belőle elvenni. Rendkívül tárgyilagosan. szeretettel és 'vita nélkül
írt a hitsza kadást követő állapotokról , a dogmatikai, érzelmi és történelmi
akadályokról és az egység áldásár ól.

Még részletes ebben ír t az egységtörekvésről a Világhóditó Kereszténység
c. munkájában. Tizenhat és félo ldalon (164-1 80) kimerítően tárgyal a kérdésről

(pozitiv és negativ értelemben).

P. Bangha f iatalon kezdte el ezt a munkát: egész tudását , élettapasztalatát
fektette bele . amikor beteg ágyán befejezte . 1940-ben írt benne .A nemkeresz
tény világ megközelítéséről " is, megelőzve a zsinatot. Ha a zsinat idején él.
diadalra vezethette volna vil ágotátfogó elgondolását. A Világhódító Keresz
ténys ég P. Bangha legérté kesebb munkája. Ebben a munkában nem harcol ,
nem polemizál, hanem rendkívüli tudással és bőséggel nyújtja a keresztény
ség "világhódító" igazságait. A múlt katolikus véleményével , sőt saját régebbi
megnyilatkozásaival szemben egészen új hangnemben ír a keresztény egység
tö rekvésr ő l . ennek áldásairól s a töre kvést előmozdító lelkiségről. De széljon
ő maga:

. Erdemes, kérdezzük új ra meg újr a. ma is farkasszemet nézni egymás
közt azért . mert eleink a XVI. században összevesztek? Holott annyi
a közös történeti multunk" (175) .

"A hitv itának itt valami egészen újszerü st ílus ára lesz szükség; egy
olyan hangra. amely nemcsak nem sé rtő . hanem odatúl ra is megnyerő

és [ öles ö. Ne hangsúlyozza, hogy ez meg ez helytelen protestáns
álláspont . hanem eqyszer úen pozlti ve és minden polémikus él nélkül
vil ágítsa meg és fejtse ki a kato líkus eszméket" (176) .

"A tárgyalási hangnem finomsága, tapintata s a minden közeledési
munkálatot átlengő ősz i n te szeretet az. amit szem előtt kel l tartanunk.
- Ellenséges érzületet . idegenkedést és féltékenységet haraggal, fe l
h ánytorqat ással , vagy akár puszta érvek kel l egyőzni nem lehet , leg
kevésbbé akkor. ha ezeket az érveket érdes. fölényes vagy gúnyos
hangon adjuk e l ő . A felekezeti pol érntának történetil eg érthető . valami
kor talán helyénvaló, ma azonban kihatásaiban sokszor végzetes ter
helt sége a szenved élyess éq, a lebunk óznl-akarás, a megnyerni nem.
csak megsemmis íteni-tudás. Itt nem fontos, mely ik fél kezdte vagy
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kezdi új ra és újra a csipkelődő . gúnyolódó. megbélyegezni akaró han
got : fő az. hogy ennek a hangnak a feleke zeti éri ntkezés. sőt a fe le
kezeti vita módszeréből telj esen el kell túnn le" (172).

. Különösen alkalmas az érzelmi elzárkózás lecsökkentésére annak
kifejezésre jutt atása részünkről : h o g y ő s z i n t é n e I i s m e r j ü k
a t ő I ü n k e I s z a k a d t a k é r t é k e i t . EI kell ismernünk elszakadt
tes tvére inkben m indenekel őtt a sok igaz és őszinte keresztény érzüle
tet. amelyet mindeddig nagyrészt meq örlztek, s amely nemcsak magá
ban keresztény és erkölcsi kincs , hanem összekötő kapocs is köztünk
és őközöttük . - EI kell isme rnünk lojális an azt is, hogy történet i
elszakadásuk kato likus részen is számos hiba és mulasztás eredménye
volt , valamint . hogy elszakadásuk után is kiérle l őd ött bennük számos
értékes vonás. sok meleg és ősz i nte keresztény élets tíl us. melyet
megsemmis iteni még egy unio esetén sem lenne kivánatos" (173) .

..A látható Egyházon kív ül van I á t h a t a t I a n E g y h á z i s , vagyis
azokon kívül . akik az Egyház testéhez tartoznak. vannak olyanok is,
akik csak lelkéhez tart oznak hozzá. Ez a lelki hovatartozás azonban
maga is igen értékes kapocs s nem ugyan egyházszervezet i érte lem
ben, de más vonalon. a kegyele m és iste nf iúság vonalán. minden
kapcsolatnál mélyebb és értékesebb egységet jelöl. A nemkatolikus
tömegek közt katoli kus falfogás szerlnt is számtalan olyan ember akad.
aki a kegyelem és istenfiúsá g magas fokán áll. míg a katolikusok közt
is van viszont sok olyan. aki nem él kegyelmi életet. Akkor pedig
keresztény és katolik us felfogás szerint nem ugyan egyházszervezet i
vonalon . de végeredményben mindennél fontos abb kegyelmi vonalon,
az istenfiúságban é lő protes táns, vagy szakadár testvér mérhetet lenül
közelebb áll hozzánk s a kato likus Egyház le lkéhez. mint az a katollkus.
aki búnben él és Isten nek ell ensége" (179) .

•A felekezetekre bomlás megszüntetése a kereszténység jelenének
és jövőjének egyik legégetőbb fel adata. A mai helyzetet líquíd álnl
szent és fol yton sürgető köte lesség. mert a kereszt énységnek annyifelé
szakadása ál landó súlyos megsértése a krisztus l egységparancsnak
s a szeretet törvé nyének. de gyengítője is az összkereszténység te
kintélyének és erej ének az ellenséges hatalmakkal szemben, itthon és
a missziós munka területén . . . A cél az, hogy Krisztus egységes
nyájába vezessünk el rnindenkit, aki Krisztus nevét viseli s Kris ztus
után vágyódik " (170) .

•Végül nagy súly t kellen e helyezni a z u n j ó é r t va Jó j m á d k o 
z á s r a é s i m á d k o z t a t á s r a. Ahol az emberi jóakarat elégtelen,
ott még mindig meghozhatja a megoldást a kegyelem csodálatos erej e.
Az unióér t kevesebbet kell vi tatkozni s többet kell imádkozni . . . A
j a n u á r i i m a h é t , melyet protestánsok kezdem ényeztek. s amelyet
a katolikus Egyház is helyesel, különösen alkalmas, a kegyelmi hatá 
sokon kívü/, a lelkek legmagasabb síkon való összehangolására. a t á
gabb értelemben vett Ecclesi a orans szoros egységének éreztetésére . .
(180) .

A fönti idézetek alapján állí tom, hogy P. Bangha századunk uttör ö magyar
egységmunkása.

P. Bangha Krisztus egységakaratának megvalósításában sokkal tovább
nézett, mint kortársa i. mint munkatársai és az általa csatasorba állított
gárdája.
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De nem tudta kiszabadítani magát te ljesen az álta la tere mtett közvéle
mény kötel ékeiból és attól fé lt , hogy rendje egyházvédó történeti hivatásától
eltér, ha új látását teljesen megvalósítja,

A történelmi igazságosságnak tartozom azzal, hogy P. Bangha egység
töre kvésének gátlásaira is rámutassak. Mert el kell ismernünk, hogy a pro
testánsok Bangha Bélában legnagyobb ellenfelüket és az egységtörekvés
ellenségét látj ák,

P. Bangha egységtörekvésének gátló tényezói

A múltban akadt olyan magyar protestáns, aki az ellenreformáció vezéré
vel, Pázmány Péterrel fel merte venni a harcot. P. Bangha életében azonban
nem ismerünk senkit, aki nyil t vit ába bocsájtkozott volna vele , 'De halála
óta annál több ször hivatkoznak a helyes egységtörekvés ellen i kit ételeire.

A Vil ághóditó Keresztén ységból idézzük a következóket:

.Az unio természetesen csak a katolikus Egyházba való visszatérés
alakjában képzelhető el s látszólag ez ma az egyesülés l eg főbb aka
dálya. Hogyan kivánhat juk józanul protestáns barátainktól , hogy egy
négyszáz éven át keservesen és körömszakadtáig védett álláspontdt.
amelyé rt vér is fo ly t , most egyszerre meakulpázva visszavonjanak s
a maguk különáll ó fe lekezeti életén haraki rit kövessenek el?" (166),

"A protest ánti zmus minden be lső válsága , szembeszökő doktr ináli s
lazasága, fe lekezetekre oszlása, elvilágiasodása ell enére - vagy éppen
emiatt - még mindig áthatol hatatla n ércfa lként áll a kri sztusi eqys éq
parancs tel jesülésének útj ában, Belsejében mindenfé le irány megfér:
a piet ista, h agyománytiszte lő, konzervati v árnyalatok mellett ott höm
pölyög a felboml ás és hitetlenségbe torkol ás minden elképzel hető

folyamata" (167).

"Bármil y szakadozott eqy lk-rnáslk felekezet vall ásos élete, bármennyire
fogyatékos az elle nálló ereje a modern hitetlenség s erkölcsi lazaság
szellemével szemben, mégha egyénileg alig élnek is vall ási életet,
rendszerint d u z z a d á s i g t e I e van n a k a ol a g u k v a l I á s i
fö lé n yé n e k b üs z k e t udatával s n hittel, hogy övék az
igazi evangéliumi kereszténység, míg a katoli cizmus csupa naivság,
bálványimádás, küls ö formák kultusza" (168),

"Ha nem nyújthatunk is csalfa reményeket valamifé le szatócsi al
kudoz ásra, V:Jgy ötvenpercentes kiegyezésre, éreztessük elszakadt test
véreinkkel áll andóan, hogy visszavárjuk őket , S bár mi telj ességgel
az igazság birtokában érezzük magunkat s a hitszakadást szomorú
megtévedésnek nézzük, őket mégis nem mint térdrekényszeri tendó
el lenfelet tek int jük, hanem mint től ünk elragadott s meste rségesen
eli degenftett test vért, , ." (175) ,

"Az így át t ér ö prot estáns vagy szakadár voltaképen nem új egyházba
tér át , hanem csak t u d a t o s i t j a é s s z o c i á I i s von a t k o •
z á s b a n i s b et e lj esit i az egy i ga z E g y h á zb a v al ó
t a r t o z á s á t , abba az Egyházba, amelynek lélek szerint eddig is
tagja volt. Az eretneksé g bélyege sem érinthe t i őt igazában, mert
soha igazi eretnek vagy szakadár nem vol t , hanem csak az anyagi
eretnekség vagy szakadárság bélyegét hordozta magán . , ." (179).
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.Érdernes három tlpust megkül önböztetn i a nemkatol ikus t áborban.
a) Vannak protestánsok. akiknél a p o z i t i v v al I á s i é r t é k e k
állanak e lőté rben ; azok az ért ékek, amelyek ha más fogalmazásban is.
némil eg talán elto rzítva és egyoldalúan kido lgozva. de a katolicizmus
sal közös eredetüek. M elegszivü, mélyen vall ásos, Ist ent kereső lelkek
ezek, akik száz százalékig protestánsok ugyan, de csak azért , rnert
úgy hiszik s úgy tudják, hogy ez az út lsten megismerésének és szol
gálatának egyetlen tökélet es útja . . . Csodálatos jelenség, hogy a
legtöbb katolizálás éppen ebből a fajtából kerül elö .. ." - b) Van
nak azután protestánsok, akik békés, becsületes emberek, de kissé

felü/ etesek s fő/eg vallás i tér en nem emelkednek az át lag színvonal
fölé . . . Nem hiszik el a rémregényeket , melyeket bizonyos oldalon
ránk kennek; nem bántanak minket , nem szeretik a vall ási civódást .. .
De ha arról van sz ö. szívesen is össze fognak ell enünk, rnert alapjában
magukat vélik az igazság birtokában. Ha az előbbi tipus főként az
egyszerú protestáns köznép mill ióit foglalj a magában, ez a második
tipu s talán inkább az értelmiségi osztályok nagy tömegeinek át lagos
képlete." - cl Vannak végül protestánsok, akikben a n e g a t i v
f e I e k e z e t i é r z ü I e t áll előtérben. Született ell entmondók, heves
ellenzői a katolikus gondolatnak, sőt minden e rőte l j es kereszténység
nek. Szinte csak a rosszat látj ák meg bennünk s a katol tkos Egyház
ban. Nem a val I á s. hanem a felekezet az, ami e l sőso rba n érdekli
őket .. . "A vallásra nem sokat adok, de az egyházamat nem enge
dem" - mondotta egyik főgondnokuk , aki úri ember és főnemes

létére kiköpött az utcán, ha katol ikus pappal találkozott. Ez a harcias
t ipus vagy azért harcias , mert a maga elf erdült szemlélete a katolici z
musban valami sz örny üs éqes to rzot lát , körülb elül , ahogy a reformá
torok csak az antikrisztus birodalmát látt ák és gyalázták a p ápas áqban .
vagy ami szintén nem rit ka, alapjában véve vall ást alan emberek, akik
a katollkus Egyházban éppen a több vall ást, az erősebb keresztény
poziti vumot gyülöl ik és támadják. Ezek azok, akikhez százszor közelebb
áll a szabadk örnüvess éq, mint az Egyház .. ." (174).

A zsinat döntése után

Fönti idézetekből láthatjuk, hogy bármennyire ideálisan írt P. Bangha
az egységtörekvésröl, harcias természetét nem tudta teljesen levetni. Épp
ezért érthető . hogya protestánsok nem vették komolyan a keresztények
egységéről írt sz ép szavait, hanem legnagyobb ellenfelüknek és az egység
törekvés ellenségének tartották. Ezért hallgattam róla az egységtörekvés
t ört énet ér ől írt munkában.

A másik ok a hallgatásra volt az a tény, hogy nem akartam Bangha páter
rel - az ellentétes elgondolást feleleveníteni. A zsinat az ellentétet elte 
mette. Ma érdemes az ellentétek egymás mellé helyezéséből látni , hogy
milyen világváltozást idézett elő a zsinat .

Régen a protestánsokat legyőzni akarták. A zsinat a katolikusok lelki
megújhódását, szentebb életét sürgeti; senkit sem akar legyőzní , hanem
mindenk it Krisztusnak akar megnyerni.

A "Keresztény Egyházak Egysége" c. munka megjelenésekor sokan kifogá
solták magát a címet is. Mert szeríntük csak .katolikus és görögkeleti egy-
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ház" lét ezett. .é s protestáns fele kezetek" . P. Banghára is hivatkoztak. Külföldi
példákra kelle tt mutatni: Németors zágban a katolikusok mindig "evangéli
kus, luteránus egyházról " írta k. - A zsinat Okumenikus Dekretuma .Pro
testáns Egyházakról és Vallási Közösségekről" emlékezík.

Bangha páter már a keresztények egységéről, uniójáról írt s csak itt-ott
eml ít i a . v lsszat ér és" szót . VilághódítÓ Kereszténység" c. munkájában. - A
zsinat sem használj a egyszer sem a "visszatérés" szót, hanem sürgeti a
katoli kusok lelki megújhód ását , amelynek következm ényeként fogják majd
összegyűj ten i a keresztényeket az Eucharisztia ünneplésére, Krlsztus egy és
egyetl en egyházába.

Azel őtt a protestánsok "eretnekek" voltak; P. Bangha használja ugyan
még a sz öt, de megmagyarázza, hogy hívő protestánsok esetében csupán
"anyagi eretneks é qr ől " lehet szó és hozzáteszi , hogy a jó protestánsok kö
zelebb állanak az Egyház lelkéhez , mint a bűnben élő katolikusok. - A zsinat
dekrétuma nem használja az eretnek szót, hanem minden protestánst, akit
a Szentháromság nevében érvényesen kereszteltek, •testvérnek" nevez.

P. Bangha elismerte, hogya katolikus egyház részéről i s .számos hiba
és rnulaszt ás" történt, - a zsinat az egyházszakadásban mindkét félt .vét
kesnek" könyveli el.

P. Bangha várta a protestánsok "közeledését ", - a zsinat szerint a kato
likusoknak kell megtenniök az e lső lépést. (S hozzátehetjük, hogy Bea biboros
nem egy, de két lépést tesz a protestáns és görögkeleti testvérek felé).

Ki mert volna gondolni arra, hogy a zsinaton közel száz görögke leti és
protestáns megfigyelő vesz részt, akik a kommisz iók anyagát kézbe kapták
és azokhoz írásban nyújthatták be észrevételeiket , óhajaikat. J:s ugyanúgy
vesznek részt katolikus megfigyelők görögkeletiek és protestánsok egyházi
gyülése in. Ez világváltozás.

Nem kevésbbé jelent világváltozást az a tény, hogy a jezsuita rend más
vágányra állítot ta át egyházvédö szerepét: az ateizmussal veszi fel a harcot,
a görögkeletiek és protestánsok fel é pedig az egységtörekvést irta zászlajára.
A jezsuita Bea biboros teremtette meg és vezeti bölcsen és kitartóan az
Egységt itkárságot, tartotta Genfben az Egyházak Vil ágtanácsával az első

rendkívü li eszmecserét. A jezsuiták teo lógusaikat a keresztény egység szol
gálatába áll íto tták. . . P. Banghának az egységtö rekvés rő l szóló ideális
elgondolásában bizonyára a legnagyobb nehézséget képezte az, hogy rendje
évszázados egyházvédő hivatásával, célkitűzésével nem akart ellentétbe
kerülni , s alkalmasint emiatt sodródott még vissza polemizáló vonalára. Ma
boldogan vinné ideáli s egységmunkásként a keresztények egységét diadalm . .

Az idő sok sebet gyógyí t. A zsinat is gyógyította a régi időkből fönnmaradt
sebeket. Da ha az egységtörekvés magyarországi történetéről munkámban
vázoltam volna a föntieket , a sebeket mind a két oldalon fe/tépték volna.
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Ma már katol ikusok és protestánsok egyaránt méltányoljá k a tárgyilagos
történetírást, megértik, hogy bár Bangha páternek volta k még a régi időből

maradt gátlásai egységügyben, mégis ő századunkban az egységre törekvés
magyarországi jégtö rője , előfutárja.

Még csupán két rövid megjegyzést óhajtok hozzáfúzni :

a) Magyar vonalon a Magyar Papi Egység és A Szíva zsinat kezdetétől

fogva hirdeti annak szellemében a keresztények egységét. A protestánsok
nem hittek azonnal a gyökeres változásban, és felfigyeltek egy-egy nekik nem
tetsző sz őra , amely az írásba becsúszott vagy a rádióban elhangzott. Ilyenkor
a magyarázáson kivül a r ész ükr ől előfordult hibákra kellett figyelmüket fel
hivni azzal a hozzáadással, hogy azokat nem vesszük a régi idők visszaté rő

harcaként , hanem betudjuk a régi szokásnak.

b) Egy jóvátételi kötele zetts égnek óhajtok még eleget tenni : a P. Banghárói
való hallgatás miatt (nehogy a hallgatás még jobban kiáltson) nem írtam
könyvemben részletesebben Kelemen Krizosztom bencés főapát és Lakos
Endre hittan ár egységtörekvéséről. Pedig Kelemen Krizosztom az egykor i
Guzmics bencés apát unióslelkiségében tartott Ravasz László református
püspökkel eszmecserét, Lakos Endre pedig Szegeden bontotta ki az eqys éqlo 
bogót. O a magyar lelki egység szükségességéről cikkezett. Szegedi és más
lapok nagy lelkesedéssel csatl akoztak a hirdetett egységhez.

Kirá ly Kelemen OFM

Szabó Ferenc SJ

TŰZ TAMAS-VERSEIT OLVASVA

Nyugtalan szárnyakon, Amerik ai Magyar Kiadó, Köln, 1959.

Egy ország küszöbén, Amerik ai Magyar Irók, Los Angel es, 1966.

Tizenkil enc éves érettségiző diák voltam, amikor Harsányi Lajos tanácsára
elküldtem Tamásnak egy csokornyit verselmből. Ö - akkor már két remek
verses kötettel ismert költö - baráti levelet küldöt t válaszul, "pirossal
megjelölve" a sikerült képeket, tanácsokat adott a verseléshez. Azt ajánlot ta,
hogy olvassam a franci ákat: ő maga is sokat tanult Supervi ell e-től , Emmanuel
től , Patrice de la Tour du Pin-től. Később megis mertem ezeket a franclak at
(akkor már nem írtam verset). S most, hogy két újabb kötetét olvasgatom ,
arra gondolo k: csakugyan sokat tanult a modern franciá któ l. A szürrealista
"beütések" is vil ágosak nála. Ezért hat annyira modernn ek.

Aki annakidej én a T i s z t a a r a n n y a I és a K é t t e n g e r k ö z t c.
köteteit olvasta, de nem ismerte a költ öt máshonnan, a versekből nem igen
tudta megállap ítani, hogy szerzőjük t szak·Dunántúlon vidéki pap. Ez jellemzi
általában Tűz Tamás költé szetet: az egyetemes ség. (A magyar írókra any
nyira j ell emző .provl ncla llzmusnak" alig van nyoma nála.)
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A N Yu g t a I a n s z á r n y a k o n c. kötet verseinek jórésze még otthon
született. Emlékszem, annakidején mily gyönyörűséggelolvastam belőlük

párat a V i g i I i á b a n. Például: P s a I m u s '" e s t h e t i c u s : . Györn
béri llatú szél borzolja a madarak fészkét .. ." Egyetlen sor , de muzslk ála,
illa ta van a szavaknak: rögtön egy különleges . szttuáclöt" teremtenek. Az
ihlet az első pillan atban megragadja az olvasót is. S mily pazar ragyogású
a zár őkép:

. G érnek fürdenek a lebukó nap tüzes tavában
csőrüket magasra tartják
nyurga nyakukról arany zápor zuhog . . .-

Tűz Tamás képalkotásainál az expressionizmus elve érvényesül : a dolgok.
termés zeti tárgyak. életmozzanatok, jelenségek . lelen éssé" magasztosulnak
az ihletben; minden a költő lelk iállapotát fejezi ki, "illusztrálja" . minden az
ó drámájának kulisszája lesz. Ezt nem a primitiv "olyan. mint" hasonlatokkal ,
nem is az egyszerű megszemélyesitésekkel éri el a költő, hanem a merész
azonosításokkal , a konkrét kép és az elvont eszme összekapcsolásával. A
Baudelaire-i . correspondence" -ok, Rimbaud és a szürrealisták . kapcsolésal"
szolgáltak sokszor például Tűz Tamásnak. Ime néhány példa az E g yor 
s z á g k ü s z ö b é n c. kötet második ci klusából :

" . . . a gyömbérillatú
ziháló nyugtalans ág"

" . . . a mellkasszorító arany szomorúság "

" . . . fujj meleget a d id ergő habokra
hangoddal itasd a föven yt
hogy a kagylók lehelj ék vis sza
egyedülva lóságodat az ürbe"

" . .. hajlo ng a nősté ny gyanakvás a sás közt
azon a tájon már heverésznek a csil lagok a fúben
s rézveretes sisakjukat a nádasba hajigálják"

" .. . a kék ceruza ír
s hazudik
ki is tudná ráejte ni tenye rét
megadó türelemmel egy kőre

mely alól iszonyú messzeségből

még mindig a régi
varázslatos vizek zuhognak"

" .. . meghasadt lelk iismeretem réseibe
beszivárgott már
az ameti szt hajnalok ragyogása"

Folyta thatnánk a példák felsorolását. Az élmények. lelkiállapotok itt ösz
szeolvadnak a szaqokkal, színekkel ; természeti tárgyak és elvont eszmék. az
emlékkép és egy fi zikai jelenség ugyanabban a "dimenzióban" jelennek meg.
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Nincs különbség jelen s rnúl t , közel és távol. belső és küls ö vil ág között.
De ezen nem akadunk fenn. A kö l tő oly szuggesztiv erővel fejezi ki nyug
talans ágát, egyedüll étét , kiábrándultságát, hogy észre sem vesszük a szi
nesztézis nek és az elvont-konkrét .kapcsolatoknak" szemf ényvesztését . Néha
azt hihetnők , hogya költő panteista. (Hány k ö tt őre és misztikusra ráfogták
ezt!) Pedig Tűz Tamás versei egysze rűen az esztét ikai élmény t iszta meg
jelenései. Kitűnő példák arra, hogyan ragyog át a jelenségen a Jelentés és
hogyan alakul át igya konkrét jelenség-élmény "jelenéssé" . A kö l tő k végzik
el a p a r e x c e I I e n c e emberi munkát : befejezik a teremtést azzal. hogy
megnevezik a létezőket , hogy értelmet adnak a természeti dolgoknak, jelen
ségeknek . . Dlchtunq ist worthafte Stiftung des Seins" , mondja Heidegger.
A szellem egybefogja a valóságot, ráüt i bélyegét a tárgyakra és így önmagát
felismerve a küls ö valóságon értelemmel tölti meg azt. A lét így megvi lágo
sodik. S a végtelen Teljességet szomjazó szellem túlh aladva minden végesen
az Abszolutum felé lendül. de úgy, hogya röpke "jelenésben", a véges
esetleges tárgyban-eseményben is fel ismeri az Abszolutum jelenlétét. Mi
adunk értelmet a létnek és jórészt azt olvassuk ki a valóságból, amit mi
odavet ítettünk. Egyetlen alázizzenő levélben benne zsong az őszi erdő teljes
sége, írja valahol Rilke. Igen; de természeti jelenségből a költő olvassa ki
ezt a jelentést, a költő érzi bele ezt a teljességet - önmaga belső qazdaq
ságát vetítve rá.

"Csak én bírok versemne k hőse lenni " ... ; Tűz Tamás is fel írhatn á
művére e babits i sort. Vérbeli Iirikus. Króni ka-szerű verseit nem számitva
(pl. hadifogoly naplója) általában a t iszta lírai élménynek, látomásainak,
gyötrődésé nek , csalódásainak és reménykedéseinek ad köl tői kifejezést. Külön
antológiát lehetne összeválogatni azokból a verseib ől . amelyeket a Zsoltárok
és tal án Prohászka természetmisztikája ih lettek; A T e r e m t é s d í c s é 
r e t e cimet adhatnánk ennek a gyűjteménynek. A vallásos tematika itt a
legki fejezettebb Tűz Tam ásnál. Papköltőnél a szerelem , - a világirodalom
Iirájának fő ihletője, - csak .átté te lesen" (szublim áltan) sz ölal meg. Nem
csak Kis Teréz vagy egy lengyel lány alakja villan fel , de egy múltból fel 
merü lő Beatrice (talán csak sok női alakból "elvont " eszményről , az "örök
nő i " -röl van szó?) narancsvi rágos . okt öbert tavaszt " varázsol, arany verő

fényt szórva hűvös magányára.

Tűz Tamás legújabb - kötetben még nem közölt - verseiben valami új,
merész hang szólal meg. Új "Pünkösd" vihara kavarta fel ta lán a költöt. tüzes
Lélek-járás tanúi vagyunk :

. Most már megjön a bátorság is kio ldani szavunkból a kardot
szemünk áhitatából hosszú gyeplö re engedni a vi llám vad fogatát
megérezzük mindennek ízét s a felf orgatástó l sem riadunk vissza
csak a nyugalom árkaiba nem lesz kedvünk leheveredni
ébren fogla ljuk el a világot míg a hegyek s a viperák alusznak"

(Pünkösd)
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RÓMA SZAVA

VI. PÁL PÁPA KURLEVELE A PAPI NÖTLEN5ÉGRÖL

I. A KORLEVEL KELETKEZIOSE

Ezzel a körlevéllel a pápa a zsinati atyáknak tett igéretét teljesítette .
Előkészítése nagy alapossággal történt. A Szentatya először 'egy hármas
bizottságat szervezett, mindegyiknek legalább 12 tagja volt, összeválogatva
a keresztény világ minden részéről. A szakemberek által összegyűjtött anyag
földolgozásában és a körlevél összeállításában a pápáé volt a főszerep; a
tervezet nagy részét is ő maga fogalmazta meg. Kibocsátásának kelte jún .
24·e volt, Keresztelő szt Jánosnak, a nagy aszkétának és a pápa keresztségi
védőszentjének ünnepe. Az előkészítő munka alaposságát mutatja a körlevél
szövegét kisérő 152 jegyzet és idézet. A körlevél által kil átásba helyezett
kivitelezési utasítást szakemberek, köztük pszihologusok és pedagógusok
fogják összeállítan i.

II. BEVEZETÖ RIOSZ

Az új korszellem hatása alatt sokak lelkében fölmerült a kivánság: fontolja
meg az Egyház, van-e még korunkban is értelme a papi nőtlenség törvényé
nek. Ellene különféle nehézségek merülnek föl.

aj A szentirás nem kíván nőtlenséget az oltár szolgáitól; azt szabad v á
lasztásukra bizza a nekik adott kegyelem mértéke szerint (Mt 19,11·12). Igy
jártak el az apostolok is közvetlen utódaikkal szemben.

bl Ha az egyházatyák sürgetik a papi szűzességet, az a mienktől nagyon
eltérő fölfogásból származik .

c) A papi nőtlenség törvénye egy kalap alá hozza a papi hivatás és a
tökéletes tisztaságra való hivatás kegyelmét.

d) A sok helyen végzetes paphiányt a celibátus törvényének rovására
kell írni.

e) Ha az Egyház megengedi a papok házasságát, sok botrány és hitehagyás
elmarad és a papok a családi életben is példát fognak adni.

f) A nótlen pap természetellenes fizikai és lélektani helyzetben él , ami
megbolygatja lelki egyensúlyát és hátrányos személyiségének kifejlődésére.

Nem lesz meg benne a melegen érző szív , könnyen lesz fanyar és kesernyés .
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g) A papjelölt magára vesz súlyos és egész életére sz öl ö köte lezettséget
igazi személyes döntés nélkül , mert hiszen erre a döntésre a f iatal ember
akkor még testileg-lelkileg nem eléggé éret t.

Egyéb nehézségeket is hozhatnak föl főleg azok, akik .n ern értik meg
ezt" (Mt 19,11) és nem ismerik lsten ajándékát (Ján 4,10), egy szóval : akik
nem a hit szemével látják ezt a problémát.

A sok nehézséggel szemben ott áll Egyház múlt jának és jelenének bizony
sága: számtalan buzgó papi személy , ezerzetesek. szerzetesn ő k, sőt vil ági
fiatalok végeláthatatlan sora, akik tökéletes tis ztaságban élnek, nem az élet
isteni adományának megvetéséből, hanem lelkes szer étetb ől egy új élet iránt,
mely a húsvét szent titkából árad.

Tehát a papi nőtlenség törvénye nem képtelenség. Ez legyen az álláspontja
a papnak, rníkor a Krisztussal való kizárólagos szeretetközösségre, lsten és
az Egyház szolgálatára határozza el magát. Ez adja meg életének jellegzetes
vonását a hívek közösséq ében és a világi társadalomban.

Az igaz, hogy más a papi szolgálatra, más a nem házas életre való hivatás
kegyelme: de ez utóbbi csak akkor lesz végérvényes , ha elfo gadják ezt azok
is, akik felelősek az egyházi közösség szolq álat áért,

III. OKTATÓ RÉSZ

A) Okok a papi nőtlenség mellett

1) A P a P i n ő t I e n s é g k r i s z t o log i a i s z e m p o n t b ó I. Krlsztus
a papságot úgy alapította, mint az ő egyetlen papságában való részesedést
(II. vat. zs.l Ezért Krisztus szolgájának és titkai sáfárjának Krlszt us az esz
ményképe. (L. 1 Kor 11, 1) Krisztus már megtestesülése révén közvetítő a
mennyei Atya és az emberi nem közt. Ezzel a küldet és ével összhangban egész
életén át a szüzesség állapotában maradt, ami mutatja töké letes odaadását,
lsten és az emberek szolgálatára. Krtsztus sz űzess éqe és papsága közt rnély
reható összefüggés van és ez tükröződik vissza azok életében is, akik része
sei Krisztus közvetítő szerep ének és papságának. Ez a részesedés annál t öké
letesebb lesz, rnlnél szabadabbak a szentély szolgái a test és vér kötelé ke itől.

Jézus túláradó jutalmat igért azoknak, akik lst en országáért házukat , csa
ládjukat, feleségüket. gyermekeiket elhagyják (Lk 18,29-30) . Ezen túlmenőleg

még tökéletesebb önfeláldozást is ajánlott a sz űzess éq által, akiknek lsten
ezt a külön kegyelmet megadja (Mt 19, 11-12).

Mikor lsten hívására felelünk, szabadon választva a papi életet, akkor
feleletünk a szeretet felelete Krisztus kitüntető szerétetére. Ha ez, a kegye
lemtől fölfokozott szeretet él a papban, akkor az teljes, kizáról agos, állandó,
ellenállhatatlan hajtó erő a hősiességre. Ezért az Egyház a szű zl élet választá
sát mindig úgy tekintette, mint a minden áldozatra kész szeretet jeiét és a
mindenki felé kitáruló szeretet ösztönzölét. Már most ki fogja az ilyen, ön-
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magát a legnemesebb indító okbó l föl áldoz ó életben lelki szegénységnek vagy
önzésnek jeI ét látni, mikor az épen a je llegzetes példája egy életnek, melyne k
mozgató ereje a szeretet? Az ilyen élet nem akármilyen szép eszmének ,
hanem Kri sztusn ak és az ő nagy megváltó művének van ezente lve.

2) A p a p i n ő t I e n s é g e k k I é z i o l og i a i j e I e n t ő s é g e. A szen

tély szolgáinak sz űzí élete láthatóvá teszi Krisztusnak Egyházához való sz űzl

szeretetét és ennek a szűzl házasságnak természetfölötti term ékenys égét.
amennyiben lsten gyermekei nem testből és vérből születtek (Ján 1, 13) . A
nőtlen pap töké ketesebben valósítja meg élete egységét és összhangj át .
Osztatl anul él az imának és az ige szolq álat ának,

A pap hívei közt Krisztust képviseli; ezért igen megfele/ő, hogy lehetőleg

mindenben olyan legyen, mint Kr isztus, úgy egyéni életében, mint a pap i
szolgálatb an. A pap nőtl enségével egészen Krisztusnak szenteli magát és ez
a gyakorlat i életben is nagy ható erőt ad neki, lélektanilag és érzelmileg
alkalmassá teszi annak a tökéletes szeretetnek állandó gyakor lására, mellyel
magát mindenkiért telj esen föl áldozza (2 Kor 12, 15) . A nőtl enség nagyobb
szabadságot és nagyobb mozgási lehetőséget biztosít neki a lelkek gondozá -
sában. '

3) A p a p i n ő t I e n s é g e s z h a t o l o g i k u s j e I e n t ő s é g e. A

nőtlen pap életéve l is hirdeti a mennye i életet : "A föltámadás után nem
nősü lnek és férjhez sem mennek, hanem úgy élnek, mint lsten angyalai a
mennyben" (Mt 22,30) . A világi gondok sokszor teljesen lefoglalják az em
bereket ; elég gyakran a test kiv ánságai is (1 Ján 2,16 ) igába hajtják őket.

Ezzel szemben a telj es önmegtartóztatás a mennyek országáért . kül önleqes
jele az égi javaknak (Vat. II. Per f. car.) , hirdeti az üdv végső idejét a földön
(1 Kor 7, 29-31) , és mintegy előre bemutatja lsten országának betel jesülését.

S) A papi nőtlenség az Egyház életében

Az egyházatyák és az egyházi irók szerint a keresztény ókor ban a szentély
szolgáinál el volt terjedve a caeli batus, mert úgy gondolták, hogy ez külö
nösen megfelel tökéletes önátadásuknak Krisztus és az Egyház szolgálatára .
A IV. századtól kezdve tartományi zsinatok és pápák szólaltak föl a pap i
nőtlenség mell ett : sürget ték az Egyház pásztorai és tanitó i , még ha ellenál 
lásra találtak is a klérus soraiban. Köte l ező voltát ünnepélyesen megerő

sítette a tr ienti zsinat, végül bé került a kánonjog t örvénykönyvébe. X. Pius
pápától kezdve valamennyi pápa te tt valamit a papi nőtl enség érdekében.

Bizonyos mértékben a kele t i egyházak is tartják a papi nőtlensé g elvét :
csak nem-házasok lehetnek püspökök és papjaik a szentel és után nem háza
sodhatnak. Nyilvánvaló a fölfo gásuk, hogy a nőt lenség megfe lel a kereszt ény
papságnak, amelyet l egfőbb fok on a püspökök bírnak.
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lsten népének köt elessége, hogy kivegye részét a papi hivatások szá
mának növeléséből. Kérje az Egyház isteni Jegyesét és a Szentlelket , hogy
árassza kegyelmét a lelkekre hogy válla lják a nőtlen papi életet, ha arra hívj a
őket az lsten .

Nem áll az, hogy a papi nőtl enség megszüntetésével a hivatások száma
minden tov ábbi nélkül jel entékenyen növekednék. Az egyházak és egyházi
közösségek tapasztalata az ellen kező mellett látszik tanúskodni. A hivatások
apadása inkább onnan ered , hogy az egyesekben és a családokban nincs meg,
vagy gyengült az érzék lsten és az ő ügyei iránt; és hogy kevésbbé értékeli k
az Egyházat, mint olyan intézményt, mely az emberek lelki üdvén munkálkodik.

C) A papi nőtlenség és az emberi értékek

Mikor a pap lsten iránti sze retetből fö láldozza az emberi szeretetet , amint
az a családi életben megvalósul, akkor épen ennek a szeretetne k hódol.
Hiszen az ember mint te remtmény Istennek mindig azt ajánlot ta föl áldozatul,
ami úgy Istenhez, mint az áldozatot bemutatóhoz különösen méltó . Továbbá
a nőtlenség okos és felelősséggel teljes választásánál első helyen áll a kegye
lem, amely nem rombolja le és nem vet i el a természete t, hanem föl emeli .

A tudom ány megállapításainak ismeretében nem helyes még mindig mon
dogatni , hogya celibatus az ember i természet ellen van. Az ember nem csak
test, és a nemi ösztön nem minden benne; vannak magasabb ér tékei is : az
értelem, az akarat , a szabadság, melyek révén a testiség fölött áll; ezek
úrrá tesz ik őt fi zikai , léle ktani és érzelmi kívánságain.

Igaz, hogyanőtlenséggel a pap l egyőz i a családalapítás te rmészetes
vágyát , de nem lehet azt mondaní, hogy a családí az egyedüli út az emberí
személyiség normális kifejlődéséhez. A szeretet megvan a nőtl en pap szfvé
ben is, és természetfölöttivé magaszto sul. Ez a szeretet elmélyí t i fel elősség

tudatát , ami az érett személyiség jel e; kiképez benne sok t iszta érzelmet,
ami magasabb rangú atyas ág ki fejezője .

Ha hiányzik is a papnál a házasélet közvet len tapaszta lata , de különleges
képzettsége , hivatalának gyakorlata és az állapotbeli kegye lem alapján talán
még mélyebben ismeri az emberi szívet és ez lehet övé t eszi neki , hogy meg
talália az utat a házassági probl émák megoldásához.

A celibatus következtében a pap magának való, üres lelkű embernek
látszi k. De csak látszik. A család helyét betöl t i nála lsten országának gazdag
sága, híve i szeretete, akiknek szolgálatára hitta őt az lst en (Zsid 5,1 J. Hiva
tása épen a szeretetnek élni (L. 1 Kor 14,4 . stb) . Ha még is érzi néha a ma
gány terhét, eszébe jut Krisztus szava: . Nem vagyok egyedül, mert az Atya
velem van" (Ján 16,32) . És vigaszára lesz mindig püspökének aty ai szeretete
és paptársainak testvéries érzülete .
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IV. GYAKORLATI RÉSZ

A) A megfelelő papképzés

A nehézségek, melyek a cel ibatus megtartását nehézzé, sőt szinte le
hetetlenné teszik, nem ritkán a meg nem fele l ő papképzésből származnak. A
ll. vat . zsinat ig en bölcs irányelveket adott erre nézve: Irányelvei összhangban
vannak a lé lektan és a nevelést an vívmányaival, meg a mai társadalom igé
nyeivel. A pap jelö ltek képzésében nagy körültekintés szükséges. Tekint ettel
kell lenni úgy a fölvételnél, mint a kiképzés idején a jelölt élettani és lélek
tani állapotára, t iszt ában kell lenn i adottságaival és képességeive l föl kell
használni egy megbízható psziho logus vagy orvos taná csát és segítsé gét.
Komolyan ke ll utána nézni, nem f enyeqetl -e a jelö lt et valamilyen testi vagy
szellemi baj az átöröklés következt ében. Azokat , akik fi zikailag, lélektanilag
vagy erkö lcs il eg nem alkalmasak, minél e lőbb rá kell bírni , hogy mondjanak
le a papi pályáról. Ez súlyos köte lességük a papnevelés vezetőinek.

Ha a papje löltet alkalmasnak talál ják, gondoskodni kell személ yiségének
fokozatos kib ontak ozásáról testi. sze ll em i és erkö lcs i vonalon. A szemin áriumí
életrend ne legyen számára kényszerzubbony; annak vál lalása hely es lelki
beállítottságból, meggyőződésbő l t ört énj ék.

Fontos a papnevelésben: az egyeneslelkűség , önáll óság, okos kezdeménye
zés, önismeret, önuralom, a felelősség tudatos vállalása . A tekintély elvét
okvet lenül meg kell tartani; annak tiszte letben tartására bölcs mérséklet te l,
lassankint , és bizalmas beszélgetésben kell rávezetni a jelöl t et.

Az egész kép zés célja legyen, hogya papjelölt nyugodtan , szabadon, meg
győzödésbő l vegye magára kötelességeit. Nem szabad eltitko lni e lőttük a kü
Iönféle nehézségeket , de a nehézségekkel szemben ki kell emelni válasz
tásuk magasztosságát is. Meg kell győzni őket, hogy papi életük csak akkor
lehet bizto nságos, ha a papi aszkézist nem hanyagolj ák el: az önmegtagadást ,
(Mt 16, 24; Ján 12,25) az alázatot, engedelmességet, okosságot, igazságos
ságot, lemondást, lelki szegénységet, tiszta életet .

B) A pap éle te

Ne gondolja a pap, hogya szentelés mindent k önny űvé tesz és végleg
mentesit minden kís ért ést ől . A nehézségek és kisértések szaporodtak a mai
világban. Naponkint meg kell újítania a papnak visszavonhatatlan önátadását
és hűségét isteni Mestere iránt; napi elmélkedéseiben el kell mélyíten ie
választásának ind ító okait. Imádkozzék alázattal és klta rtcan a hűség kegye l
méért , haszn ál ja a rendelkezésére ál ló t ermész etes és kegye lmi eszközöket .
Éljen komo ly le lki életet , amely a Kri sztussal való bizalmas társa lgásból ,
lsten i géjébő l, az Euharisztiából, a l it urgiából, a Szűzanya t i sztel etéből rn erltt

erejét. Ura leg yen érzelmeinek.

A szent tisztaságot ápolja és vé d i a megfelelő életmód is , a környezet,
a tevékenység , a papi lelk iségen alapuló testvérie sség. Külön ösen a veszé ly-
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ben forgó paptestvérek szorulnak több szeretetr e, okos és hatásos segítségre.
~rezzé k a papok magukat fele l ősekn ek egymásért .

CJ A hütlenség szomorú esetei

Az elesettek gyászos állapota és annak súlyos következménye i fölv et ik
a gondolat ot, nem acelibatus oka-e ezeknek? A fe le lősség et azonban nem
a törvényre kell toln i , hanem esetl eg a papnevelés hiányaira vagy a módra,
ahogyan a pap megvaJósítani igyekezett a papi eszményt. Vannak, akiknél a
bukás oka ott van , hogy vonakodtak Kri sztus édes igáját méltó módon hor
dozni, mert vagy meginogtak a hitben , vagy gyöngék voltak az erköl csben.
Mennyi fájdalmat megaláztatást, zavart okoznak ezek az Egyházban!

Vannak. akik jól és buzgón indulnak. de aztán a nehézségek közt meginog
nak. Indítsa az il yeneket nyugalomra, bizalomra, a papi élet megúj ítására a
testvéries rábeszélés . Ha nincs már rnód más megoldásra, akkor eltávolí tj a
őket az Egyház hivatalukból. Ha nem lehet őket visszavezetn i a papi életre.
de megvan bennük a komoly jóakarat. hogy mint jó kereszté nyek éljen ek a
világban, akkor az Egyház. egyetértve a közvetlen elöljárósággal. megfele lő

elégtéte l kiszabásával megadja a szükséges fölm entést.

D) A püspök atyai szeretete

pótolhatatlan és rendkívül hatékony seg ítség a papok részére , hogy köny
nyebben és örömest kitartsanak elválla lt kötel ességeikben. "Ti vettétek át
őket - írj a a pápa a püspököknek - fel szente ltétek őket k ézráte véasel. össze
köttetésben vannak veletek a papság által, képvisel nek benneteket a hívek
közösségében. Különös gondotok legyen a papnevelésre és papjaitokra. Ma
gánycsságukat egyenlítse ki barát i je lenlétetek és segítségtek. Legyetek
tanítói k. atyá ik, barátaik , együttérző tes tv éreik. A mély baráti érzelem és a
gyermeki bizalom ind ítani fogja ő ket , hogy őszintén föltárják előttetek nehéz
ségeiket, eset leg vereségüket is, nem büntetést, hanem részvétet. atyai intel
met , segítséget várva tő l etek" fMt 12, 20) .

EJ A hívek föladata

A papság az egész Egyház javára van és dísze annak. Szeretettel és
nyomatékosan kéri a pápa a híveket. hogy érezzék magukat fe lel őseknek

papjaik erényéé rt . Imádkozzanak értük, segí tsenek alázatta l és gyermeki
szeretettel, legyenek vigaszukra és örömükre azzal. hogy készséges szívvel
veszik lelk ipásztori munkájukat. All janak papjuk mellett a mélyebb vallásos
életet élő világiak és erősítsék őket szivélyes barátságukkal. Fölvilág osító
és bátorító szavukkal sokat segíthetnek rajt uk.

V. ZARó SZAVAK

A körlevél végén fölszó lítja a pápa a püspököket és papokat , hogy gyer·
meki bizzalommal legyenek a bold . Szűz, az Egyház anyja iránt és kérjék
hatalmas közbenjárását papjai érdekében . Anya és szűz ő, épen úgy mint az
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Egyház; esedezzék Istennél , hogy az Egyház bü szke lehessen papjainak t iszta,
szű zl életér e; hogy a szűz l élet mind ig vi rágozzék az Egyházban és kellő

megbecsülésb en legyen része, és hogy növekedjék a száma azoknak, akik
követik az isteni Bárányt , bárhová megy (Jel 14, 4) .

B.

AZ ELSÖ PDSPOKI SZINOD US

A II. vatikán i zsinat a püspökök lelkipásztori föladatáról szóló hat ározata
ban (I. 5) rakt a le alapját, amelyen aztán a pápa 1965 szept. 15-én kelt "Apo
sto lica soll ic it udo" c. motu proprio-j ával meg szervezte ezt a nagy jelentőségű

intézményt, a püspök i koll égiálitás elvének egyik legjell egzeteseb b k i fejezőjét .

El ső ülés ének i dőpontját a pápa 1967. szept. 29·re tűzte ki. Az akkor már
beteg Szentatya gyalog vonul t be a Szent-Péter-templomba, ahol már együ tt
voltak a szinodus tagjai. A közös mise után elmon dta megnyitó beszédét ;
szól t pedig ebben a zsin at fö ladatairó l, melye k közt első helyen áll a páp ával
együt t ő rködni a hitigazságok ti sztaságán és fáradozni a hit erős ítésén . Igen
komo ly szavakk al mutatott rá a hit "óriási ve szé lyeire" , a mer ész, sőt téve s
tanokra, amelyek ép akkor bontj ák meg a hit eg ységét, amiko r máshitű te st
vérei nk a bizto s és szilárd egysége t szemjazz ák .

Szept. 30·án megin dul t a szinodus jól megszervezett munk ája. A pápa ál
ta! kitűzött öt tárgykör tárgyalását egyenki nt a megfelelő bizottság vagy
kongregáció jelentése vezett e be, ezt követte a zsinati tag ok je lentése , a
megvitatás, javaslatok tétele, a tár gyalás lezárása után vo lt az összefogla ló
jelentés, majd rendesen kérdések alakjában a sz avazás.

Az egyházi törvénykönyv refo rmját e lső hel yen tárgyalta a szinodus. A
codex-bizott ság elnöke , F e I i c i b í b o r o s. tíz pontba fog lalta össze azokat
az irányelveket, amelyeket a bizottság szem e lőtt akar tartani az új codex
kidolgozásában. Ezek rövi den a következők : A z egész törvénykönyv a lelki
pásztori munka szolgál atá ban áll jon és a lelkek üdvé re irányulj on. Magasabb
fó rumok ne ragadják magukhoz azokat a föla datokat, amelyeket az alacsonyab.
bak is elint ézhetn ek. A részegyházaknak nagyob b önkormányzati jo got kell
adni. Az alanyi jogok védelmét még job ban kel l biztosítani job b eljárási mód
és gyorsabb perlebonyolítás által. A büntető jogot gyökerestő l át kell dol
gozni. Latae senten t iae büntetések csak kevés és igazán súlyos kihágásr a
legyen ek kimo ndva; rendes eljárás legyen az egyházi itélőszék itél et e kellő

megokolással.

A hozzászólásban fölmerült a kívá nság , ho gy a szerkesztők rnüvükben
tegyék lehet öv é a helyi vis zonyokhoz való alka lmazkodást, ahol az szükséges.
Fölmérült a kérdés, mekkora legyen az új törvénykönyv hatóköre? Terjedj en
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ki az egész Egyházra, vagy legyen külön törvénykönyv a nyugati és külön a
keleti Egyház részére , vagy Jegyen egy közös alaptörvénykönyv, amelyhez
aztán a részegyh ázak törvénykönyve csatlakozik? Egyesek azt kívánták, áll ít
sanak föl nemzeti vagy országos itélőszékeket , hagyott főleg bizonyos házas
sági és hitbeli ügyek egyszerűbb és gyorsabb elintézést nyerhess enek. Legyen
az új törvénykönyv segédeszköz a lelk ipásztor kodásban, azért azon ne csak
egyházjogászok, hanem tapasztalatokkal rendel kező lelkip ásztorok is dolgozza
nak. Az egész vil ágról kell bevonni szakembereket, nehogy az új codex euró
pai jellegű legyen. - Felici bíboros 10 pontját a zsinat i t agok (188) csaknem
egyhangúlag elfogadták.

Karunk veszedelmes eszme áramlatal és az ateizmus. B r o w n e k ú r i a i
í r bíboros bevezetőjében arról szólt, mi k a teendöi a zsinat i tagoknak a
tárgykörrel kapcsolatban, aztán a ves zedelmes vagy t éves tanokat nyolc
pontba fog lalva megfestette korunk hitválságának képét. A tanácskozás
fontosságát a pápa azzal akarta kiemelni, hogy az első ül és egyik részén
maga elnökölt. A föl szólalók közt vo ltak , akik nagyon pessz imis tának találták
a megadott hel yzetk épet. Az egyi k bíboros a kilengésekben csak a növeke
dési kor (magyarul : kamaszkor) kríz isének a jeleit látta . Vol t, aki még
sötétebbnek találta az állapot okat . Az egyszerű hívek közt is terjed a rela
tivizmus. a naturalizmus, az újpelagianizmus mérge. Nem szívesen beszélnek
az áteredő bűnr ől , vagy lekicsinylik azt ; a keresztény életet minden tektritet
ben könny űvé akarj ák tenni , az Egyházat korruptnak mondják, megvet ik a
szent hagyományt és a tan ítóh ivatalt, elité lik a tri enti zsinatot, anélkül , hogy
azt igazán ism ern ék. a JI . vat ikáni zsinatot önkényesen magyarázzák, az ön
megtagadás és vezeklés szinte ismeretlen fogalmak. A teológusok sokszor
mindent kérdésessé tesznek.

A bajok orvoslására sok javaslat fut ot t be: Legyenek a püspökök nagy
felelősségük tudatában és ta rt sák fönn az éri nt kezést a t eologusokkal. A pa
pok ne lépjenek a nép elé kiforr atl an nézetek kel és hipot ézisekkel. Egyöntetű

vol t a kivánság, hogy a szeminári umokban a legnagyobb komo lysággal ű zzé k

a tanulmányokat , hogy a j övő papjai a mai kor nehezségeiben el tudjanak
igazodni. A je zsui ta generál is fon t osnak mondta, hogya mai nagy hitv álság
idején a lelkipásztorok élesszék a bizalmat az Egyházban álla ndóan jelen l evő

és rnüködö Szentl élek iránt.

Az ateizmusról kevesebb sz ö esett a megvita tásb an. Hangsúlyozták a
párbeszé d fontosságát . Az ate izmus - mondta az egyik föl szólaló - inkább
rejtett fo rmában te rje d. Sok ember nem mer i ugyan támadn i az Egyházat, de
hitközönyb en él ; ez is terj ed napró l-napra.

A tárgy alás lezárása után a Szentatya még tí z napi i dőt engedélyezett,
hogy a zsin at i tago k esetleg még irásban nyújthassák be további megjegy
zéseik et . Ez idő alatt a bizottság el készítette elemző és össze fog laló jelen
tését. A jelentés a bajok elle nszerei t fő leg a következőkben jelölte meg:
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A hitet megújult erővel és hozzáértéssel kell hirdetni és erősíteni. Ezt tegye
minden hivő is , kiki a maga módján . A hivek ne feledkezzenek meg a gyer
meki engede lmesség rő l. meIlyeI az egyházi tanítóhivatalnak tartoznak. A
püspökök h ű en őrizzék a depositum fideit, de tartsá k szemm el teológia
haladását is . Ha tanbeli kis i/dások rnutatkozn ának, a túlmerészeket és okta
lanokat figyelmeztessék szeretettel , a makacskodókat távolít sák el hivataluk
ból. A kuta tás szabadsága maradjon mindig lsten igéjének határán belül ,
amint azt álla ndóan vallj a. tanít ja és magyarázza az Egyház é/ő tan ítóhivatala.
főleg Krisztus földi helytartója. Az igehirdetésben igen fontos az okoss ág.
A hipotézisek et csak mint ilyenek et lehet e l őadn i . és arra is tekintettel kell
lennie. hogyan ért ik és fogadják majd azt a hive k. - Ezt az összefoglaló
okmányt a zsinati tagok nagy szótöbbséggel elfogadták.

A papnevelés kérdése. A tárgyalások megkezdése előtt a S. Congr . pro
educatione cathol ica proprefektusa. G a r r o n e b í b o r o s két pontban je
lölte meg a szinodus föladatát : foglal jon állást abban a kérdésben, mi legyen
a szerepük a püspöki konferenciáknak a papképzést i ll etőleg és milyen legyen
viszonyuk a kat. tanulmányi kongre gác ióhoz; másodszor : kapjanak-e külön ki
képzést a szemináriu mok l eendő vezetői és tanárai. Az első pont bízonyos
decentral izáció t tart szem e lőtt . A kong regáció fö ladata inkább csak megadni
az irányelveket, eset leg egy alaptörvé nyt kidolg ozni , m ig ezek alkalmazása a
püspöki konferenciák fö ladata volna. Megfelelő voln a-e, hogy a püspöki kon
ferenciák megbizottai évenkint ös szejönnének Rómában a kongregációnál
megbeszélésre?

A zsinati t agok általában jól fogadták az el őterjesztést. Dícsérték a de
centralizáció gondolatát és a kong regá ció készségét , hogy a püspökökkel
szorosan együttműködjék . Az évi összejövetelt többen soknak és drágának
találták, és megjegyezték. hogy nincs minden szeminárium abban a hely
zetben. hogy l e endő vezetőinek és tanárainak egy évi tanulmányi szabad
ságot engedé/yezzen.

Aztán különfé le részletkérdések és indítványok hangzottak el. Suenens
bíboros azt kivánta, hogy a papnövendékeket ne szerze te si lde álra, hanem
világ i papi szo lgálatra nevelj ék. nem egyszer s min denkorra az életnek.
hanem inkáb b a kapott szellemi és lelki kiképzés áll andó tökéletesit ésére.
Többen hangsúlyozták, a skolaszt ikus bölc selet i kiképzést nem volna szabad
elhanyagolni. A püspökök maradjanak szeros kapcsolatban szemináriumaikkal ;
tarts anak azokb an időnkin t konfe re nciákat és pasztorális előadásokat. A ter
mészetfőlötti beállítottságra nagy súlyt kell helyezni ; a silentium megtartása
nélkül igazi bensőséges lel ki élet nem fej lődhet i k . A szemináriumok veze
tőivel és tanáraival szemben több b izalom nyilvánulj on meg ; a püspökök áll 
janak mögöttük a nehézségekben. melyeket a növendékek a vezetőknek

okoznak.. Ezeknek a vezetőknek manapság kemény és kese rű kenyeret kell
enniük. sokszor környéke zi őket a ki sértés , hogy adják föl hálátlan rnunká-
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jukat . A papnevelésben a fönehézségek a hivatásérzet bizonytalanságából, a
tek inté ly és a szabadság köztí feszültségből , a felelősségérzet hiányából,
önző individualizmusból és értelmi sikon az elvont, foga lmi gondolkodás
hiányából származnak. A tanárok tűnjenek ki példás papi életükkel és egy
házias érzületükkel. Mellőzzenek minden bántó krit ikát a pápai és más tanító
hivatali megnyilatkozásokkal szemben. Ottaviani bíboros nagy lelkiismeretes
séget, sőt szigort is kivánt a papjelöltek fölvételénél és határozottan eluta
sította a psychoanalysis és bizonyos koedukációs módszer kisérleteit. (Han
gok hallatszottak, hogy a szemináriumokban tánckurzust kell ene tartani diák
leányokkal!) Dell ' Aqua biboros hangsúlyozta az ima fontoss ágát a pap életé
ben; erre nevelni kell a papjelölteket, mert imaélet nélkül nincs meg az
erőkészlet a kisértések legyőzésére és nincs eredményes lélekm entés . Végül
még egy fontos indítvány: a papnevelésben ne válasszuk el Kris ztust a ke
reszttő l; ne hagyjuk a fegyelm et , az önuralmat, a kemény tréninget kizárólag
a sportolókra és a katonákra .

A tanulmányi kongreg áció hat pontba foglalta az elhangzott föbb indít
ványokat. Ezeket a szinodus elfogadta.

A vegyesházasságok ügye. M a r e II a b í b o r o s előterjesztésében elő

ször a mai helyzetet vázolta, aztán három kérdésben foglalta össze a vegyes
házasságok föbb probl émáit. Maradjon-e továbbra is házassági akadály a dis
paritas cultus? 2. Mi k legyenek a vegyes házasságok kötésé nek föltételei ?
(Kautélák) 3. Szűntesse-e meg az Egyház a kánoni forma (pap és 2 tanú
előtt) kötelező voltát? Ha meg kell maradnia, maradjon-e a fö lmentési jog
a Szentszéknél vagy kapjanak a püspökök nagyobb fölmentési hatalmat?

A hozzászólók megegyeztek abban, hogy ezt a nehéz problémát igazságo
san és keresztény szellemben kell megoldani, de a részletké rdésekben nagyon
eltértek a vélemények. Egyesek azt vélték, hogy a dlsparitas cultus aka
dályának megszüntetése káros következm ényekkel fog járni, és hogy egy
általán nem kell válto ztatni az Egyház házasságügyi törvényein; mások szerint
meg kell szüntetni a .dlsparltas cultus"-akadályt , a kánoni form át azonban
meg kell tartani, oly módon, hogya püspök megengedhesse a pótházasság
kötést nemkatolikus templomban.

Jellegzetes Alfrink biboros előterjesztése , aki a diaspora-katoli cizmus
szempontj ából nézte a helyzetet. A disparitas cultu s akadályt - mondott a 
meg lehet szűntetn i. A kánoni for ma megtartása csak a házasság megenge
dettségéhez legyen előírva és ez alól adhasson fölm entést a Szentszék
vagy a helyi püspök . De úgy a disparitas cultus-akadályt, mint a kánoni forma
kötel ezettségét meg lehetne sz űntetn l. Ezt az elrendezési módot részesít i
előnyben a holland püspöki konferenci a. Ha ezt nem fogadnák el, akkor
maradjon előírva a kánoni form a megtartása, de csak a vegyes házasság
megengedett voltához. A kautélák megfogalmazásánál elégedjünk meg azza l,
hogy megvan az erkölcsi bizonyosság, hogy a katolikus fél hitét meg fogja
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ő r izn i és azt egész életében mint iránye lvet fogja követni. Mások a kánoni
forma föltét len megtartása mellett vo ltak. Mert ez a forma legj obban védi
a szentségi jell eget , és világos fö ltételeket szab meg, me lyek alapján dön
teni lehet a házasság ervényességérő l vagy érvénytelenségérő l. Elhangzott
a f igyelmeztetés is : tú l sok engedmény katolikus rés zről nem fogja előmoz

dítani a hitb eli egysé get és nem fog ja szolgálni lsten országának terjedését.
Bea bíboros szerint katol ikus féltöl nem lehet oly asmit követelni , ami nem
csak a csa lád i béké t , hanem a család együttmaradását is veszélyezteti , a
nem katolikus fél tő l sem lehet követelni , ami az ő lelkiismerete ellen van.

A zsinat véghatá rozatában szótöbbséggel azt ajánlotta a p ápának. hogy
a disparitas cul tus továbbra is házassági akadály legyen , hogya kánoni fo rma
megt artása úgy a veg yes házasság érvényes ségéhez mint megengedettségé
hez szükséges legyen, de ebben a tekinte tben kapjanak a püspöki konferen
ciák és a püspökök messzemenő fö lmen t ési hata lmat. A nagy többség igen
nel szavazta meg a kérdést , vajon a fölm enté shez elé g-e, ha az illetékes eqy
házi szerv nek megvan a moráli s bizonyossága. hogy a katolikus fél megteszi
a től e telhetőt , hogy gyermekeit katoli kus módon keresz telt esse és nevel 
tesse, és hogy ninc s veszély, hogy hitét elv esziti. Kisebb szótöbbséggel és
sok fönnt artással szavazták meg, hogy elegendő, ha a nem katolikus fél is
meri katolikus házastársának ezt a lelkiismeret i kötelességét.

A liturgia reformja. L e r c a r o b í b o r o s három kérdésben tárta a zsina t
elé a li turgia-reform főbb prob lémá it : 1. megfelelőnek tartja-e a zsinat, hogy
több misekánon legyen; 2. hogy az átváltoztatás szavait nagyobb összhangba
hozzák a szent ír ásl szövegekkel , 3. hogya püspöki konferenciák megenged
hessék a nagy Credo me lle tt az apostoli hitvall ás használatát is a misében?
Aztán ki je lentette, hogya litu rgiai vil ágtan ács előterjesztésére a nép cselek
vő részvétel ével bemutatott mise lenn e a . normálrnlse", a többi mind ehhez
az alapformához igazódnék. Ebben a norm ál-mi sében mindig három olvasmány
lenne.

A megvi tatásban általába n elis merték a reform lelkipászt ori sik erét, töb
ben a három lect io ellen szóltak, mások azt kívánták, hogy a szertartások
egyszerúsít ése ne men jen tú lságba. Növe ljék a pre fációk számát , a lépcs óimát.
az egész templo mi közösség mondja, de a misén belül több hely et kapjon
az egyéni ima. Valaki azt kivánta, hogy az ost ya valóban kenyér alakú legyen
és áldozáskor adják azt az áldozó kezébe ! Egy zsinati tag a breviáriumból
csak a matutinumot és a vesp erae t vél t e megtartandónak , egy mási k viszont
a breviár ium túlságos rövidí té se ell en szól t , mert mint mond ta, közismert .
hogy jó néhány pap a breviáriumon kívü l mást nem imádkozik .

A viták eredményét föleg az összefoglaló kérdések re adott szavazat -vála
szokban lát juk. Maradjon-e változat lanul a róma i misekánon, s emellett szer
kesszenek -e más három kánont? 127 igen lő szavazat tal elfogadták. Elfog adta a
szinodu s azt is, hogy a három új kánonb an "ez az én testem" után következ-
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zék még: mely érettetek adatik. A .rnysteríurn f idei" kihagyását 93 tag sza
vazta meg. Tetszik-e a missa normativa ált a/ános fö/építés e? (Ezt bemutatt ák
a zsinatnak.) Csak 71 tag szavazott föltétlen igen-nel. Próbakép kötelező

legyen-e három lectio a mis ében? Fölté tl enül 72 tag kivánta , 59 tagadólag
felelt. A Credo-tervet nagy többséggelszavazták meg, épúgy azt, hogy a
breviáriumban négy hét alatt kerüljenek Sorra az összes zsoltárok.

B.

A ZARÁNDOK PÁPA FATIMÁBAN

Az elmult év májusának 13. napján volt az ötvenes évforduló ja annak, hogy
a Szűzanya a fatimai gyermekeknek megjelent ; ugyanakkor rnult 25 éve, hogy
XII. Pius pápa a világ ot Mária szt. Szívének szentelte. A kettős jubileumi
ünnepségre a portugál püspöki kar meghívta a Szentatyát , aki a meghívást
el is fogadta. Útj ának előkészítése csendben történt , csak 10 nappal a nagy
esemény előtt hozta nyilvánosságra elhatározását egy álta lános kihall gatáson
a Szt. Péter templomban. Beszédében kifej tette elhatározásának okait : eleget
akar tenni a portugál püspökök szeretettelj es és sürgető meghívásának, mint
egyszerű és alázatos zarándok a Szűzanya kegyhelyén még buzgóbban akar
imádkoznia békéért, első sorban az Egyház be lső békéj éért . hogy a vatikáni
zsinat nagy értékei az ős i szent hit ti sztaságában, az általános szeretetben,
az egyházi fegy elemben , lsten országának terjesztésében és az ökumenikus
közeledés becsületes keresésében blztos ítva legyenek. De éppoly buzgón
akar imádkozni a nagy emberi család békéjéért is, amely János pápa szavai
szerint az igazságon, az igazságosságon, a szabadságon és szereteten alap
szik. Látjuk, hogy ez a béke nagyakadályokkal küzd és komoly veszélyben
fo rog. Mintha a testvéries egyetértés a népek közt, a mindenek el őtt való
közjónak az eszménye csak szép álomkép maradna! A l evegőben lóg állandóan
egy "tudom ányos " háborúnak a veszélye, mely halált és pusztu lást hozhat
a népekre . Ez gyötri, ez aggasztja a pápát ; ezért akar mindent megtenn i a
békéért, az eqyet ért és ért , Ezért akar a szt Szűzhöz fo lyamodni, aki anyai
jóságában a fatimai gyerm ekeknek megjel ent és a vil ág megmentésére a leg·
hatásosabb eszközöket : az imát és a vezeklést ajánlotta .

A pápa elhat ározásának híre gyorsan elt erj edt a vi lágon. A nagy napra
a vi lág minden tájáról özönlöttek a zarándokok, magasrangúak és alacsony
sorsúak egyaránt: 7 bíboros, kb 100 püspök, sok ezer pap és szerzetes , jó
másfél millió hivő. Milliók volt ak ott léle kben, nézték az ünnepségek lefolyá
sát a távolbalátón vagy hallgatták a rádióban.

M á j u s 13 - á n reggel '/ ,7-kor érkezett meg a Szeritatya a római repü lő .

t érre , ahol már várta őt egy, a pápai színekre átlestett portugál repülögép.
Kabinjában egy asztalon a fatimai szt. Sz űz szobra állt. A gép át lag 800 km-es
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sebességgel haladt , 10.500 m. magasságban; az út 2 '/2 óráig tartott. Míg
Spanyolo rszág fölött repült, zúgtak az ország templomainak harangjai ; 200.000
galambot röppentettek föl , mint az emberiség békéjének [elk épelt,

A portug ál repülőtéren már ór iási néptömeg várta a pápát. Amint a gép
odaért , a töm eg leírhatatlan örömrivalgásba tö rt ki. "Éljen a pápa! "-kiálto tták ;
énekeltek, fehér zsebkendő i ket lobogtatták a zarándok-pápa felé.

A repü lőté ren ünnepélyesen fogadták a p ápát , aki aztán nyitott autóban
tette meg a további , 40 km-es utat Fatimáig. Az utat végesvégig embertöme
gek szegélyezték, fe lnőttek , iskolás-gyerekek. Anyák kicsinyeiket a magasba
tart ották, hogy a Szentatya áldja meg őket. Fatima közelében az útfélen meg
jelenít et ték a fatimai eseményt: egy fehérbe öltözött lányka állt egy emel
vényen, előtte három pásztorgyermek térdel t , juhaik is ott voltak mellettük.
A pápa jóságosan mosolygott a népíes öt leten és megáldotta a szerep/őket.

+
Már dél is elmult, amikor a pápa autój a lassú menetben elérte a f a t i 

m a i s z e n t é I y előtti te ret. A templom harangjai zúgtak, hangszóró k köz
vet itték az orgona hangját és az énekkar énekét: Ecce sacerdos magnus ...
Benedictus, qui venit in nomine Domini . . . A pápai emelvényt a mindenün 
nen odaszáll ított virágoknak özöne borította. Az üdvözlések után megkezdő

dött az egysze rű , "c s e n d e s" m i s e. Az evangél ium után a pápa portug ál
nyelven mondta el üzenetét a vil ágnak.

A bevezetőben üdvözölte a vil ág mind en rendű és rangú keresztényeit, az
tán itt is kife jtette az okokat, amelyek őt Fatimába szólí tották. Ezen a szent
helyen - mondá - e l sőso rban az Egyház belső békéjéért akar imádkozni. A
vati káni zsinat új lehetőségeket nyitott az Egyház részére. Keserves csalódás
lenne, ha az önkényes, és nem az Egyház tanítóhivatalától irányított magya
razatok ébredés helyett nyugta lanságot és egyenetlenséget hoznának létre!
Mi ly fájdalmas érzés lenne látni , hogy míg egyrészt azon fáradozunk , hogy
máshitű te stv éreinkhez közelebb jussunk, másrészt viszont nem nyújthatnók
nekik az igazság és szeretet ránk hagyott szent örö kségét a maga teljes
sért hetet lenségében !

Mindny ájan tudjuk - fo lytatta a pápa - mily csodálatos haladás történik
a természet titkainak megismerésében és kihasználásában. És mégsem boldo
gabb a vil ág, nem érzi magát biztons ágban. Jöttünknek egyik főoka az is,
hogya béke Ki rálynéjának lábainál esedezzünk a béke ajándékáért . A béke
lsten ajándéka , de szükséges hozzá az ember i köz reműködés is . Ezért imánk
után a vil ág népeihez és azok fel elős vezetőihez fordulunk: Emberek, legyetek
valóban emberek ! Legyetek észnél , gondoljatok a közjóra, ne törjétek esze
teket a puszt ítás és halál új eszközein, hanem az általános, közös jólét és
összmunka módjain és eszközein! Fogjatok hozzá a munkához, közeledjetek
egymáshoz; gondo lkozzatok , hogyan lehetne egy jobb vil ágot fölép íteni!
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A Credo után a nyilvános könyörgéseket 8 nyelven imádkozták, köztük
hazánk nyelvén is. Aldoz ása után a pápa 50 személynek nyújtotta az Úr szt ,
testét, akiket a legkülönbözöbb társadalmi rétegekből választottak ki. Első

helyen lúciának, aki egyedül van még életben a jel enés tan út közül, A pápa
kivánságára jött Fatim ába a coimbrai Kármelből. A Szentatya hosszabban
elbeszélgetett vele , egy olvasót és egy érmet adott neki. l úcia termé szetes
egysze rűségge l, izgatottság nélkül forgolódott a fényes társaságban; ő is
átnyújtotta a pápának a Kármel ajándékát: imák és jó cselekedetek jegyzékét.

Ezután a pápa a f a t i ol a i s z t. S z ű z s z o b r a elé térdelt, lába elé
helyezett egy ezüst olv asot , aztán szemeit a szoborra függesztve csendesen
imádkozott.

Aj tatosság a végeztével visszavonult ebédre és egy kis pihenőre, mely
után az előkelőségek fog adása következett, a legszívélyesebb hangulatb an.
Majd külön elbúcsúzott a portugál püspöki kartó l. "l:l etünkben még nem
láttu nk ily nagyszerű és keresetl en vallásos megnyilatkozást ," - rnondotta.
"I tt a búcsúzás órája; el kell válnunk , de szívünkbe zárjuk és magunkkal
visszük ennek a mélységesen keresztény népnek az emlékét , mely a Sz űz

anyát oly bensőségesen tiszteli és oly gyermeki szeretettel ragaszkodik
Kri sztus földi helytartójához."

Megindult a menet a repülőtér felé. Az egész úton megint ugyanaz a
lelkesedés. Az emberek mitsem törődtek az esővel. A repülőtér emelvényén
elmond ta a pápa b úcsúz ó szavait, köszönetet mondva mindazoknak , akik le
hetövé tették és elökészítették útj át . "Fat imai Miasszonyunk maradjon vele
tek , oltalmazzon és áldjon meg benneteket! " - ezek voltak utolsó szavai.
Aztán beszállt a repü l őgépbe , mely este 8 óra 10 perckor megindult Róma
irányába.

10 órát töltött a pápa portugál föl dön. Bókezűen magajándékozta a fati
mai templomot, ráhagyta miseruháját , püspöksüvegét, pásztorbotját , kelyhét
és mell kereszt jét; megajándéko zta a szegényeket is bőséges alamizsnával.
Klt üntetéseket osztott azoknak, akik különös érdemeket szereztek zarándo
kútja érdekében, nem feled kezve meg a repülőgép személyzetérő l és a vele
utazó újságirókról sem.

B.
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Varga Pál

VilÁGI HOZZÁSZÓlÁS A PAPI NÓTlENSÉG KÉRDÉSÉHEZ

Úgy is mondhatn ám: beavatkozás papi belügyekbe. Mert a cölibátus
igazán .belüqys" , legszemélyesebb ügye a papnak és Istenének. t:s talán
a legelső , ami valahogy visszatetsző a dologban, hogy manapság ország
világ e lőtt tárgyalnak róla. Nem a - jóakaratú vagy rossznyelvű - hívek,
hanem a papok maguk. Igaz, ma stílus és szinte divat a nyiltság, a con
fessio, a nyilván osság elé tárás. Sok jó is származik belőle, kétségtelen. De
azért a l egbensőbb családi ügyek valahogy mlntha mégsem erre lennének
valók. Egy kics it úgy érezzük magunkat, mint a gyermek, mikor szülel előtte

vi tatják meg családi életü k intim problémáit. Enyhén kínos és szorongó
érzéssel kísérjük nyomon az érveket és ellenérveket és arra gondolunk:
bizony jól tette a Szentatya, hogy annak idején egyszerűen megtiltotta a
kérdés tárgyalását a zsinat nyilvánossága előtt. De ha már egyszer szőnyegre

került, vis elj ék el tisztelendő atyáink azok hozzászólását is, akiket - akár
nőtlen ü l , akár n ösen - szolgálni hivatottak.

Felnőtt vil ági létemre sok papi botrányt láttam, még többről hallottam.
Tisztában vagyok a kérdés minden erkölcsi , gazdasági, testi-lelki nehézségé
vei, bonyodalmával. Amellett szilárdan hiszek az Egyház krlsztusl mivoltában,
s ezt a hitemet semmi a lényeget nem érintő vonás megváltozása nem
befo lyásolhatja. Mégis: ha valami kínosan rendítené meg az Egyházba vetett
e m b e r i hitemet, ha valami aggodalommal tö lten e el a papi szolgálat ered
ményességét, következőleg a papság létjogosultságát illetően, az elsősorban

a cölibátus megszüntetése lenne.

Mert:

1. A z I s t e n n e k e g é s z e m b e r k e II! Szent Pál szava világos:
. Szeret ném, ha gond nélkül lennétek. A nőtlennek arra van gondja, ami az
Úré: hogyan járjon az Úr kedvében. A nős azonban a világi dolgokkal törődik:

hogyan keresse felesége kedvét, és m e g o s z t o t t." (1 Kor. 7, 32-33) Ez
a "megosztottság" az, ami nem fér össze az igazi papi lélekkel. Hivatása :
a közvetí tés lsten és ember között olyan belső feszültségben tartja, olyan
kizárólagosan lef oglalja, hogy ezt csak egyféleképpen lehet bírni , teljesíteni:
ha teljességel Urában gyökerezik, mintegy "beleszeret" az Istenbe. Egy-egy
nagy emberi ügy megszállottjai : nagy tudó sok, művészek, emberbarátok, stb.
gyakran házasság nélkül maradnak, vagy a családi élet egészen periférikus
helyet toglal el életü kben, annyira betölti őket hivatásuk. A papnak ez az
utóbbi megoldás nem képze l hető el, hiszen a házasság szentség, és a szent
ségek kiszolgáltatója nem alacsonyíthatja le saját életében a szentséget.
Az igazán ker esztény módon élt családi élet pedig annyi gonddal-bajjal, de
annyi sajátos belső problémával is jár, hogy bizony elkerülhetetlenül .meg
oszt" és elvon az lsten közvet len szolgálatától. Amivel persze legkevésb é
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sem akarjuk azt mondani, hogy a családos ember nem élhet szentül keresz
tén y életet. Csakhogy ő éppen a családon keresztü l közeledik az Ist enhez.
A papnak vis zont más módon, közvetl enül kell közelednie Hozzá. Manapság
sokat beszélünk a világiak sajátos aszket ikájá ról, - de közben ne hanyagolják
el a pap sajátos aszket ikáj át sem . . . Hogy a szent ségi jegy egészen lefoglal
az Ist ennek és elkül önít az emberekkel való minden ember ien-bizalmas vi 
szonytól , az valahogyan evid ens mindenkinek, aki csak egy kic sit is terrn é
szetfölötti módon látj a a papi hivatást; az is vo lt kétezer éven át . Ez persze
nem "természetes" állapot , de hát az sem természetes, hogy az lsten szent
ségi karakterrel lefoglal és alt er Chr istussá tes z embereket ! Egyébként elég
sok jó pappal volt alkalmam már beszélg etni , s érdekes módon úgy látszott,
hogy az életét Istenbe mélyesztő pap igazi problémá i tö bbnyire n e m a
sexus terén vannak. S ha vannak : az nem lényegesen több - viszont lénye
gesen egyszerűbb - mint ami ldöröl-ld öre a csal ádos ember életé ben is
fölmerül. Az pedig , hogya család nélküli élet "embert elenné" és a vil ágiak,
a csal ádi nehézségek ir ánt érzéketlenné tes z, igaz lehet egy remetére, de
semmiképpen sem áll a hivatásának komoly teljesítésével a vil ágban uqyan
csak benne álló, lelkiatyai minőségében annyi ember szívébe látó lelki
pásztorra.

Egyszóval a papot semminek sem szabad elvonnia Istenétől. Annyit kell
belőle befogadnia, amennyire csak emberi edény képes, hogy továbbadhassa
nekünk. Hogyan férhetne meg emell ett bármi más? És itt gondolunk a csa
ládot sokszor pótoló, de annál jóval kevésbé szép és előke lő szenvedélyekre
vagy hobbykra is a pap életében: tud óskodás, sport, társadalmi élet , kártya,
akármi . . . Bocsánat, hogy egy kalap alá ves szük mindezt, de ebből a
szempontból csakugyan mind egy: az igaz lsten szolgálata nem tűr bálványo
kat, és a cölibátus nem pusztán . nöt lenséq" , - teljes kiüresedés az min
dent ől . hogy egyedül lsten tö lt hesse be a választott lelket .

+
2. N e k ü n k i s e g é s z e m b e r k e II! Olyan, aki mind enestül a

mienk. Aki éjj el-nappal rendelke zésünkre áll. Akihez bármikor és bármivel
fordulhatunk, - nincs magánéle te, nem kelJ f élnünk, hogy megzavarjuk.
Akiről tudjuk; nincs más gondja , mint mi. Bizony, az ember kizárólagos ságot
igényel. Lelkének mél yét nem adja könnyen, s ha már a bölcs lsten úgy
intézkedett. hogy ömellette ember e l őtt is ki kell azt tárnia, akko r legalább
legyen az az ember egészen az Ö embere. Gyönyörű és példaadó családi
életet éJnek sokszor más-ritusú papok, akiknek a nősü lés megengedett.
(Erdekes, és nem kis mértékben igazolja a fent ieket, hogy püspökségre,
vagyis a papi hatalom te lj ességé re it t is csak nőtlen juthat) . De azok, akik
olyan lelkesen dícsérik ő ket és ennek alapján már-már szabályt csiná lnának
a - tis zteletreméltó, megokol t és hasznos - kiv éte lb ól. belenéztek-e valaha
is közelről a velejáró keserves problémákba? A párválasztás tapogatózása,
sokszor esetlegessége (hiszen a fi atalembernek tanulmányai mellett err e
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vajmi kevés az alkalma és energiája) , legtöbbször rokoni : .beh ázasod ásck" ,
ami a papi családok degenerálódására vezet; az egyes papi családok kö
zötti intrikák; a családi élet int imi tásain ak kiszolgáltatottsága, hiszen az em
berek általában mindent tudni akarnak papjukról, s még meg is toldják a
valóságot a maguk jószántából; az adódó nehézség ek, anyagi gondok, keserű

ségek , esetleg komoly családi bajok sorv asztó hatása a papi élet re . . .
Mindez bizony nagyon is emberi szintre "húzza le" sokszor a papot hívei
el őtt. És ez nem jó. Ne is beszéljü nk azokró l az esetekről, amikor a hivatás
gyakorlása veszélyekkel jár, amiko r a pap nyomásnak , fenyegetésnek van
kitéve - mil yen nehéz kölönc ilyenko r azok fé ltése, akikért családilag fele
l ő s ! Nem egyszer sóhajtott fe l beszélg etés közben egy-egy komoly lelkiéletet
elő házas pap- ismerősöm : ha újrakezdeném, nem nősü lnék . . .

Egy másik oldala ugyanennek a kérdésnek : A pap minden képesség ével,
egész tehets égével , t alálékonyságával , lelkierejével, stb . éljen hivatásának,
szolgálatának. Hiszen ha mindezt odaadja, az is el enyészően kevés az lsten
és a modern i dők követelte roppant igényekke l szemben! Ez a pálya nem
hivatal , amit bizonyos számú óra letelte után ott lehet hagyni, nem szer
szám, amit a munkaidő végeztével letesznek. De még csak nem is szent
cselekm ények és " közbeeső idők " sorozata, amely közbeeső időkben "a pap
is ember" .. . Am it csak lst en pozitívumban a lel kébe adott, azt neki mind
maximálisan gyümölcsöztetnie kell a t e I j e s közösség javára, egész életide
jében, telj es energiája bevetésével. Ahol a papban igazi odaadás és igazi
kezdeményező erő van, ott - megfigye lhetjük - az egyházközség felvirágzik .
De a vizesés ereje szabad zuhogásában van, azért képes roppant erőműveket

hajtani, mig testvé re, a szélesebb ágyában elterebélyesedett folyam 
ugyanaz a víz! - csak lassacskán ballag . . .

Ha mindez így van, miért olyan nyugtalanító téma manapság papi körök
ben a cölibátus? Legyen szabad egy föltevést megkockáztatni. A mai ember
ben, s így sajnos a papban is veszedelmese n m e g c s ö k k e n t a t e r
m é s z e t f ö I ö t t i é r z é k és látás, s ezzel együt t az áldozat nagy tényének
érte lme és megbecsül ése. Igy vagy úgy , de mate riali sta, evilági l e lk ü l etűek

lettünk, igen nagy fontosságot tulajd onítun k a te rmészetes tényezőknek és
akadályoknak, s ez befolyásolj a elhatár ozó módon felfogásunkat. Ez persze
messzemenően indoko lt és hasznos. De túlzásba vin ni nem jó. Nagyon furcsa,
amiko r kitű nő teo lógus ok, teh át a természetfölöt ti szempontok hivatott hor
dozói is úgy beszélnek, mintha csak az emberi oldalát látnák ennek a kér
désnek. Mintha bizony az lsten, aki úgyis minden házasság természetfölötti
részének is a kútforrása , nem tudná megadni a term észetes kie gészülést is
annak, aki egészen Reá bízza magát és Iránta való szeretetből érzékeny
áldozat ra is képes! Me gszégyenítö szépséggel és mélységgel ír er rő l Roger
Schutz, a taizéi közösség priorja, "Az egység sodrában" címmel magyarra
is lefordított kis köny vében. Szerzete sei nem katolikusok, tehát nem len-
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nének kötelesek szűzességet fogadni. De fölfe dezték ennek ért ékét. .M ás
különben - írja - hogyan lehetne igazi jelet állítani az lsten iránti szere
tetnek. amely te ljessé get kíván?" .A cöli bátus az lsten eljövendő országának
jele." ~s tovább:

.A t isztaság nem is sejtett tért nyit az ökumenizmus előtt . Altala annyira
az Istenben akarunk remélni, hogy semmit sem akarunk megtartani magunk
nak. Kitárulunk a mindenség fel é, kit árulunk, val óban ökumenikusan, egye
tem esen, s igy készséges szívvel magunkévá tudunk tenni minden gondot,
minden t, ami csak hozzánk elér.

Akinek nincs tes t szerin t i családja, az lsten annak kitárult szívet és érte l
met ad, hogy szeressen minden embert vagy lelki családot . Aki Kris ztusért
és az evangéliumért kitárja a karját mindenki felé, senkit sem zárva ki, az
tud az ökumenizmus követelményei szeri nt élni s így meg tud érten i minden
emberi helyzetet. Aki az Istent keresve olyan ember akar lenni , akinek csak
egy szeretete van, az tanuskodni tud Krisztus rej tett jelenlétéről azok előtt

az emberek előtt , akik nem tudnak hinni ." (I. m. 58-59)

lsten rejtett jelenléte! Igen, ez a cölib átus: "elzárt kert, lepecsételt
forrás" a kívülállóknak, de bár éreznék meg és hordoznák szívükben ill atát ,
izét mindazok, akiket lsten erre hív! Bár azt az energiát, amit most egyes
papok az évezredes pillérek döngetés ében fogyas ztanak el, állítanák inkább
a tisztaság titokzatos termékenysége művének szolgálatába! Hiszen mai
világunknak minden eddiginél nagyobb szüksége van igazi, egész, szent
papokra, akik életük egyedüli céljának ismeri k ls ten és ember tökéletes
szolgálatát, a bábáskodást a nagykorúsodás kínjaiban vajudó vil ág melle tt!
Már pedig .az lsten azokat teszi meg Kri sztus követei nek - emberi sze
mélyiségük korl átai ellen ére -, akik hűséges szívvel ezt válaszolják: igen
és ámen." (Schutz)

Magyar papi lelkigyakorlat
(vagy zsinat i teológ iai kurzus)

lesz Innsbruc kban, a Haus der Begegnungban
1968. aug. 19 esté től aug. 23 péntek estig .
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MAGYAR NÉPÜNK PAPJ A

RODOSTÓi FORGÁCSOK

1. Mikes Kelemen törökországi leve lei között van egy, a 88-as szamu,
amelybő l megtudjuk, mennyire hasznosan és mi ly istenesen töltötte volt
bujdosásának napjait az egyre vénü lő fejed elem. Mi kes is csak úgy tudj a
megmagyarázni ezt a csodálatos életmó dot, hogy kijelenti: ahhoz pedig, hogy
valaki igy töltse idejét , "arra az lsten ajándéka kévántati k", mivel (a naponta
való kétsze r i misehallgatást és egyéb gyakori és hosszas kápolnai ájtatossá
gokat nem számítva, e rrő l a 34. levélben van sz ö) ebédig irásb an, olvasásban
tö lt i idejét . ebéd után pedig "aki látná, azt mondhatná, hogy valamely mester
ember : vagy fú r , vagy farag, vagy az esztergá ban dolgozik. I:s az ő gyönyörü
szakálla sokszor te le van fo rgáccsal, hogy maga is neveti magát. I:S úgy
Izzad, mintha munkája után kellene enni kenyerét." (88-ik levé l)

Ebből a szarterep ü l ő forgác sból szedegettem föl egy némely tanulságo
sabb példányokat a huszadik század bujdosó magyar papjainak okulására és
vigasztalására.

2. Az erdélyi Zágonból a Boszporus partjá ra sodort Mi kes ugyancsak ámul
dozik a rodostói nagy rendtartáso n. Be is vallj a. hogy nem ismer olyan klast
romot, ahol úgy megtartanák a regulát, min t náluk. Ha valamelyi künk, úgy
mond, baráttá lenne, nem kellene neki egy esztendőt tölteni a novic iátusban ,
mert Rodostóban mind ent minútára csel ekszenek. Van nekem egy kis kuty ám,
aki úgy ismeri már a rendet , akárcsak én. .Mikor doboInak és misére megyek,
reám se néz, de mihent ebédre dobolnak, azonnal felugri k és hozzám jő.

Csak arra vi gyáz, mikor kimegyek a házból, hogy merre megyek: ha a feje
delemhez, vagy a templomba megyek , meg se mozdul, ha hínám is, már
tudja, hogy arra a két helyre nincsen szabadsága. Nincsen értelmesebb
oktalan áll at a kutyáná l." (80. Iev.)

Éz ezt a valóban kolostori napirendet Rákóczi egész haláláig pontos an
betarto tta és másokkal is betart atta. Aprilis elsejéig még az .esz terq ában"
dolgozott, de utána egyre jobban erőt vet t rajta a betegség. April is 8-ikán,
Nagypénteken halt meg, 1735-ben. (112. lev.)

3. Mikes számára ez volt hazája elvesztése után a legnagyobb csapás,
hisz mint bevallja: "énneke m soha semmi egyéb okom nem volt hazámot
elhagyni, hanem, hogy igen szerette m az öreg fejedelmet. Noha a mennyei
Atyám 'e l ő tt más okból kelletett elhagynom." (145. lev.)
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16 éves korában vett búcsút Erdélytő l. Ettő l kezdve bujdosás egész élete .
Nem mintha anyagiakban szükségét látták volna valaminek is : a török császár
gondoskodott róluk) . A sok ide-oda való hányódás-vetődés gyarapította ta
pasztalatait, kitágította az erdélyi hegyek közé szorul t zágoni kisnemes gon
dolatvilágát. A sok fölös idő pedig módot adott neki az olvasásra, írásra és
gondolkodásra. Leveleib en megl epően széles olvasottságról tesz tanuságot .
Érdek lődése szlnte határt alan. Talán csak elpusztíthatat lan humora és
ragyogó optimizmusa fogható hozzá. Idegen nyelvből magyarra lefordított
munkái 11 kötetet tesznek ki. Mindenre van szeme, mindent lát, száz pro
blémát vet föl félig tréfás, féli g komoly leveleiben.

+
4, Újra meg újra kitér ezekben a levelekben a tanulás, az álta lános műve l t

ség emelés ének fontosságára. Aj ánlja nénjének a nyelvtanul ást. De még
ennél is fontosabbnak tartja a nemesasszonyok és lányok képzését. Meg
kell tanítani őket írni és olvasni. Különben mással kell majd megíratniok az
uruknak szóló levelet. Ám ennél is rosszabb, hogy "a férfi nemcsak a hagy
máról és a dézma borról kívánna írni a fel eséginek, hanem más egyéb egyes
ségbői, szeretetből származó gondolatait is leírn á, ha a felesége tudna írni
és olvasni. " (27. lev.)

A lányok nevelését éppolyan fontosnak íté li, mint a fiú két : egyikre épp
annyi gondot kellene fo rdítani, mint a másikra . Rákóczi f iainak épp az volt
a bajuk , hogy nem nevelték, nem taní tották' őket i ll endően . Pedig talentumok
lett volna elég. Igaz, nem is sze rét te k tanulni , mert nem szokták a tanulást.
"Az ész pedig tanulás nélkül olyan, mint amely föld parlagon hever . (147.
lev.)

Sajnos , kesereg tovább Mikes , "a mi boldogtalan országunkban" vajmi
kevés alkalma van az ifjúságnak az igazi tanulásra és képzésre, vagy éppen
séggel semmi. "Noha mindezekre olyan alkalmatos volna, mint akármely
nemzet," Az iskolákban jobbára csak lat inra tan ítj ák meg azokat, akik oda
járnak, meg egy kis filozófiára, amit hamar elfelej tene k. Ha meg hazamennek
a nemes úrfiak, apjukat minden héten hétszer részegen látják és hamarosan
eltanulnak a környezettől minden paraszti szokást. Ha apja vendégeit leré
szegítheti a kitanult Úrfi, ez "legnagyobb gondja ". Vadászatban, italban vagy
Vénusz udvarában teli k a drága idő és amit egynéhány esztendő alatt meg
tanult, azt egy kevés idő alatt mind elf elejti. Az országnak hasznos tárg yakat
(hadakozás, termés zettudományok, az ország igazgatása, gazdasági és keres
kedelmi ismeretek) nálunk nem tanítan ak, pedig külföldön (M ikes a f ran
ciákra gondol) ismerik ezeket is. Csoda tehát, ha "se maga, se az ország
hasznát nem veszi" az il yen tanulmányoknak. Az apák csak részegeskedésre,
feslett és tunya életre adnak példát gyermekeikne k. Az ilyen aztán, ha fe l nő

is és tanácsúr lesz belőle, tudatlan és tehetet len "és egy tudat lan tanácsúr
olyan egy országban, mint egy üres hordó a pincében." (62. lev .)
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5. Ne csodálkozzun k azonban ezen, hisz az ország fejesei se te sznek nagy
kárt a műve l tségbe n. Mikes az egyi k levelében a püspökökről szolgál hasznos
információkkal képzeletbe li nénjének.

A régi püspökök, főleg napkeleten, gyalog jártak, legfelj ebb ha az öre
gebbje ült fö l szamárra. Konstantinápolyban annyi sok pátriarka között csak
egyrő l hallotta volt. hogy 200 paripája lett volna. De ez a császár öccse vol t .
Lévén egy kedves kancája, éppen az off iciumot mondotta a papjaival. mikor
újságolják. hogy megvemzett a lova. Erre .azonnal levetkezik, elhagyja az
officiumot és az istállóba megyen."

A "napnyugoti püspökök azonban kezdenek hamarosan a lovakra rászokni,
a Krisztusnak és az apostoloknak hagyván szamáron való járást. " Igaz, szent
Márt on szamáron járogatta be a dlöc ézls ét. de az még eleinte vol t , mikor
"a nagy renden való fami liák nem igen vágytanak a püspökségre, de mihent
a nagy urak gyermekei a püspök i süvege t a fejekbe n kezdték ten ni, szégyen
nek tartották volna szamáron vagy öszvéren járni , hanem paripákon és nagy
sereggel kísértették magokot , amidőn a diöcéziseket mentek látogatni ,
ugyannyira, hogya szegény plébánusok kényszerittetének panaszt tenni.
hogya püspökö k sok kísérettel szállván rájok , azok őket mindenekbő l kieszik,"

Szent Gergely pápa ugyan lovon járt , de ez a pápa "inkább vigyázott a
zsoltár szépen való éneklésire, mints em a szép lór a." Persze, közben meg
változ tak az idők . Mit mondanánk, ha pl. egy spanyol püspök, akinek három
vagy négyszázezer arany jövedelme vagyon egy évben, "ha csak egy szol
gálót tartana, aki babot főzne ebédji re, és egy szamáron kerü lné meg a diö
c ézisét" . Csodálnánk, de nem követnénk, "fös vényn ek is tartanánk" .

A magyarországi püspökök régen tartoztak a tö rök ellen fel üln i (t. i. a lóra)
s ezenkivül a király egyik fiát eltartani. Azért volt náluk nagy gazdagság.
Vagy nem szégyen l enőnk-e, "ha a mi erdély i püspü könköt csak egy diáconus
kisérvén, szamáron menne a gyűlésben? " Ezért a bevett szokást kell követni ,
vonj a le nagy diplomat ikusan Mikes a tanulságot. Hogy pedig ennyit írt
nénjének a püspökök rő l, annak többek között egy éppen náluk ven dégeskedő

érsek volt az oka. De ez a jó féle püspökök fajtájából való, . rnind hintóban,
mind gyalog megér demli a tis zte letet". (57. lev.)

6. Az alsóbb papságot is szelíd humorral fest i le nem egy levelében. Ugy
tudja, hogy a lengyel papok a sekre styében l évő szentelt vízbe teszik az
égett bort , hogy meghüljön , amég a misét elvégz ik. "Nálunk megengednék-é
aztot? " (az egyes országok különféle szokásairól irván, végül is oda lyukad
ki, hogy alkalmazkodni kell az ottani szokásokhoz) . (33. lev.)

Jásziban, a Havasalfö ldön való tartózkodásuk alatt nagyon egyedü l lézen
gett, egy olasz páteren kivül senkivel se tudott elbeszélgetni. Ha az se lett
vo lna, hát bizony csak evéskor nyitná ki a száját az ember. Igaz, ha kocs
mába menne, ott el lehetne tereferé lni : "ott eleget beszélgethetnék a papok
kal, rnerf itt korcsomákon minden hordó mellett vagyon legalább tí z pap, és
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aztot ugy veszik körül. valamint egy halottat. " (150.lev.) Az se kerülte el
figyelmét, hogyatörököknél a papok csakugy . szeretlk a jószágot " , valamint
másutt. (173.lev.)

.A görögöknél a p átrlarka annak adja az érsekséget , aki többet f izet ; ez
meg megint a többet ajánl ónak ítéli oda a püspöki széket. A plébánosság
szétosztása sincs különben. Igy huzz ák ki a pénzt a szegény ember erszényé
ből: t. i. az illet öknek. mint pl. a plébánosoknak is, a híveken kell behajtani
(ünnep , böjt, és sok egyéb "haszonhajtó bévett szokások" keretében) a
szüksége s összegeket. A görög papokról irja ezt a nem éppen h ízelgő észre
vételt : "Vasárnap valamely rongyos öltözetben a misét elmondja, amint lehet
tőle; de hogy prédi káljon , azt nem lehet az ő tu datlanságátó l kivánni. De
miből tanulna valamely kis prédi kációt csinálni és mi kor? Mivel, egyne hány
pléb ánusnak voltam a házánál, egy könyvet se láttam nálok, hanem valamely
szakadozott misemondó könyvet ta rtanak, és abból áll minden könyvök." Ezt
meg is lehet érte ni, hiszen egész nap a rnez ön dolgoznak, hogy fe leségüket
és gyermekei ket eltartha ssák. (90. lev.)

Egyszer egy csí ki barát vetődött el a bujdosókhoz, "jó magyar pap", s azt
hitte szegény, hogy ott is (éppen Bukarestben állomásoztak) megbecsülik
a reverendát és csu kly át , "valamint Csikban" . Hiába mondták neki , t egye le
a csuklyáját , nem akarta. Míg aztán egy török . plpasz árral az orcáját meg
símoqatta". A barát békess éges t űr ésse l vett e ugyan, de másnap azért mégis
oláh köntösbe öltözködött, "és azóta nem tart a pipaszár tól." (156. lev.l

Az idézett levelekb en nem annyira a magyar papságról van sz ö, de ugy
látsz ik azokról se tud nagyobb jót mondani , legalább tudásuk dolgában. Hogy
az egyszer i pap, akit a gyóntatós zékkel eml eget , magyar volt-e vagy sem, nem
túnik ki elbes z élés éból. Volt egyszer egy pap, aki csak egy prédikációt tud
ván, azt is csak a gyónásról , mindíg ugy kerek ítette ki a mond ókáját, hogy
akárm ilyen ünnepen is mindi g a gyónáson lyukadt ki a prédikáció . Egyszer
szent József napján megkérték, beszélne nekik szent J ózsef rő l. Aty ámf iai ,
kezdte a beszédet, szent József ács vo lt és minthogy ács volt , gyóntató
székeket csin ált; azért beszéljünk ma is a gyónásról. (65. lev.)

A szerzetese ket és munkásembereket ugyancsak megdicséri munkás ,
mértékletes életük miatt. Ennek köszönhet ik hosszú életüket, míg az uraknál
senki se csodálkozi k azon, hogy folyton betegeskednek a rende t len életmód
és mértéktelen evésivás követk ezményekép pen.

7. A papoknál is több dicsérete t tud mondani az erdélyi asszonyokról és
anyákról. Az erdélyi nő tudja mi a becsület . "Ha magyarors zági volna kéd,
tartanék valamitül (valami i g é retről volt szó) , de erdé ly i lévén, ott nemes
asszonynak a szavok olyan áll andó, valamint a brassai havas" . Mert "egy
erdélyi asszony nem ér-é annyit, mint tiz magyarországi? A rózsa tö bbet ér
a kórónál, a nap fényesebb a ho/dnál. Mi kor Magyarországon fogyatkozás
van a napban, csak egy erdélyi aszszonyt vigyenek oda, annak szépsége elég
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fény ességet ád . . . Ha az lsten őket szebbnek teremtette másoknál. ki
t ehet arról?" (32. lev.) Mikes is erdély i feleséget kiván magának: ..mert nem
tud ok olyan országot, ahol az asszonyok oly an érdemesen vise ljék a fel eség
nev et. mint a mi tündéro rszágunkban." (59. lev.)

Majd az a gondolata támad neki. milyen jó lenne nénjébő l papot csinálni:
..mics oda szép i d ő vo lna. amikor az asszonyokat fe leme lnék a papságra!
Bezzeg akkor vol na jó id ő! Akkor látnánk új rendtartásokat! " A nagy böjtből

igen kicsi nyt csinálnának. vagy ta lán ki is törü lnék a kalendári umból és
annyi időve l meghosszabbítanák a fars angot. Ha most a farsa ng hat hét ,
hát akkor 13 hét lenne. A házasság szentsége az első helyre kerülne. az
elválasztás akkor igen könnyű dolog lenne. A gyónást talán meghagynák...és
hogy a penitencia rövi debb vo lna. de oh! mely hosszú vo lna a gyóntatás,
rnert oly papné kezibe akadhat nék. aki mindent meg akarván tudni, száz
kérdéseket tenne. aki még a gondolatokat is meg akarná tudni. de meg
ellenb en könnyű penitenciát hagyna." De Ő . Mikes bezzeg várhatja azt az
időt , mikor mindez bete ljesedik. Addi g el is temethet ik. s ..azután asszo
nyomék,' ha soha papok nem lesznek, sem bánom." (58. lev. )

8. Mikes csi llogó humora sem tudja vele feledtetni a bujdosás keser ű s é

gét. Jó katolikus keresztén y hívó lév én. tudja , miszerin t ..a fazekas akaratján
kell járni a fazéknak. és azt nem mondhatja a fazekasnak: miért küldötté l
engem Dri nápolyba? jobban szerettem volna káposztás fazék lenni Erdélyben.
mintsem kávét ivó f indzsája a császárnak." (7. lev .)

Erdély azonban, ez a ..tündérország". ezer szállal és láthatatlan fonállal
hívja. csalogatja . Orül, hogy aHavasa l föld rő l végre megláthatja az erdélyi
havasokat , Erdély ..köpönyegit" ...Ha Zágonban sert nem ihatom is, de iszom
a Bozza viziből. " (146. lev .) Nagyokat sóhajt. amikor Nikápoly nál meglát ják
..az édes Olt v izét " , ..mert olyan édes hazából foly ki. ahonnét 31 eszte ndőtő l

f ogv ást ki vag yok rekesztve ." (142. lev. )

~s most fakad fel bel őle a sz ép vall omás: ..A bujdosó magyaroknak a
bujdosásban is bujdo sni kell. hogy valami ben hasonlók lehessenek az Isten
nek bujdosó f iához." (44. lev .) A sors ide-oda dobálja őket. Utközben gyönyö
rű vidékeken haladnak át, ..mindenüt t a mezők bé voltanak terítve virágok
kai , hogy csak a szekfű re és a tulip ánt ra léptek lovaink. Egyszóval mindenütt
virágos kertben jártunk." Be szivese n bemenne Zágonba. ..mik or az ő édes
hazája havasai mellett" megy el! (149. lev.)

Már ia Terézia azonban hallani se akar Rákóczi híve inek hazaté résérő l.

..Még csak a nevét se említsék el ő ttem ! " , jelenti ki fellebbezést nem tűrő

merevséggel. Igy hát t ovább tart a bujdosás. Egész Európa forrong pedig . a
fejedelmek mindenütt nagy mozgásban van nak, csak mi vagyunk igen nagy
bujdosó csendességb en. minth a a mi dolgunk voln a a legjobban ." (160. lev .)

A keresztények egymást fogyasztják, ..a tö rök azt békességes szemekkel
nézi". ' (165. lev .)
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9. Lassan azonban másfajta nyugtalanság kezdi kinozni az öreg bujdosó
mindig derűs szívét . EI kezd gondolk ozni a bujdosás értelme felett . Isten
. rnlnket például te tt az egész nemzetünknek, és boldogok azok, kik tanulni
fogna k rajtunk, kik az országgal együtt tartanak, és akik füsth öz hasonló
okból el nem hagyják nemzeteket. Adja lsten, hogy soha senki bennünket ne
kövessen, és irtózva halljon beszélni a ml hosszas bujdosásunkról."

De vajon ők voltak az e lső bujdosók a magyar történelemben? "Bizony
nem. Mi tanultun k-é másokon? Nem. Mások fogna k-é tanulni rajtunk? Nem.
De miért? Mert mindenkor egyfé le okok vezetté k, vezet ik és vezetni fogj ák
az embereket az olyan állapot ra, mint amelyben mi vagyunk." (145. lev.)

10. Egyszer - még élt Rákóczi is - két magyar gályarabbal találkoztak
az egyik hajón a Boszporuson. Nagyon megesvén szlvük a szerencsétl en
nyomorultakon, kérdezi , nem lehetne-e őket valami módon kiszabadítani eb
bő l a nyomo rúságból. Erre azok azt felelték: "Miért mennénk mi már
Magyarors zágba? Feleségünk, gyermekei nk talán már megholtanak - ott is
mivel élnénk? Itt éte lt adnak, és megszoktuk már ezt a nyomorús ágot ."
Mikes meghökkent. Nem ilyen feJeIetet várt tő/ük . Én bizony "másként gon
dolkodn ám, ha helyettek voln ék." (36. lev.)

Ez az epizód nagyon elgondolkoztató. Milyen sivár lehetett akkor Magyar
országon a szegény ember élete, ha inkább maradtak gályarabnak, idegen
szolgaságban, semhogy egy lépést is tettek volna szabadulásuk érdekében ,
a hazamenésre? !

Mi kes is tudja, mil yen óriási különbs ég van a szegény és gazdag ember
sorsában. De tudja és hiszi , Isten nek éppoly gondja van a szegényre, mint
a királyra, különben azt kell ene hinnünk, "hogy nincs en más világ ; és hogy
csak a nagy urakér t , a gazdagokért teremtetett ez a világ; az alacsony ren
dúek és a szegények csak azokért vannak e világon, valami nt a vízben az
apró halak a nagyokért, és valamint az oktalan állatok a tehervonásért ."
(51. lev.)

Vajj on ha Mikesnek is a szegényember sorsa jutot t volna osztályrészül
abban . f ünd ércrszáqban" , még mindig vágyódott volna annyira sert inni
Zágonban?

Később a magasabbrendű magyaroknál is hasonló csalódás fogja erru
érzékeny lelkét. Rákócziék halála után őt tette meg a porta a bujdosó k fejévé.
Az engedelm esség ugy látszik már akkor se volt a magyar urak legfőbb

erénye: akitő l se adományt, se bünteté st nem várnak , ott az engedelmesség
se egész, mert az embereket vagy a haszonkere sés, vagy a fé lelem vezérli,
r it kán a szeretet , vagy a becsület. (117.lev.)

1,. Közben egyre fogy a bujdosók száma. Egymásután dő lne k sí rba a
Rákóczival kijöttek.•l:s amennyin már maradtunk, egy szilv afának is elférünk
az árnyékában." (145. lev.) S bár "hárman-négyen vagyunk, mégis meg nem állha-
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t unk, mert ez a veszett egyenet lenség csak közöttünk marad . Noha tahintja
(a császártól kiu talt tardásdí j) nincsen a port át ól . de csak élődi k , mert mi
magunk táplálj uk ves zedelmünkre. Ha rajtam áll na, régen eltemettem volna :
de, amint láto m, ő fog min ket eltemetni ," (162. lev.) "A hitetlenség, kétel
kedés és ez a fekete ír ígys ég csak velün k bujdos ik, mintha ők sem marad
hattak volna az országban ... Mennyi sok at tem ettünk már el közülünk, de
ez a veszett ir ígység csak megmarad, és ez az egyenetlenség csak egész
séges, és semm it se vénül . . . Ugy tetszik, hogya bujdosóknak jobban
kellen e élni, min tsem az otthon lakó atyafiaknak: de még eddig mind ellen
kezőt t apaszta ltam. Sőt még ment ől inkább fogyunk, annál inkább szaporodik
az írí gység és egyenet lenség. Ez mindenkor így volt - szomorúan látom,
hogy így is lesz mind örökkön örökké."

Rákóczi mindig azon vo lt, hogy űzhetné el az ilyeneket közülünk, irja
Mi kes, de amit a halál végbe nem vihet, hogy v inné ő végbe? "Ha rajtam
áll ott vo lna, régen megégettem voln a őket , mert ugyanis mit keresnek közöt
tü nk? (ezek Mi kes legkeményebb és legkese rűbb szavai!) Egy áll apotban
vagyunk - egyik ugy hagyta ej j ószágát , mint a másik."

Mi kes az unalomban, a semmittevésb en ker esi ennek az áldatlan egyenet
lenségnek a gyökerét. Nem csoda, ha "könnyen megunják a bujdos ást."
(96. lev. ) Meg aztán a nyugtalanság, nagyr avágyás a baj okai : . Fellnek sincs
esziben az ország java, de min denki teli to rokkal kiáltja a szabadságot. Mert
nagyobb rész csak az újság és a változás után fut, a jövendőt meg nem
gondolja , se a jelenvaló jó val nem tud élni ," (85. lev .)

Haszontalan lett vol na hát a hosszu bujdosás? "A haszontalant nem kel
let t volna mondanom , mert az ls ten rendelésiben nincsen haszontalanság .. .
Kérjük az üdvösséges jó halált és az üdvöss éget. Éz azután megszűnünk a
ké réstő l , mind a bűntől , mind a bujdos ást ól. mind a telhetetlen kívánságtól.
Am en." (207. utol só levél)

12. Ki ne érezné, hogy ez nem az igazi megoldás. Mi kes nagyon helyesen
látta a bujdosás egész lélektanát , annak minden apró-cseprő problémáját. De
nem látta a kiutat. Magának, önmaga lel ke üdvösségének a biztosítása még
nem a bujdosás kérdésének a megold ása. A bujdosás problémája nem egyéni
kérdés: egyetemes, magyar kérdés. Az egész népet, az egész országot érinti.
A népet is , főleg azonban a fe l e l ős vezetőket: a mindenkori politikai és
egyházi vezetőket is . És egyben lelkiismereti kérdés is a bujdosás kérdése .

Mi kes könyve annyira új, annyira modern , annyira időszerű még most is ,
sőt talán napjainkban még inkább az, mint pl. ötven évvel ezelőtt volt.

Ma, fő leg nekünk, bujdosó magyaroknak, Mi kes könyve nem az élvezetes,
e l beszé l ő, szórakozt ató könyv. 0, nem az. Lelki tükör, lel kiismeretvizsgálat
nak való útmutató, kézikönyv.

M int ilyet próbáltuk bemutatni a Papi Egység olvasóinak is . ..

Béky Gell ért SJ
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LEVÉL A SZERKESZTöHOZ

Kedves Szerkesztő Atya!

A MPE immáron tizenké t évfo lyamának számait forgatva szeretnék először

is nagyon-nagyon hálát adni a Szentl éleknek, hogy Onöket ennek alapnak
kiadására, ennek a mozgalomnak megszervezésére ösztökélte .

Meggyőződésem : ennél többet, ennél fontosabbat, ennél reálisabbat és
lényegbevágóbbat nem tehetnének a magyarságért a mai időkben .

Miért?

Mert elvész a nyáj pásztor nélkül, de a pásztor is nyája nélkül. Ha lelket
és erőt tudnak önteni a magyar papságba, belül és kívül , ha segí teni tudnak
abban, hogya Kegyelem és a Kereszt eleven sugárközpontjai legyenek, azzal
a legnagyobbat teszik értük is, a rájuk bízottakért is.

Jézus Szíve pedig hogyne áldaná meg, hogyne tartaná fönn vállalkozásu
kat, hiszen Neki "gyöngéje" az ő papjai!

De kell is, hogy ez a vállalkozás mindenható párt fogás alatt álljon. Hiszen
Onök lényegében a lehetetlen t akarják.

Férfiak között meleg lelk i barátság? Papok között igaz testvéri ség? Ma
gyarok között egység? Mikor vol t ez, mióta a vil ág vil ág? És ha sohasem
volt, hát hogyan lehetne éppen ma, ebben a tört énelmi pillan atban, amikor
"bent i" és "kinti " magyarok között szinte áthidalhatat lan szakadék tátong,
amikor gondolkodásu k, nemzeti érzületük, fejl ődésük iránya olyan végképpen
más?

Azért szeretn ém emlé keztetni Onöket arra a jellemzően magyar maga
tartásra, amit egyetle n szóval szokás kif ejezni: .az ért ls" . És ami mélységesen
ugyanaz, mint a "credo, quia absurdum " .

Szeretném kérni, szeretném biztatni Onöket: ne csüggedjenek! A küzde
lem, a magukrahagyottság, a nehézségek és keserűségek, a szinte megold
hatat lan problémákkal birkó zás - mindez nyilván éppen az a termőtalaj,

ame lyből az eredmény kisarjad. Talán láthatatlanul, tudtuko n kívül. Talán
csak a jövő számára. Nem baj ! Csak . rern éljenek a remény ellen ére". Vessék
bele életüket a kohóba maradék nélkül. Legyenek ebben is igazi örökösei P.
Hunyának, a magyar papi egység hősí áldozatának.

És hogy mit várunk mi lapjuktól, mozgalmuktól, "belü l" és "kívül "? Egy
szóval megmondhatom : t á P I á I é k o t. Miné l több, minél szolidabb, minél
igazibb lelki táplálékot . Semmi fr ázist. Semmi romant ikát. Semmi poli tikát.
Tényeket és távlatokat . Mé lységet és melegséget . Szerénységet és tanulé
konyságot a történelmi eseményekkel szemben. Gondolok it t egyrészt a
Zsinat szellemére, másrészt a magyarországi fejlődés re. Igen, árasszák be
lénk a II. Vaticanum szellem ét : a tárgyilagosságot , az önkritikát, a bízó len-
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dületet. a sze rető megértést , a lelk ipászto ri buzgóságot, a párbeszédre való
készséget. Ami pedig a magyarságot ill eti, kérem gondolják meg: a fának
bizonyára a törzsökön maradt levelei fejlődnek szervesen, nem pedig a
szélbe szétszóródottak. Próbálják kiolvasni és segítsenek értel mezni ennek
a fej l ődésnek a vonalait . Ott a ténye k, it t a távlat. A törté nelmi óra kéri,
sürgeti , követeli : kíséreljük meg a lehetet lent , a még soha-nem-voltat : öleljük
egybe a kettőt, a "benti " és "kint i" magyarság fej l ődését és lelkét . Nem
megy ez másképp, mint Krisztus mindent felülha ladó szerete tével, a magyar
ságnak, katolikumnak és szenvedésnek hármas-egységében (hiszen a ma
gyarság ma kint is, bent is igazán "a kereszt népe", s mint ilyen, krisztusibb
és papibb nép lehet , mint valaha) . Azért nem is viheti végbe más, mint mi:
magyar papok, odakint és odabent. Fogjanak kézen, vezessenek bennünket
ebbe az irányba, és akkor a legnagyobbat dobták bele a tört énelem serpenyő

jébe. Az e l ső , a legfontosabb lépés már megtö rtént akkor, amikor néhány
évvel ezelőtt megegyeztünk a déli Urangyala utáni összefogó közös imád
ságban: Mi atyánk, Odvözlégy, "Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk"
fohász. Ha el tud nánk jutni odáig, hogy m i n d e n magyar pap a vil ág négy
t áján minden délben egyesül ebben az imádságban, az több mint félútja
lenne a sikernek.

~s most még csak egy szócskát. Minden vállalkozásnak vannak emberi
föltételei is. Tudom, Onök e téren igen szerények és nagy le l kűek. Jól is van
ez így. Szeretném azonban nem megbízásukból, hanem éppenséggel kedvük
ell enére elmondani minél több embernek, ha lehet a lap egész nyilvános
ságának: segí tsenek, segít sünk, hiszen ez az ügy mindnyájunk közös ügye!
Segíts ünk állandó, bensőséges imával, áldozatokkal - ezt mindenki megte
heti. Segítsünk anyagi támogatással, ki mennyire csak teheti. Segítsünk
munkával! Hiszen Onök roskadoznak a vállalt teher alat t. Vajon nincsene k-e
nagylelkű , a papság ügyét szívükön viselő nővé rek és világiak, akik a Zsinat
szellem ében fel tudnák ajánlani, hogy megosztj ák Onökkel a technikai kivi
telezés ezer apró részletét és gondját?

Kedves Testvérek, további eredményeket és bőséges istenáldását!

"A Te Szíved,
Fiú lsten,
Mindnyájunkat
Egyesítsen! "
(A máriapócsi bazili ka felirata)

Egy hűséges olvasójuk
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HAZAI HIREK

HAZAI HELYZET

A Szentatya 1967 december 22-én a kúriai bíbor osok és ti s ztv i selők foga
dásán beszédében külön foglalkozott azokkal az országokkal, ahol az Egyház
ezenved. A Szentszék megkísérel te , hogyenyhítsen ezek helyzetén. Ez a
kisérlet egyes esetekben a jövőt illetől eg reményekre ad okot - hangoztatta
a pápa, - más esetekben viszont az eredmén yek nem felelnek meg várakozá
sainknak. Nem kétség es, a pápa eredményte lenség rő l szóló szavai Magyar 
'országra is vonatkozhatnak.

Magyarországon jel enleg a h i t o k t a t á s a f öv ád. Az iskola i hito ktatás
csaknem telje s felszámolása után különfé le eszközökkel el akarják érn i a
családon belüli hitoktatás felszámolását is. Nincs ugyan törvény, amely a
magán- vagy családi hito ktatást tiltaná, mégis az a hír járja, hogy a rendő rség

államellenes összeesküvés eim én akarja bíróság elé állítani az ügyben
érdekelteket.

Előző számunkban hírt adtunk arró l, hogy Brezanóczy Pál püspök, egri
apostoli kormányzó a nagyhét végén meglátogatta az igazságügyminiszter
engedélyével a b u d a p e s t i b ö r t ö n ö k b e n I é v ő p a p o k a t . A hoz
zátartozók úgy értesülte k, hogy beküldhet ik a papoknak a breviáriumot. Fel
is adták, de a börtön ből visszaküldték.

A h i t t a n - b e i r a t á s o k n á I a párt eré lyesen közbelép, hogy minél
keves ebben iratkozzanak be. A pedagógusokat szigorubban e llenő rzik, s csa
ládlátogatások alkalmával lebeszéli k a szülőket. Mi ndenféle eszközzel aka
dályozzák az ügyet, pl. sok iskolát a hittan-beiratások napjára bezártak. Sorol
hatnánk még más módszereket is.

A nagyobb városokban gyakor lati lag nincs hitoktatás. Országos vi
szonylatban az álta lános iskolába járó gyermekek 12-13 %-a, a közép
iskolás tanulók 1-2 %-a jár hit oktatásra. Még e néhány százalék hitoktatás is
rengeteg zavaró körü lménynek van kitéve az iskola részéről. A szül ök hiába
tették szóvá a visszaéléseket az Áll ami Egyházügyi Hivatalnál. eddig még
senki t meg nem büntettek a tö rvényte len eljárás miatt.

Meg van engedve a templomban az elsőáldozók és bérmálkozók oktat ása.
Az elsőáldozók okt atása két hónapon keresztül 16 órán át tarthat. A bérmál
koz óké egy hónapon át nyolc órányi te rjedelemben. Az oktatás idejé t, napját ,
óráját , kezdetét , végét , az elsőá l dozás il l. bérmálás napját be kell jelenteni
a kerület i tanács oktatási osztályán. Be kell jelenteni a résztvevők létszámát ,
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az oktató személyét is és az oktatás a templomban okvetlenül nyilvánosan
tartandó.

Hittankönyvet újabban csak annyit, nyomnak, amennyi gyermeket a hiva
talos iskolai hittanra beírattak. Az e lsőáldozók , bérmálkozók , akik nincsenek
hittanra beiratva, már nem juthatnak hittankönyvhöz. Még jó , ha ezek számára
egy·egy imakönyv akad.

Több Nyugaton él ő magyar vagy Magyarországról szá'rmazó pap és szerze
tes, aki Magyarországra vagy Romániába akart látogatni , nem kapott a magyar
külföldi képvisel ettől v i z u m o t. Azzal utasították el őket, hogy egyházi
személy eknek nem adnak se látogató se átutazó vizumot.

A p a p i b é k e m o z g a lom vezetői igyekeznének mindenkit a rendszer
kiszolg álóivá tenni. Beresztóczy Miklós parlamenti beszédében ezeket rnon
dotta: " Döntő fontosságúnak tartom, hogy a gazdasági szakértők mellett
hivatásos szerepet kapjunk mi is , lelkipásztorok, akiknek felad ata gazdasági
életünk során az erkölcsi elvek és szempontok hirdetése. Kérem kormányun 
kat, hogy a kb. 4000 katolikus lelkipásztornak a szolgálatát fogadja szívesen
és sorolj a új gazdasági rendszerünk megvalós ításának segítői közé:

A sok szomorú hir után egy örvendetest is közölhetünk: P. M ó c s Y
I m r e kiszabadult a börtönből. Elég. jól van, csak nagyon fáradt. Munkahelyet
is kapott.

Magyaro rszágon új h i t t u d o m á n y i f o I y Ó.i r a t indult "Teológia "
címén. Negyedévenként jelenik meg 64-68 oldalas terjedelemmel, 4000 pél
dányban. Főszerkesztője Dr. Radó Polikárp akadémiai tanár, felelős kiadója
Dr. Várkonyi Imre. Szakfolyóirat akar lenni , - írják abeköszöntőben 
"Sze retnők, hogy minél több publikációnk újat hozzon, tehát tudományos
ért éke legyen , amellett azonban mindig olvasható és megérthető . Ami a c élkl
tűz é se ket i lle t i: hittudományról van szó, de a Második Vatikánum értelme
és szell eme szerint. A zsinattal és a zsinat utáni indításokkal foglal kozunk,
azok hatj ák át lr ásalnkat." Az első két szám elég gazdag és változatos tar
talomm al jel ent meg. Irói elsősorban a Teológi ai Akadémia tanárai. Gál Ferenc
a teológi a új út jait ismerteti , Félegyházi József a jubiláló pécsi egyetemről

ért ekezik, Csanád Béla a holl and Egyház reformtörekvéseiről ir. A biblikus
Szörényi Andor Jézus születésének mai exegétikai kérdéseit tárgyalja.

M i n d s z e n t y b i b o r o s ü g y é vel kapcsolatban sok mende-monda
járt a vil ágsajtób an. Annyi bizonyos , hogy König bécsi érsek a római püspöki
szinodusról október 16-án hirtelenül elutazott. Másnap előadást kellett voln a
tartania a Szentsír-lovagok palotájában abból az alkalomból, hogy az ateizmus
rói sz ól ő enciklopedi a első köte te megjelent (König érsek a "Nem hivők

t it kárságának" vezetője) . Adiszterem megtelt olasz és külfö ldi előkelőségek

kel , csak König biboros hiányzott az emelvényről. Bejelentették, hogy az
érsek magasabb utasításra elutazott, ezért nem tudj a megtartani előadását.

Visszatérése utáni nyi latkozata: "Sajnos egyedü l jövö k. Mindszenty bíborost
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jó egészségben találtam. Jól érzi magát és az a benyomásom, hogy megjelenés
re előre haladott kora ellen ére sem változo tt. Ha Mindszenty bíboros óhajt
velem beszélni, mindig örömmel fogom fe lkeresni."

A legtöbbet hangoztatott hír az üggyel kapcsolatban az, amit október tő-én

írt a római amerikai ujság. Diplomata járt Budapesten, aki résztvett Mind 
szenty szentmiséjén. A magyar biboros szentbeszédében je lezte hogy az új
követ megérkezésével kimegy a követségrő l, mert úgy látszik nem szives en
látott vendég. A pápa állí tólag arra kérte König bíborost , vegye rá Mind
szentyt, ne jöjjön ki a követségről. Vagy ha mindenképen el akarja hagyni
a követs ég épületét , nincs kifo gása ellene, ha Rómába jön.

Az amerikai képviselőházban a bíboros 75. születésnapja alkalmából 11
képvise l ő méltatta érdemeit .

Frings kölni biboros egyik beszédében így nyilatkozott róla: . .. "Engem
személyes kötel ék is f űz hozzá. 1946-ban együtt kaptuk meg abiborosi
kalapot Rómában. 1947-ben Ottawában a Máriakongresszuson találkoztam
ismét vele . . . Alig lehet megérten i, hogyan bírja a hosszú szenvedést .
Hazájában népe közt él, látja hogyan szenved, de semmit sem tehet ezért
a népért, az ő népéért az imán és a vezeklésen kívül. Mé ly hódolatta adózunk
a hős Mindszenty József bíborosnak."

Erdélyi helyzet

November 19-én vasárnap délután érkezett a bukarest i repülőtérre König
bécsi bíboros-érsek. A repülőtéren ott volt Márton Áron erdélyi püspök és
Plesca Péter püspök, Jássy-l apostoli kormányzó is. Másnap, a bíboros hos z
szabb megbeszélést folytatott a két katoli kus püspökkel. Kedden a román
ortodox egyházi vezetők kíséretében ell átogatott a Calimanesti és Cosia
ortodox kolostorokba, majd Just inian pát riárka kiséretében megtekintette a
450 éves jubileumát ünneplő Curtea de Arges-i kolostort.

König bíborosnak az a benyomása, hogy az ortodox egyház szorosabb
kapcsolatba akar lépni a többi kereszté ny egyházzal, így a katoli kusokkal
is . Megegyeztek abban, hogy a román ortodox hittudományi folyóir atokat
Bécsbe is elküldik, a bécsiek viszont a bécsi teológiai folyóiratokat küld ik
el a románoknak. Ezenkívül két ort odox kispapnak biztosítanak Bécsben
ösztöndíjat és viszont két osztrák kispap tanulhat a bukaresti orthodox
teológi án. Justinián pátri árka 1968 nyarán látogat el az oszt rák fővárosba .

König bíboros kijelentése szerint Már ton Áron ház i őri zetét megszüntették.
Az újabban Erdélyből érkező levelek is ezt látszanak alátámasztani. Az utóbbi
időben a vallásos tárgyú magyar könyvek beküldése szintén simábban megy,
mint annakelőtte.

A másfél milliót számláló román görögkatol ikus egyház ügye azonban
tovább is nyilt kérdés marad.
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A nyár folyamán több zaklató rendelkezést hoztak. A plébánosoknak hét
példányban kellett elkészíteni a templom és a plébánia leltárát. Be kellett
szolgáltatniok az anyakönyveket és az úgynevezett inspektorok állandó rno
lesztálásának voltak kitéve. Sok plébánia üresen áll, mert az állam nem
engedte meg, hogy a püspök által kinevezett plébános ill. káplán elfoglalja
helyét.

Szeretnénk remélni, hogy VI. Pál pápa szavai valóra válnak mely szerlnt
az a benyomása, hogya román kormányban megvan a hajlandóság arra, hogy
tisztességes és korrekt kapcsolatokat létesítsen a katolikus egyházzal. A
Szentatya ezt a kijelentést Maurer román miniszterelnök január 24-i láto
gatása után tette .

KINEVEZÉSEK

M o n s . D r. Z á g o n J ó z s e f pápai prelátust a Szeritatya a római
konzistoriális kongregáció altitkárává nevezte ki. Hatáskörébe tartozik az
összes menekültek lelkipásztori ellátásának ügye, az utazási apostolkodás
és a tengeri hajózás lelkipásztori problémái. ,

XII. Pius pápa 1950-ben a magyar menekültek vizitátorává nevezte ki. Az
Exsul Familia konstutició megjelenése után 1952-ben ő lesz a congregatio
consistorialisban a magyar ügyek referense. Hosszú évekig vezeti a római
Pápai Magyar Intézetet és mikor 1964-ben a budapesti részleges megállapo
dássaI ez a magyar püspöki kar kezébe kerül , megkezdi a Szent István za
rándokház megalapítását. Az 57 szobás zarándokház felszentelése 1967 aug.
20-án meg is történt. A Szentatya két évvel ezelőtt a Maria Maggiore bazilika
kanonokjává nevezte ki.

+
V I . Pá I p á P a M s g r . D r. Á d á m G y ö r g y ö t a németországi

magyarok főlelkészét a római Consistorialis Congregatió menekültügyi osz
tályának magyar tanácsadójává nevezte ki. Ezzel Dr. Adám György a külföldön
rn űk öd ő magyar katolikus lelkipásztorok legfőbb moderátora lett. Ezt a fela
datot eddig Dr. Zágon József prelátus látta el. Msgr. Adám eddigi német
országi munkakörét is megtartja és székhelye is München marad.

A magyar emigrációs papság mindkét kinevezésnek szívből örül és a jó
lsten sok kegyelmét és áldását kéri munkásságukra.

PAPI JUBILEUMOK

Vasmise

Preszeller Ferenc ny. piarista tanár julius 23-án mondotta vasmiséjét a
mcsont plébániatemplomban. Kézvezetője Mészáros László piarista házfőnök,

szónoka Szele József főespe res volt.
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Gyémántmisék

Június 26-án mutatta be Szatm árort gyémántmiséjét Dr. Imets Károly
ferences áldozópap. Több éven át tanított a rend iskoláiban, majd később

ő volt az erdélyi provinciális.

Arany Imre veszprémi egyházmegyés gyémántrniséje a székesfehérvári
bazilikában volt, ahol egykor első szentmiséjét is bemutatta.

Végh Ferenc egri egyházmegyés ny. plébános június 24-én a miskolci
Szent Teréz templomban tartott gyémántmiséjén a kézvezető Száva János
apátkanonok, a szónok pedig Mészáros Lajos kanonok, egri irodaigazgató
volt.

Véghseó Dániel tb. kanonok, ny. görögkatolikus lelkész Nagylétán decem
ber 1Q-én mutatta be gyémántmiséjét. Az oltárt nagyszámú családja vette
körül , köztük három pap fia és egy pap unokája.

Aranymisék

Székely Mihály szentszéki tanácsos, gör. kat. lelkész, március l3-án
Kassán,

Mátray Gyula esztergomi protonotárius kanonok, június 19-én mutatta be
aranymiséjét.

Korcsiák Ede június l8-án Tarnazsadányban mondotta aranymiséjét. Kéz
vezezője Albert István piarista tartományfőnök volt.

Tyukos Gyula június 25-i aranymiséjén (a rózsadombi Krisztus Király
templomban) a kézvezető Schwarz Eggenhofer Artur apostoli kormányzó
volt.

Baráth Béla kanonok, főesperes plébános a kolozsvári Szent Mihály temp
lomban mutatta be aranymiséjét. Kézvezetője Reischel Artur kolozsmonos 
tori lelkész volt, szónoka pedig Faragó Ferenc prelátus, teologiai tanár, aki
a mise végén felolvasta Márton Aron püspök üdvözlő sorait. A szentmisén
a görög-orthodox, a református . az evangélikus és az unitárius püspökök is
megjelentek.

Taraba József c. kanonok, ny. plébános szept . 3-án rnutatta be aranymis é
jét a ceglédi főplébánia-templomban . Kézvezetője Szabó Imre püspök volt.

Mohalovics János gör. kat. lelkész dec. 6-án mondotta aranymiséjét Po
zsonyban.

Kecskés Pál pápai prelátus, a Hittudományi Akadémia professzora, szept.
24-én mutatta be aranymiséjét az egytemi templomban. Kézvezetője Mátrai
Gyula esztergomi protonotárius kanonok, szónoka pedig Paskay László fil.
professzor volt.
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Dr. Nyisztor Zoltán pápai prel átus 1967 június 29-én Rómában min
den külső ünnepélyességet elháritva ünnepelte pappászentelésének ötvenedik
évfordulóját.

Az emigrációban alig találni valakit , aki életében annyit tett volna a
katolikus gondolat diadaláért, mint ő.

Teológiai tanulmányait a római Collegium Germanicum-Hungaricumba vé
gezte. Szatmáron teológiai tanárként kezdi működés ét, Itt talál tehetségének
sajátos terére, a sajtóra. Megalapítja a Katolikus tlet c. hetilapot. A huszas
években kerül a fővárosba. Altalánosan ismertté akkor válik, mikor leforditja
Papini Gogját. 1928-ban P. Bangha meghívja a Magyar Kultúra szerkeszt öj ének.
Együtt szerkesztik a Katolikus Lexikont is. A közös munka gyümölcseként
születik meg később . Banqha Béla élete és műve" c. életrajza. A harmincas
években sokszor látjuk a Katolikus Akció országos előadó emelvényein. Meg
fordult Délamerikában, Távolkeleten, a Balkánon. Útjai irodalmi megörökítései:
Felhőkarcolók, őserdők, hazátlanok . - Mandarinok, kulik, misszionáriusok. 
Balkáni képeskönyv.

A budapesti Eucharisztikus Kongresszus mozgalmi munkájában is nagy
szerepe van. Főmunkatársa a Nemzeti Újságnak és az Egyházi Lapoknak is.
1946-ban kellett hazáját elhagynia. Több mint egy évtizedig végezte Dél-Ame
rikában a magyarok lelkigondozását. 1961 óta Rómában él. Irói munkássága
az emigrációban is nagyértékű. Itt jelent meg az .Otven Esztendő", száza
dunk magyar katolikus megújhodását tárgyaló pótolhatatlan könyvecske. O a
szerkesztője a .Sorsunk" világnézeti folyóiratnak is .

Mons . Csertő írja róla: ..Kedves, hogy gondoltatok a keresztény magyar
ság öreg harcosára, Zoltán bácsira . A katolikus gondolatot szóval , írással
terjesztette, védte; ha néha szenvedélyesen is; de ezt megmagyarázza mély
séges, férfias hite, szeretete Egyházával szemben. Hogy ezt minél függet
lenebbül tehesse sohasem vállalt olyan állást. amely lekötötte, elkötelezte
volna.

Ma is következetes mu/tjához: bátran hirdeti legbensőbb meggyőződését.

Ha valamelyik fiatalabb oltártestvérben írói tehetséget fedez fel , azt bátorítja,
atya i tanácsokkal látja el. Szegénységében sem felejti el otthoni szűkséget

látó barátait: segít rajtuk erkölcsileg, anyagilag ahogy épen telik tőle."

Gere Vince püspöki tanácsos 1967 június 25.-én tartotta aranymiséjét
Adán. Kalocsán szentelték pappá 1917-ben. A kalocsa-bácsi főegyházmegye

több plébániáján káplánkodott. Többek közt Zomborban is. Itt a tespedő

hitéletbe lendületet és életet vitt. 1930-ban Zenta Munkástelep plébánosa
lett. Nagy szociális érzékkel emeli föl az elesett munkásokat, népkonyhát
szervez, az egyházi zenekultúrát fölvirágoztatja, lapot szerkeszt, egyházi iro
dalmi munkásságot fejt ki. 1941-ben a 12.000 hívet számláló adai egyház plé
bánosává választja. Azóta is áldásosan működik és vezeti a lelkeket az örök
haza fe/é.
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Aranymiséjén híve inek nagy tömege, számos paptársa, több volt zentai
híve s barátja vett részt . A szentbeszédet Csipak Ferenc pápai protono tárius ,
újv idéki plébános tartotta . Az öregkor és elvégzett munka megbecsülését
hangoztatta. Míg mások ennyi éwel már rég nyugdíjat élveznek, addig
jubilánsunk 50 évi szolgálat elle nére a nagy paphiány miatt még ma is egye
düi és csodálatra méltó buzgósággal végzi lé lekmentö munkáját.

A szentmise után a plébánián fogadás volt. Az ünnepeltet a bérmakörúton
lévö bácsi apostoli kormányzónak nevében Beslich Pál általános helynök,
pápai protonotárius köszöntötte, majd egykori zombori plébánosa, szomszéd
plébános-társa, a helybeli görög kelet i szerb esperes , valamint a bánáti apos
toli kormányzóságból Sipos László szajáni plébános.

Az aranymisés megköszönte az üdvözlete ket . Jól esett - mondotta 
nem az ünneplés , hanem a hívek és paptestvérek szeretetének il y nagy
megnyilvánulása s a közös hálaadás a mindenható jó Istenn ek 50 év annyi
kegyelméért.

Valaki még megjegye zte: honnan bír ta ez a törékeny testalkatú ember
ezt a roppant munkát erővel? .Isten kegyelméből - volt a válasz. Védőszen

tem páli szent Vince mondta: lsten kegyelm ét mindig elfo gadtam és igye
keztem együttmúködni vele. Ez adott erőt nekem és kérem is az Urat , adjon
a jövőben is."

Mi is kérni fogjuk!
Sz. M.

+

Herder s Volkslexikon. Farbig. A-Z. Freiburg, 1966.

Az egykötet es ismerettá r eze rn él több oldalon nyújt pontos és tárgyilagos fel
vi lágosftást a tudomány és gyakorlati élet minden kérdésében. Könnyen kezé lhet ő

formája és rövid , csak a lényeg re szorítkozó választechnikája kedvelt kézikönywé
teszi a nagyrészt színesen illusztrált, táblázatokkal s térképekkel is gazda9ított köte 
tet. A könyv egyébként eleven képe mai életünknek. Magyarvonatkozású cikkel eléggé
tar talm asak, bár (katolikusszell emú lexikonr ól lévén szó) hiányoltuk, hogy hazánk
európai méret ü katolikus nagyjainak nevei (Prohászka, Bangha. Tóth Tihamér) kimarad
tak a kötetb ól.

Cser-Palkovlts István SJ
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Bognár Cecil OSB, Pannonhalmán (85, 68, 61) .

P. Csókási István Bertalan OFM, a dunaújv árosi kórházban (61, 35).

Borsai István kalocsai egyházmegyés ny. plébános, a székesfeh érvári Papi
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Farkas István ny. esperesplébános szept 17-én (79, 52).

Diczig Béla ny. esperesplébános aug. 29-én, Nagykárolyban (79, 57).

Mózner József tb. kanonok , kadarkutí plébános (76, 54).

Dr. Nagy J. Béla ny. tanár, a Magyar Tudományos Akadémi a tanácskozó tagja,
szept 26-án. Veszprémben temették (83).
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Végh Ferenc gyémántmisés ny. plébános, Mlskolcon (83, 61).
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Hér ics Pál plébános (55, 31).

Folba János ny. tábori vezéresperes, prelátus, Budapesten (88, 64) .
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Biró Lajos rozsnyói egyházmegyés, Salgótarjánban (61, 35) .

Rozman Alajos püspöki tanácsos, ny. romándi plébános, a szombathelyi kór-
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P. Réz József Marián OFM, volt h ázfőn ök (67) .

Noe Gyula pápai kamarás, ny. veszprémmegyei esperesplébános , dec . 26-án
a székesfehérvári Papi Otthonban.

Szentes György kárászi plébános, 1968 jan. 2-án (65, 41) .
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Himesi Károly kinbergi plébános (58, 34).

Inczédy László: szőreg i c. apát, Szeqed-m óraváros t plébános, jan. 28-án vá
rat lanul elhunyt . Temetése febr. l -én vol t a Szeged-belvárosi temetőben

(69, 44).

Németh György Gugging

Bencze János c. esperes nádasdi plébános dec. l 4-én

Szentkláray Kornél c. esperes, ny. bükkábrányi plébános, Budapesten (68. 44) .

Loja Jenő pápai kamarás. esperesplébános Eperjesen (82. 58).

Józsa Arpád aranymisés áldozópap. Pannonhalmán (83, 59).

t

Elhúnyt paptestvéreinket foglaljuk mementói nkba!

DR. PÉTERY JÓZSEF

váci megyéspüspök
(1890 - 1967)

A Magyar Kur ir 1967. nove mber 28-ki számában közölte . hogy dr. Pétery József
megyésp üspök november 25-én Hejcén elhunyt. Röviden ism ertette lényegesebb
élet rajzi adatait, de egyet len sor ral sem méltatta ennek a hazánk egyháztörténet ében
élete eseményeive l ma számos aktuá lis prob lémájára rárnutat ó el hunyt főpásztornak

életét és müködését.

Pétery (Petr e) József Miskolcon születetr 18GO jú nius 21-én, Középiskoláit a még
csonkíta t lan ország szívében fe kvő , tört énelmi tradic ióban gazdag, barokk Egerben
végezte el. Ott vette fel a rnaqyar köz-és egyházi életben li beráli s szell emü
megny ilatkozásair ól Ismert Samass á József bíbo ros-ér sek egyházmegyéje kispapjal
közé. O küldte Pétery Józsefet a nagyt ekintélyü ciszterc ita gimnáziumban rneqszerzett
j ele s érettségi je alapján teológiai tanulm ányai elvégzésére lnnsbruckba. A patriarkális
és barokk haqyorn ányokknl teli , egységesen katoli kus és vallásos sze lle miségü.
vídéki város lelki értékeive l telí t ett en ment a t izennyolcéves ifj li az ugyancsak
t radicionál isan hitval l ó- katoli kus Tiro l egy ik legtekintélyesebb sze lle mi felleqv árába:
a jezs uitá k által vezetet t eqycternre és papneve lő in tézetb e, a Canisianumba. Az
otthonról hozott természetes és töretl en val lásosság egészséges táptalaj vol t a
szent ignáci lel kigyakorl atok és az azokon fe lépü lő , egész férf it i gény lő és azt betö l tő

papi lelk iélet alapisme reteinek befog adására és a krisztu si papi lelkiség, egyéniség
megalapozására. A napi elmélk edéseit gondos alaposs ággal végző. tanulm ányait lelki
is meretes pedánsságga l tel j es í tő Pétery József <1 canis! anumi kápolna csendjében
őszinte önátadássa l kötö t te le magát Meste re szolqálatár a.

1912 dec. 19-én szente lték pappá és 1913 karácsonyán tért v issza Innsbruckb ól.
rnint a teológiai tudományok doktora. Szmrecsányí Lajos érse k. Samassá bíboros
utód a kivá lóan képesíte tt i fj ú papját mindjárt szem tn árium ba küldi tanulmányi felügye
l őnek és tanárnak. Pétcry József mlndazt a lelki és szelle mi ki ncset, me lyet öt éven
át Innsbruckban el sajátf tott. megélt és magába sz ívott . egy negyed évszázadon ke
res ztül az egr i szeminár ium papnöven dékeinek adta át kamatostul mint sp ir ituáli s ,
mint tanár és hit szónok . Lényegében él ete végéig, püspö ksége idejében is megmaradt
spi rituálisnak. Váci püspök korában is a legnagyobb gondját és papi lelkisége meleq-
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ségét ki spapjai képezték és élvezhették . Maga elnökölt teológusainak minden vlzs
gáján. résztvett minden próbaprédikáción és szemináriuma ünnepségein. Az ötödik
évfolyamnak heti egy órában maga tarto tt gyakorlat i pasztorác iós el őad á sokat. Kispap
jaival tölt ötte minden évben a Szentestét és velük vonult át éjféli misére a kated
ráli sba. Felejhetetl en marad kispapj ainak 1944/4 5 tele, az ostrom hónapjai. amikor
főpászto ru k velük együtt egy pinc ében. egy asztalnál élt . imádkozott. tanított és
étkezett . Egyik legnagyobb fájda lma volt szernlnárlurnának 1952-ben történt elvétele .
kispapjainak elvá lasztása töle és más szemináriumba kényszerít ése. Nem egy tehet
séges kispapját küldte ö is külföldre. föképen Innsbruckba.

Ml nr teológiai tanár állandóan és rendszeresen tov ább képezte magát, föleg
szaktárgyaiban. a dogmati kában és homil eti kában. Nem alkotott ú j sze rűt , nem volt
vérbe li teológus, mint korában Prohászka. Horváth Sándor vagy Schütz Ant al. Nem
volt elhivatott tudós. nem is ambici onálta ezt . Elte és tudta . hogya kr isztusi papság
Ielk ls éqo nem csupán elmélet i tudást . hanem inkább a megismert alapigazságok
élés ét és gyakor lását kívánja a kor . papságától. Mégsem mondható csak szakmai
teológusnak . Az egri szeminári um tanára nagyszabású papi. f őpap! példát keres és
talált - Pázmány Péterben. Ennek az annyi ra imádságos l el k ületű, harcos és buzgó
jezsuita hltté rit önek teológiáj a. apologetikája fogja meg az ifj ú teológiai tanárt. hogy
húszéves tanári működése terméseként "Pázmány Péter teoló giája" című ért eke
zésével tartsa meg székfoglalóját a Szt. István Akadémi ában. A Kalauz mellett föleg
Pázmány é l ő h itbő l fakadó szónoklata i tösgyökere s magyar nyelvezetükk el kötik le
Pétery Józsefet. Ezért is adta ki Pázmány beszédeit kora nyelvére át irva és a szöno-
kot kell ően m éltatva . .

Aki behatóan foglalkozott a hittérítö Pázmány teológiájával . felismerte azt a való
ságot. amelyet Pázmány. - aki e ls ő s o rban nem a lelkek romlásán. Egyháza megté
pázás án kesergett . hanem igaz krlsztust hittel adott .Igaz ságra vez érlő kalauzt " .
Érezte . hogy neki is a vezetésé re bizott ki spapokat az élö vizek forrásához. a szent
miseáldozat eredet i misztér iumához kell vezetnie. annak mélységes titkait megsejt etni
ve l ük. Ebben ihl etőj e . k étséqktv ül l példaképe Prohászka Ottok ár.

Amikor Pétery József l elk i n evelői és tanári müködés ét Egerben megkezdte. Pro
hászka Otto kár már a llbcrallzmust ól. modernizrn ust ól fertőzött és félr evezetett ma
gyar katoli kus intelli gencia keresett t é r ítő apostolo vol t több mint 10 éven át. Helye
sell látt a meg a bensőséges lelki életet é l ő Pétery József. hogy öt az Úr nem külter
jes. prohászkaszerü térítésre. aposto lkodásra. hanem a már visszatérí tett vi lágiak
szám ára aposto li lelkületű papok nevelésé re állította be sz öllöjébo munkásának. Mi
más adhat eredeti kris ztus i lelkiséget il yen v értezeni papságnak. mint a kris ztusi
vér te len áldozat lehetö megismerése. a szentmiseáldozat ezeretere . oz euharisztiá ban
köztünk é l ő Krisztus imádása. ti szteletének ter jesztése. a zsenge. ti szta gyermek
lelkek korai szentáldozáshoz vezetése . A szentrn lse misztériumának tört énete. a
korai szerit áldoz ás nagy kegyelmei későbbi írásainak térn ai és kés ő bb i f ő p á sztor!

müködésének is központ i tényei.

+
Pétery József csak 10 évig működhetett mlnt megyéspüspök a váci egyházmegye

élén . Amikor 1943 első napja iban átvette egyházmegyéje vezetését, a már több éve
dúló háború vérzivataros felhöi bori to tták el Európa egét. Számos papját katonalel
készi szolgálat ra rendelték be és hiveinek ti zezrei t a fron tr a. Az özvegyek és árvák
test i és lelk i inségének enyhítés e lett elsö föpapi qondja. 1944 nyarán már egyház
megyéje területe is hadszínt ér lett. Menekülte k, üldözött ek befogadása és megsegítése.
az ostrom súly os napjaiban leányok. asszonyok áldozatos és kockázatos védelme
szabták meg teendőit. Ezekben a nehéz i dőkben egy Prohászka Ottokárhoz hasonló.
új föpásztort ismert ek meg papjai és hiv ei. 1945 tavaszán minden addigi anyagi
furr ás át ól megfosztott. kol dusszegény Pétery József váci püspök több anyagi segít 
séget tudott nyújta ni . mint az egykor i gazdag egr i kanonok. 1950 jú nius második
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fe lében, a szerzetesre ndek deportálása napjaiban százsz ámra szállitotta az AVa az
otthonukból ki hurco lt apácákat Vácra, a püspöki palotába. Péte ry püspök nem aggo
dalmaskodott a maga és egyházmegyéje amúgy is rendkívü l súlyos gondja i mi att ,
hanem adott kenyeret , száll ást (az egykor i Mi gazzi épit ett e váci püspö ki palota ma
is ot tho nt ad több mint 100 otthontalan öreg apácának) . Neki magának elég volt egy
dolqoz ö-foqad ö és egy hálószoba. M ert e t ucats zám felvenn i egyházmegyéje lelki 
pászt ori szolgálatára a szét kergetet t férf irendek papjait, befogadni szemln árlumába
azok kispapjait és alkalmazni egyházmegyéje sz árnos pl ébániáj án az üld özött nő i

rendek tagja it.

Éppen a t lzezert önyl sze rzetess éq szétszórása és f iataljainak külföldre deportál ásá
val való fenyegetés volt az a tény , amiért 1950 nyar án a magyar püspöki kar Mind
szenty biboros nél kül kényszer itve érezte magát tárgyalásba bncsáj tkozni a magyar
kormánnyal. A tárgyalások fol yamán Pétery püsp ök mindvégig meg nem alkuvó , vi lá
gos és szilárd, az Egyház szabad apos tolkodásá én harcoló magata rt ást mutat ott.
Ezér t a szil árd magata rtá sért, kü lönösen pedig az akkor szarvezett . e gységbentő

békepapi mozgalommal szemben tanusítot t elle nkezése mi att egyre több és súlyosabb
támadás cé lpontja lett. M indsz enty és Grösz érsekek beb ört önözes e utá n Pétery
József volt a komm unista rendszer el sőszámú közellen sége. Ma már tudjuk , hogy
készült egy harmadi k főpa pi , a Péteryper. Ennek elókészlt és éro az AVa emberei 1953
január első napjaiban megszállták a váci püspöki palot át . A Mindszenty és Grösz
per e rős külföldi vis szhangja miatt Pétery Józsefet nem hurcolták el bör tönbe , hanem
saját szobájában rendezték be min d a vallatás , mind a kimerít és ismert módszereive l
a bört önt. Közel három hónapon át gyötörték és csa k Sztálin nak márc ius elej én
történt halála s az ezzel kapcsolatb an e l őá l l o tt új helyzet mentette meg Pétery
Józsefet a további tes ti szenvedésektő l. Czapik érse k közbenjárásának vol t köszön
hető , hogy 1953 húsvét hétfőj én csupán egyházmegyéjétő l Hejc ére t ávolítva, az ott
ber endezett egyházi szocl ál !s otthonba deportá lták .

Hejcén érkezett el Pétery püspök élete új ál lomásár a: a kiválasz tottak Krisztus
követése kálváriajár ás ára . Aki annyira szerette kispapj ait , papja it , szegényei t , a szen
vedő ket , aki annyira belső meggyőződésü képvise l ője volt Kri sztus Urunk és Egyháza
szabadságának, tiz enötéven át távol egyházmegyéjétő l , szerotett ny ájátó l. megfosztva
a papjaival való kapcsol attól , elhagyatva kel lett t anuságot t ennie Krl sztushoz. Egy
házához való h üségéről. Hejcén mut atta meg Pétery József , hogy mi ndaz az igazság,
amel yet kispapjai nak és papjai nak hirdetett , é l ő valóság VQ! t lelkében, cselekedetei
ben és elhagy ott ságában. A Mester a via cruci s li t jára állította s Pétery József
végigjárta a neki ki szabot t keresztutat. Erős lélekkel vi selt e a marty rium spir it ualet.
Igy h ivő lélekkel hiss zük, hogy meg is kapja a gloria cruc ist az Úrtól. Az Úr még
Egyszül öttjét sem mentette fel a keresztú t állomásatt ól. hogy éppen a Leqkív álasztot
tabb szenvedtetése álta l valósíthassa meg az ember iség megvál tását .

Fehér Mártan

SHVOY LAJOS

székesfe hérvár i megyéspüspök
(1879 - 1968)

A múlt év szepternber ében még ezt írt a egyik papja : A püspök atya még ereje
javába n van. Akt ívan kormányoz, a bérmálást most is őmaga végz i , dé l e l őtt és délután
egyará nt . Páratl an az energ iája, fri ssesége és egybe n modern felfogása. - Decemb er
elejé n ő mondotta a requiemet a váci székesegyházban Pétery püspökért . Két hétt el
halála e lőtt megköszönt e a MPE-nek a Hunya elm élked éseket : .Orörnrnel vettem
kezem be és olvasn i is fogom , mert nagyon érdekel ." Ezek után halálhíre valóban
vára t lanul ért bennünket. - Január elején bevonult a budapest i Széher út i kórházba,
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hogy kivizs gál tassa magát. Jan. 8-án feltünö vidámsággal búcsúzott el egyenként
h á zan é p é t ől . Mondt a, nem is tudja. miért menjen a kórházb a. hiszen olyan jó l érzi
magát . - A kórházban a hónap közep éri ö is megkapta az influenzát. 17-én regge l
egy ik papjá nak mln lstr ált, ekkor rosszul lett . . . Kétoldal i tüdögyull adást kapott . ..
Jan. 20-án szomb aton fel kapta a bete gek kene tét ... Utolsó 10 percét leszámitv a
teljes öntudatnál vol t . Még személye sen intézte el a k órháziakkal a szokásos ajándé
koz ást, Am ikor oxi gén lélegeztetéssel akartak helyze ten enyhíteni . el háritotta: ezt
most már hagyjátok . . . A haldoklók imáját még együtt mondta segé dpüspökével és
papj aival. Mindössze tiz perc ig feküdt eszmélet lenü l . amikor január 21-én vi sszaadta
neme s lelkét Teremtőjének.

Shvoy Lajos Budapesten született 1879 március 9-én. Középis kolá it a fövárosban,
teológiai tanulm ányalt Esztergomban végezte. Ott is szentelték pappá 1901 jú li us
13-án.

Elsö áll omása és papi szívének mindvégig nagy szere lme a Regnum . Mari anum.
Elöször a konviktus tanul mány i felü gyelö je , az ifjúság i mozgalmak vezetője. majd
1905-1910 között az intézet igazgatója . Egyidejüleg lat in és történelmi tanul mányokat
kezd az egyetem en. de tüdövérzései mi att fé lbe kell szakítania. Ekkor Maj lát h Gusztáv
erdély i püspök Svájcba küldi gyógykezelé sre.

Hazajövet 8udapesten hittanár . 1918-ban átveszi a Regnum papí-közöss éq. és
1924-ben az egyházközség vezetését. Éppen megkezdte a város l igeti hata lmas templom
építését. amiko r XI. Pius pápa 1927 jún . 20-án Prohászka utód jául kinevezt e Székes
fehérvár püsp ökév é. Orsenigo Cesare apostoli nuncius aug. t- én szente lte a Szent
István bazil ik ában, aug. 8-án foglalta el püspöki székét.

Shvoy Lajos püspö ksége idej én is mi ndv égi g I e I k i P á s z t o r maradt. A bensö
s éqes hi téiet e lőmozd itása és egyházközségek megsze rvezése volt egyházko rmány
zatának két alappil lére. Lelki síkon a szent ségi Jézust ál lította a központba. Püspök
sége idej én elérte . hogy egyházmegyéjé ben szüntelenü l folyt a szentségi mádás . •Ezzel
szi nte beleégette hívei szív ébe Jézus áll andó je lenlétének érzésé t" - mond ott a
Brezanóczy püsp ök a temetési b úcs úztat óban. Az Euchari szti a és a Jézus Szíve
ti sztel et melle tt a Mária tisztelet volt apostoli sikerének ti tka. Cim erében ott látj uk
a Magyarok Nagyasszonyát - egyházmegyéje védöszentjét - az R. M . (Regnum
Marianum) felíráss al. Jelmondatába belesűríte tte egész regnumos lelkület ét: Fil ium
pro Famili a Mari ana Int erpell a. Egyházmegyéjének Mária kegyhelye it gyak ran fel ke
rest e. 40 éves püspöki ju bil euma alkalmáva l a Fogolykiváltó Szűz ünnepén Mak kos
Mária kegyhelyen misézett . Ekkor mondotta az otta ni lel késznek: A kegy templom
egyházmegyé m é lő csodája és a Gondv iselés köbe vésett igazolása. Felépült a leq
nehezebb i d ő ben, anyagi hátt ere ninc s. kizáról ag a hívek alamizsnájából áll. épül és
szépül ez a temp lom. - Shvoy püspök a Gondv is elés be vete tte mi nden reményét .
Talán az ő meg bizásá ból ál lí to tt a össze valaki azt a szép Litániát az iste ni Gondviselés
hez. amelye t a PE 25. számában leküzöltünk és amely először 1944-ben je lent meg
az ö püspöki approb áció jával. A lba Regia szent István tól kezdve a szentek városa.
A jelenleg Magyarországon aktuáli s 4 szent téavatás i pörb öl három a székesfe hérvári
egyházmegyében foly ik : Prohászka püspöke. Bogner Mária Margi t vlzlt ácl ós n öv éré
és Kaszap Istváné.

Lel kipásztori szivéhez legközelebb álltak oltártestvérei és a tanuló i fjúság. Papjait
még 83 éves korában is gyakran felkereste. erősítette. Mint igazi krisztus i vonást
je gyzik meg róla. hogy aposztata papjait is személyesen látogatta . lel kil eg és anyagi 
lag segitett e. ügyüket. ha lehetett. rendez te . Majl áth és Prohászka püspököktő l

ör ököl te az ifj üság iránt i szer etetét. Am íg az egyetemi otthonok fenn álltak. rnlndun
talan megje lent a pest i Szent Imr e ko!l égiumb an és órákon át fogad ta meg gyóntatta
az egye te mi ifj ús áqot , mondván: eze kbő l lesz az orsz ág vezetö rétege.

Egyházmegyéjét kétsz er szinte újj áalakí totta . A másodi k vil ágháború előtt az
esper ességeket 12-röl 62-re , a plébániák és lelkészségek számát 109-röl 162-1'8
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szaporította. Ugyanakkor 12 ú] templomot és 19 kápolnát szentelt. A háború után
majdnem e l ölrő l kellett kezdenie. Nemcsak a romokat tüntette el , hanem még 32 új
lelkészséget is alapított. Külön gondja volt a fil lakra és pusztákra. Egykor maga is
járta az elhagyott pusztákat és hirdette az egyszerü népnek az evangéliumot.

Min dig "az isteni Főpap nyomában" járt . Talán azért vett e oly örömmel kezébe
a Hunya-elmélkedéseket : lelke rezonált a szentéletű spirituális hangjára. A mcsoly 
a be lső békének kis ugárzása - állandóan ott játszott arcán, pedig rengeteg meg
próbáltatáson és szenvedésen ment át . Ami kor vasrnl s éle alkalmából papjai köszön
tötték, meghatódot tan felelt: "Hányszor volt am k i s le lkű és szinte megszégyenült a
csapások alatt - és a kegyelem mindig felemelt. Gyakran súlyos beteg ségek kínoz
tak, - de a szenvedések Gazdája végü l új ra és újra fölsegített . . . Fiaim - mon
dott a m ély szer éte tt el - t i vagytok az én örömö m, büszkeségem és g yönyü rűségem .

Szolgáljátok, mint öreg föpásztorotok, Jézust. Mindent őérette, mind enben Öt - és
terjesszétek imádatát! "

Shvoy Lajos új püspöki stílust honosított meg. Hívei és papjai számára ő csak
"püspök atya" vo lt . Szociális érzékére vall, hogy egyházmegyéjéb en bevezette a
gazdag és szegény plébániák jövedelménak kiegy enlí tését .

40 éves püspöki jub i leuma alkalmával ezt a sz ép vallomá st tett e: "Sok nyomorú
ságom és gyarlóságo m ell enére miért éltem oly soka, ez miszter ium e l őttem . Isten
kegyel méből vagyok, ami vagyok s amíg lsten engedi , dolgozni szeretnék." És dolgo
zott is : deres fejj el , de il júi szívvel. Egyházmegyéjéb en e l sőnek valósította meg a
lít urgikus , az egyházzenei, a zsinati határozatokat.

Jóságos szfve mellett kemény akarat jell emezte . E lve i ből nem engedett. Ezt a kor
mány is tudta. A békepapság mozgalma csak az ő egyházmegyéjében nem tudott
gyökere t verni. Nemcsak címben volt pápai t rónál ló. Róma - és Egyházhűsége

megingathatatl an volt. Hívei szik laembert t isztel tek benne. Az Egyházban ma tapasz
ta lható erjedés nem zavarta meg. Ö csak Krisztusra nézet t . A fe li rat, amely 1927-ben
a püspöki palota l épcsőházában fogadta, állandóan a lelk ében égett : "Semper aqlta
tur navicula Petri - submergeretu r nunquam."

Az országos gyász temetésén nyilvánult meg. Nemcsak a püspöki kar és több
száz pap, hanem a hívek nagy tömege kísért e utolsó útjá ra. Az oszt rák püspöki kart
Jachym bécsi érsek-koadlutor képviselte.

A kis és a nagy Regnum Mari anum papja, püspöke az lstenanyánál talált Jézusra.
Legyen a két Szív szeretete égi jutalm a.

Red.

A lap t örde l és a e l őtt kaptuk meg Shvoy püspök végrendeletét papjaihoz és utolsó
szózatát híveihez. Ezt a két, mély h i tből fakad ó dokumentumot a PE kö vetkező szá
mában hozzuk .

P. TAMAS GERGELY ALAJO S OFM

A megboldogult zeneszerz öt a külfö ldi magyarság a "Nándorfehérvár" c. Orato 
r luma nyomán ismeri. P. Al ajos pályafutása azonban annyira rendk ívüii , hogy külön
bemutat juk csodálatos életé t.

A Kalocsa mell etti Oregcse rtő n sz ületett , 1915 szept , l B-án, hol aty ja jómódú
gazda volt.

Kalocsán végezte a gimnázium első osztályát. A második osztály tó l kezdve a
provi ncia Szeráf i kollé giumának tagja s rnint il yert Pécsett foly tatt a a gimnáziumot,
de az érettségi t a jászberényi gimnáziumban tette le. 1933 aug. zs-én vette fol Szent
Ferenc ruháját .
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A bölcselet és teológia elvé gzése után 1941 jun. lS-én szente lték pappá.

Csodálatosan sz ép jell em volt. Kedvességében, szeretetében minden kit megnyert .
Született vezér de egyben önfeláldozó szolga, testvér volt egész életében. Noha
if júkorától kezdve minden szabad idejét a zenére áldozta, a közös munkák váll alásában
mindig az olsö volt. Nem parancsszóra terelte össze csapatát . hanem tudása. ráter
metts ége s odaadó szeretete vonzotta mágneskónt kle rikus társait. késöbb f iatalokat
s öregeket , egysze rű embereket és a tudornány-múvészet embereit. Varázslatosan
szellemes tudott lenni s ezt a tulajdonságát megőrizte haláláig.

Pappászentelése után a rend buda-pasarét i plébániáján kapott beosztás t mint
káplán s hit oktató és il yen munkakör mell ett járt a zeneakadémiára, hol vll áqhirú
Kodályunk vezetésében sajátította el a magasabb zenetudományt .

Minél közelebb ju tott a f őv ároshoz a borzalmas háború . P. Alajos annál inkább
sugározta a magyar barátok hösi lelkiségét. Mind enütt segített , vigasztalt.

Vasidegzete volt: egyik tél alkalmával a Rudolf téren áthaladva a - jégen olyan
szerencsét lenül csúszot t el. hogy bal karja el tört. Saját erejéböl fölkelt . épen maradt
jobbkarjával alátámasztot ta a töröttet s gyalog ment át a Margi t hidon az irgalmasok
kórházába.

+
Külön kitérünk a fővá ros közelharcának idejére . Ebben az idöben már a Margit

körúti rendházban müködik .

Majdnem mindennap más és m ás légol talmi pincében misézett , hol a házak lakói
összesereglettek. Nem egyszer bombák légnyomása falhoz dobta. Hogy tudott ilyen
kor beszélni az Istenbe vatett bizalomról! Még rendkívül ibb hősi ességet tanusított
heteglátogatásaiban. Egyik reggel a hadikórházzá alakított Bár Madas gimnáziumba
hívtak haldoklókhoz lelk iatyát. Ilyenkor mind ig ö volt az elsö. A Szél Kálmán téren
golyók süvítettele Az éjszaka esett hó még fehér szönyegként borította az utcákat .
Egy ablakon bekopogott és a háziasszonyt ól l e pedőt kért . A lepedö egyik sarkán
csücskét kötött. fejére h úzta és a l eped ő alatt hasoncsúszva érte el n kórházat.
Késöbb is még több ízben ment a kórházba. de nem az utcákon át . ahol süvíte ttek
n golyók, hanem a házakon keresztül. Az ajt ón bement a házakba s az ablakon és
kert en át ment a követ kezö házig, s ugyanígy a kórh áztq. Egy il yen alkalommal,
mikor már a kórházhoz közeledet t. egy orosz katona rál őtt , öt nem találta el a golyó.
de az Olt áriszent séget vivö burz át az ezüst tartóvni kir öpítette kezébő l. Mi kor utolsó
alkalommal tett e meg ezt az utat , a kommunist ák a kórház egyik részét már elfoelál
ták, Alalosunkat az ablakon húzták be az ápolók, a haldoklókat szentségekben r észe
sítette és sikerü lt még hazajutnl a, ugyancsak ablakokon keresztül.

A közelharc ideje alatt és után (mikor a fővárosban ezrek és ezrek pusztul t ak
éhen) Alajos P. Kriszten Háfael plébánosnak volt jobbkeze a népkonyha fönntartásá
ban. Nem egy alkalommal gynlog rnent Cse rtő ig , honnan mindig élelemme l te li h á
t izsákkal és táskákkal tért vissza.

A háború után müvészünk tovább folytatta karmesteri teendőit a rend templomá
ban és zenesze rző! munkásságát. Ekkor már gyerm ekkara és vegyeska ra volt. Közben
a kommunisták elvetté k a rendházakat . A budai két rendház ugyan megmaradt a ke
zében, rner t a rendtartomány átvette az eszter gomi gimnáziumon kivül a szentendrei
gimnázium vezetését . A két rendházba kerültek a tanár és az idös rendtaqok, P.
Al ajos a templom közelében keresett szegényes lakhelyet.

Nehéz idöszak volt ez is. A katolikus papság és hitvalló hívek százait. ezreit
csukták le. Müv észünk is az áldozatok között volt . Ha azt hitték, hogy tő l e egyházi
ügyekröl nekik szükséges híreket és vall omástételt sikerül kapniok, nagyon csalódtak.
Alajosunk végtelenül szerette egyházát. rendjét : sem iq éretekkcl . sem fenyegetésekkel
nem tudtak egyháza ell eni vallomásokat kicsikarni. Tizennyolc hónapi lecsukat ása
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idején egyik börtönből a mási kba kerül t . Nem szer étett saját elviselt szenvedés e i rő l

beszélni. Néha emlí tést tett arról , hogy mik épen kínoztak férfi akat és nőket . s sza
vaiból következtethettünk arra. hogy mind ezeken a kínokon ő ls keresztü l ment.

Emberf eletti erővel vi selt e el a kínokat . A csodával határos akarate rővel rendel
kezett. Egy hosszan tartó kínoztatása alat t lelkében megzenésített egy Szent Ferenc
himnu szt. melyet kiszabadulása után lekottázott és megjelentetett .

De bármennyi re erős volt szervezete és akaratereje. a börtönben tüdőbajt kapott
s ezt egyéb bajok , és súlyos betegségek követték. Azért helyezték szabadlábra, hogy
ne a börtönben haljon meg. Ez volt 1951-ben. Közel három héten át tartó mútéteken
ment át; több ízben biztos ra vették. hogy mútét közben fejez; be életét. Erős akarata.
élniakarása végül mégis győzött . Mi után rendje nem tudott áll andó ápolót mell éje
helyezni, unokahuga váll akozott az éjje l-nappal i ápolásra. Mikor a beteg már lábra
állhatott . az utcán kísért e. hogy el ne essen.

Az évek folyamán annyi ra megerősödött, hogy újr a az alkotások útj ára lépett .
Alkotásai legnagyobbika a Nándorfehérvár Oratorium : Hunyady János Kapisztrán
Szent János diadalának zenében és szövegben való remek megéneklése.

A kommunista cenzura a szöveg sz ámos részét törölte, de a szorzö ebbe nem
nyugodott bele . A szinte halottaiból felt ámadt hitvall ó múvésszel nam mert ek szem
beszállni , aki a Hunyady-Kapisztr án hitvall ásoknak meghagyását a tör ténelm i húségre
hivatkozva követelte. Ennek a föll épésnek köszönhetjü k. hogy a fönséges hitvall ást
hallh atjuk Hunyady erős. átható hangján:

. Ut ánam. Utánam. Meneküljön, oki fél . nem bánom a zord halál t.
Jézus Szent keresztje véd és megvívjuk a szent csat át .
Hát ne félj és ne aggódj árva had: Van néked vezéred . Jézus az!"

1956 októb er 22-én mutatták be az Oratortumct a pestbelvárosi templomba n.
melyn ek legtágasabb a kórusa. A hatás óriás i volt.

A zenem ű végigjárta a v ilágot . Európa orsz áqalból. Délamerikából, Ausztráli ából.
Azsl áb öl, sőt Középafrikából is jöttek rendelések.

Noha Alajos atyát ekkor már ismert e a magyar zenevilág. de az Oratorium ameri
kai kiadása emelte tekintélyét odahaza. Váll alt a a központi szeminári umban a zeneok
tatást. Nemcsak az Új Ember heti zeneprogramjában szerepelt neve s templomi
zenekara. de politikai lapok és egyének is ell arne r ésse l nyil atkoztak róla. Az Egyesült
Alla mokban kétszer volt körúton. Elmehetett Paleszt ln ába is, ahol tanulmányozta az
ószövetségi és a mai izrael i zenét és az arab. valamint a keleti egyház zenéjét.
Utóbbit Görögországban.

Ha ezek a kedvezések átmenet i örö möt is szeróztek neki , nem tudták rn eqszün
tetni a kommun ista börtönökben és kínoztat asok ált al okozott betegségeit . Majd
minden esztendőben átment más és más mütéte n. Ezek. ha meg is hosszab írották
életét, egészségét visszaáll ítani nem tudták. Emberfeletti erejének köszönhető , hogy
betegen is tovább dolgozott . De bekövetk ezet t az az időszak , ame l yr ő l az Új Ember
irta: . Egy éve nem vett kezébe karmest eri pálcát . Egy éve kórházak lakója." A Tát
rában is volt de tátrai l evegő sem tudta meggyógyítani. Gége mút étet hajt ot tak
vé gre rajt a. azt követően csak hosszú gyakorl ás után tudott tagolva szavakat kiejteni.
Még ekkor is veze tte énekkarai t és füttyszó segítségével dir igált .

Életkedvét . vi dámságát. humorát . sohasem veszítette el. Agyhoz kötve a levelek
sokaságát írta, magyar. német. angol nyelven.

Betegség. szenvedésvis elés mut atja ki legbiztosabban az emberi hő si ességet . Ezen
a vonalon P. Alajos szinte uto lérhete tlen magasságba emelkedett . Csupán az utolsó
hetek levelezésére hivatkozunk.
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Júl ius 19-én írta nekem: . Sándor irta éppen, hogy rnllyen együttérző szívve l druk
kolsz értem. Nagyon szépen köszönörn: Az Új Emberben olvashattá l rólam. Kicsit
,circumdederunt'- osan írtak. No még nem tartok ott. A kobalt sugárzás kicsi t levett
a lábamról, de oda se neki. Ha e rőm kevés is, kedélyem jó. Ezen a héten a levéli rás
a munkám: jövő héten megpróbálom a zongorázást . Nem hagyom el magam. Ha
eldölök is néha, újra összeszedem magam . . ."

Augusztus 3-án, tehát jó három héttel halála el őtt fe lelt levelemre, melyben a
többek között említést tett em a szomorú tényről, hogy nekem kell megírnom ftatal
jainkról a haláluk utáni megemlékezés t . A többek között írta: . Hogy Te irod a nekro
lógokat, az csak jó. Csináld még száz év ig és belejössz . . . Itt kutyameleg van.
All andóan 30 o Celsius fölött : ilyenkor ágyban lenni, igazán nem álom. Bár még
mind ig nyit ott seb van a torko mon, holnap is varratszedés. lesz . . . Ezen a héten
női vé rt kaptam, de majd legényvért kérek , hogy el ne rontsam az alakom "

Ne gondoljuk, hogy akasztófahumor beszél belő l e , s hogy betegsége nem volt
fájdalmas. Ell enkezől eg 3-4 olyan betegsége t v ise lt el könnyedén, minők közül mi
egy alatt is nyögünk. Hogy mennyire a kegyelmi élet lelkiségében élte át szenvedése
napjait , idézünk abból a l eve léből , melyet halála előtt kilen c nappal írt : .Sándor
Bácsinak sokat és sokszor írok, de jól esik ez a kis társalgás . Most is nagyon
köhögős hetem volt . Ma éjje l kevés alvás, sok si kító köhögés. Helyette inkább írom
ezt a levelet : közben bajaimat és a sok orvosságot a kórházakkal együtt kicsit elfe ·
lejtem .. . A sugárzás megjavította a nyelést , a duzzanat elmult. A tüdőm viszont
eléggé megsinylette a gyógy-tornát . . . Hála lsten, megjött a munkakedvem: .meq
szű l tem egy f rancia korált is. A csodához hit is kell. H o I I e n n é k m á r , h a
e r ő s h i t e m n e m I e t t vo l n a é s n e m I e n n e (ő maga húzta alá a rnon
datot egyenes vonással ) . Egyet len hiba: ez a rák néha gondolatom ba betör , és ha
rövid időre is , de leveri a ked élyern. No, de még Jézus is megborzadt , vért izzadott
attó l, ami Rá várt. De beszéljünk másról . . ." Leirtuk ezeket a szent szavakat , hogy
betegek, szenvedők számára vigasztalást nyújts unk: nézzenek Alajos atyára , a nagy
zeneszerzőre , aki a börtö nök kínjait és azok következmé nyeit , több súlyos betegséget
elviselt , és ezek alatt csak néha, . rövtd idő re" veszítette el kedélyét , humorát . ..

Al lapota napról napra rosszabodott. Augusztus 22-én írt a egy vo lt apáca (aki most
is ápol ónö) . Alajos atya egyre rosszabbul van. Az éjszaka Márta (unokahuga) bevitte
a kórházba. Nemcsak tbc-je van, hanem annál sokkal súlyosabb betegsége is, mely
a szervekben is kihat. A tüdejének most olyan kevés a légzöfelülete , hogy valószínű

egy gépmetszéssel kell majd segíteni ök, hogy meg ne fulladjon."

Augusztus 29-én sürgönyözte unokahuga, hogy aznap .a jó lsten az örök életbe
hívta Lojzi Bácsij át. "

Ha a kommunisták nem teszik tönkre Tamás Alajos egészségét, Bartók, Kodály
után talán ő lett voln a a vil á g hírű magyar zeneszerzők harmadika.

Al ajos atya az Úr Jézus lelkiségében viselte el kinja it . Az Egyházért elv iselt
szenvedése következtébe n fejezte be idő e lőtt életét: helye a vértanúk között van.
Hősi példája hivatva van arra, hogy nemzedékeket neveljen.

P. Kirá ly Kelemen OFM
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P. ANTAL JÁNOS EMLI~KÉNEK

(1892 - 1967)

1967 május l -én föt iszt. Antal Jánost, a Szent Istv ánról nevezett magyar szalézi
rendtartom ány exprovinciálisát a piemont i Plossascoban örök nyugalomra helyezték.
Temetése magyar sorsát tükrözte. Ot magyar szalézi pap és három magyar szalézi
n őv ér állta körül sír ját , hogy imájával lerója iránta háláját és kegyeleté t. Ezen a fö l
dön küzdelmes sors jutott osztályr ész éül. Talán err e való tekintettel kímélte meg a
jóságos lsten az öregkor súlyos keresztj étöl, a hosszú szenvedéstö l.

A római Jézus Szíve bazil ika vol t uto lsó aposto li aréná]a, Innét küldte el hozzám
utolsó üzenetét. •Fáradt, öreg ember vagyok, - írja január 10-én kelt soraiban. A
karácsonyi hangulatot legföljebb a szentmisében éreztem ; a fol ytonos gyóntatás
vissza-visszarántott az élet szomorú szürkeségébe ." Haláláig h ü maradt ahhoz a
vonalhoz, amelyen mint lelki gyakorl atok és népmissziók n épszer ű szónoka és keresett
gyóntatója annyi sikerrel és oly nagy buzgósággal járt.

75 évet adományozott neki a jó lsten. Az éveknek ebből a hosszú sorozatából
41 évet tö ltött magyar földön. A többit külföldön , részben Olaszországban, részben
Spanyolországban. 1920-ban jött vi ssza Spanyolországból a nyergesújfalu i gimnázium
ba. A 16 évi távollétet nem siny lett e meg sem a fizi kuma, sem a szell eme. Vesz
prémi tájszólás ának zamatjával , aparasztsors t őr ő lmetszett dinamikájával és lendü
letével, valamint a külföldröl hozott tökéletes olasz, spanyol és latin nyelvtudásával
csakhamar magára vont a környezetének a figyelm ét . Fiatalos temperamentumával és
bámulatosan ktcslszolt modorával mindenkit megigézett. 1924-ben a rákospalotai
Clarisseum igazgatójává nevezte ki generáli sa. Ettöl a naptól kezdve a Clari sseum
az egész környéken fogalomm á vált . A szalézi szell em napról napra erősebb fényben
sugárzott ki a városra, majd az egész országra. Rögtön felism erte a sajtó roppant
jelentőségét. Hallatlan erőfeszitéssel és nagy áldozatta l, nem részv ényekkel . hanem
kizáról ag jó szívek adományával létre hozta a Don Bosco Nyomdát. A nyomda Or
senigo Cesare pápai nuncius áldásával a Sz. István Társulat és a Korda mellett
csakhamar az ország harmadik nagy katolik us nyomdájává nőtt. A Szalézi Erteslt öt,
Don Bosco magyar nyelvü szócsövét, havonként 10.000 példányban küldhettü k szét
az egész országban. Az if júsági könyveket és a lelki élet könyveit pedig szinte addig a
perc ig ontotta, míg a kommunista rendszer az Allamvédelmi Rendő rség szolgálatába
nem áll ította (1950). A Don Bosco Nyomda utolsó nagy és átfogó apostoli hivatásának
a fatimai Szűz üzenetének a ter jesztését teki ntette. An tal János ugyanis fogadalmat
tett a második vil ágháború fol yamán, hogy ha a fatim ai Szüz megvédi a nyomdát a
bombázások és az ost rom szörnyüségeitől , a nyomda az O dlcs ös éqét és hatalmát
fogja hirdetni. Ezzel a hattyudallal az ajkán került a Don Bosco Nyomda új gazdája
birtokába és lett a szalézi, valamint a magyar katoli kus gondolat elnémult haranal ává.

A magyar szalézi rendtartomány 1929-ben emelkedett az önálló tartományok so
rába. Négy év mulva, 1933·ban Ant al János vette át a fia tal tartomány sors ának
Irányitását. Mint elsö magyar tartom ányfönök 15 éven át vezette a provincia ki s
hajóját. Részben csendes és békés vizekben, részben nagy viharokban. Megláthatta
a tartom ány gyors és erőteljes fejl ődését : rnlnt bontakozott ki szinte az egész orszá
got benövő fává. Egymásután létesültek a tanul ó- és az iparos-tanonc if júságot be
fogadó int ézmények (Esztergomt ábor, Szombathely, Újpest , Balassagyarmat, és Magyar
óvár), Nyergesújfalún az el ső nyil vános jogÚ gimnázium, majd Tanakajdon a rend
noviciátusa, Mezőnyárádon a filozóf iai, Péliföldszentkereszten (Eszter gom vm.) a
teol ógiai student átum. Am ikor 1938-ban az Euhariszt ikus Konqresszus alkalmával az
akkori egyetemes rendfőnök, Don Ricaidone Péter, Magyarországra látogatott , a rövid
i dő alatt léte sült intézményekben egy nagy jövőt i gérő szilárd alapot csodálhatott .
De az lsten országában más törvé nyek érvényesülnek, mint a természe t rendjében.
•Nem az számít, aki ültet, sem az, aki öntöz , hanem csak lsten, aki a növekedést
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adja" (1 Kor 3,7), és aki megengedi, hogy az ellenséges ember beleg ázoljo n az érő
vetésbe és mind en igéretes reményt letaposson és tö nkr etegyen. A nyil as éra előszele

vo lt a , gyalázatos pusztulásnak" . . Ott dúlt, ahol nem lett volna szabad' (Márk 13,14),
az emberiesség egyet emes szentély ében. Angelo Rotta pápai nunciussal karöl tv e a
biztos halál elö l menekülö zsidók ezreit mentette, válla lva érte a te sti -lelki kínzást
és mlnden köve tkezményt . Az orosz megszóll ás és az új kommunista rendszer már
a quoti die moriar sejtelmével töltött e el. Mégis próbált menteni , ami menthető . A
megmaradt roncsokból rendtárs ainak legalább átmenet i otthont igyekezett teremt eni.
A l e h ető legkisebb lelki megrá zkódtatásokkal át kell ett vezetni őket az új és sok
ismeretlent tarta lmazó államrendszerbe. A pol itika i menekültek elöl rnost sem zár
hatt a be a rend ajtajait . Schlachta Margit épúgy menedéket talá lt a rend távo labbi
házaiban, mint a később kiv égzett Vezér Imre pálos atya . . . A neveléssel fogla l
kozó int ézmények felett a rendszer már meghúzta a lél ekharangot . Meg kellett ra
gadni az utol só rnent ő deszk át : gyorsan átálIni a lel kipásztori síkra és a rendtársak
nagy részét önállós ított pl ébániákon és lel készségeken elhelye zni.

1947-ben, a Mindszenthy bibor os-herceg prímás által meghirdetett Mária-évben a
magukat még katoli kusoknak valló képviselők kis csoportjának ő tartotta a Parl ament
ben a lelkigya korlatot . Ugyanebben az évben a Rend 16. Egyetemes Káptala nján még
képviselhette a magyar tartományt . Még leadhatta a vil ág minden ré s zéből összegy ült
rendtagok e l őtt az S. O. S. vészje leket. M ég anyagi és lelki támogatásért nyújthatta
ki remegő kezét . De amiko r vis szatér t hazájába, már süll yedő hajón érezte magát.
Jobbnak látta a korrnányrudat 15 év után utódjának a kezébe adni. 1948 nyarán sj
került átszöknie a határon és Tor inoba jutnia . Itt ju tott tudomására, hogy rendj ét a
Rákosi- rendszer halálra ít élte . A 200 rendta got száml áló tart ományt felo szlatták. a
rendházakat elkobozt ák. a rendtagokat részben szétszórt ák, részben bebörtö nözték.
Földi életünket bőven tarkitják és szomorít ják fájda lmas esemé nyek. De amiko r egy
nagy m ü, mondjuk mest ermüvünk porbaomlása e l őtt áll unk, egész lényünk ön át remeg
a megsemmisülés bénitó érzése. (

És ime, az esem ényeknek ezt a drámai feszül tségét használta fe l a jó lsten, hogy
Antal János személyében felmagasztalj a a tör ténelem sül lyesztöjében egye l őre lebu
kott magyar szalézi ta rtományt . 1952-ben a Rend 17. Egyetemes Káptalanja őt válasz
totta meg a Rend egyetemes lelkiiga zgató jává . Az alig 35 éves magyar rendtartomány
széleslátókörü és tapasztalt ex-prov inciá li sa az Egyetemes Rendfőnök baljára került ,
hogy mint a Rend harmadik helyen álló vezetője 22,000 szalézi rendtag sorsába
sz éljon bele atyai irányításával. Beutazza az egész Európát és Ameri kát, és mlnd enütt
magasra tartja rendi és magyar elhivatot tságának zászlaját. - 1956-ban kitört a
fo rradalom. A fe l nőttek és az ifj úság százezrei szökte k át a szabad vil ágba. A Bécs
környéki táborokb an felgyüle mlett a lelk i leg lerongyolódott magyar ifjúság. Egy perc ig
sem habozott a Rend gallipoli intézetét megtölteni velük. t:s nem habozott azokat a
fi atallevitákat az oltárhoz segiteni, akik 1 950·tő ) 1956-ig a gyárak és üzemek . nor
más" légkörében sem vesztették el sem papi, sem szalézi hivatásukat .

1966 ápri lis havában Rómában összegyült a Rend 19. Egyet emes Káptalanja, hogy
új kapukat nyisson a Rend történetében. Erre a nagyfontosságú Káptalaura P. Antal
János mái' csak beteg testét és imádságos lelkét v ihett e. Erej é ből annyi sem futotta,
hogy megvárta volna a Káptalan végét . Lemondását az Egyetemes Kápta lan tagjai
együttérző szívve l tudom ásul vették. Egy évet Cumianaban pihent . De visszak iván
kozott az akt iv életbe és a gyóntatószékbe. A római Termini áll omás mell ett fekvő

Jézus Szíve bazil ika lett uto lsó állom ása. Don Bosco innét segítette át hüséges f iát
az örökkévalóságba. A napi 4-5 órai gyóntatás a súlyos érelm eszesedésben szenved ö
szervezetet sír ba döntötte.

Csösz (Veszprém vm.) szülött jét húsból és vérbő l való rokonai közül csak egy
élö nővére gyászolja, akit a jó lsten az Isteni Szeret et Lányai közé hívott. Annál
nagyobb a száma azoknak, aki k lelki rokonságban áll tak vele. 19 évet élt Olasz-
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országban, 4 évet Spanyolországban. Az Isteni Gondviselés sok lelket sodort a
közelébe. Valamennyi klsebb-naqyobb fokban megérezte igaz természetfelettiséggel
telített egyéniségének kisugárzását. Személye és müve szervesen be l enőtt az első

vil ágháború utáni magyar szalézi rendtartomány és magyar katolicizmus történetébe.
A Jelenések Könyvének égi sz özata arra hívja fe l az Úrban elhunytakat . hogy

.pihenjék ki fáradalmalkat . mert te ttei k elkisérik ő ket" (14, 13). Halott unkat is el
kisérték a tettei. tS jogcímet adnak neki az örök és boldog pihenésre, Annak az
ölében, akiért fel áldozta 75 év ét, R. i. p.

Dr. S. V.

DAM INCE OFM
(1909 - 1967)

Mielőtt Ince atya életrajzát megfrom, fohász tör ki szívernb öl: Háromnegyed év
alatt három Páte rün ktő l kell ett b úcsúznunk. - Urunk, legyen meg a Te akaratod,
azonban arra kérünk , ne engedd, hogy gyér sorainkat a halált estvér tovább ritkitsa.
Egyénileg számomra fölötte visszás a helyzet : nekem az öregnek kell megirn om
f iatalok életrajzát (két utol só halottunk úloncnövend ékern volt) . Nem azt kérdem,
Uram, mi lesz velünk, hanem mi lesz a szent ügyekkel , amelyeket nekünk kell rneq
valósItanunk ...

Ince atya halálával rendkívü li érték hullott le a magyar égboltró l.

A horvátországi Bosna-Brodon született 1909 júl. 30.-án. Atyja mint magyar vasutas
ott t eljesített szolgálatot. Isko lás volt , mlkor atyját Pécsre helyezték; itt a elszterel
ták gimnáziumában végezte tanulmányait. 1927 aug. 27.·én a Kapisztrá nus ferences
rendtartomány szécsényi újoncházában öltött e magára Szent Ferenc ruháját. A bölcse
let elvégzése után a Pázmány egyetemen végezte a teológiát és szerzett bölcseleti
és egyházjogi doktorátust . Három ídöszakba tömörít jük gazdag papi életét .

a.) A tudományok munkása. Papszentel ése után a provincia több kolosto rában,
plébániáján müködik; szabad idejében folytatj a tud ományos kutat ásait , s kezdi el
cikkekkel irodalmi tevékenységét. Hamarosan átveszi a . Magyar Bar át" c. havilap
szerke szté s ét, s egyldejü leg széles skálában indítja el tanulmányait . Schrotty Pál
tartományfőnökkel és Szedé Dénes páterrel megindítja .A lelkiélet ferences mesterei"
címü könyvsorozatot. Nemcsak hogy O végzi a 29 kötetre emelkedett sorozat kiadásí
munkáinak legnagyobb részét , de ki lenc kötetet maga írt . Még három könyvsoroz atot
indIt el: . Gyöngyösi könyvek ": . Magyar Kat. Néprajzi könyvek": .Pax et bonum'.
O Szent Bonaventura és Duns Scotus hittu dományi és bölcselet t munkái szaktudósa.
Több klsebb-naqyobb tanulmányt írt ról uk. trtékesek az Eucharis ztiá ról , a Szent Szüz
t i szte l etérő l írt cikkei . Legérték esebb müvének a . Ferences szemmel ' (362 1.) c.
kötete t tartom. E munka elolvasása meggyőz arról, hogy Ince atya helye Magyarország
nagy teológusai , f il ozófusai között van.

Magyar folklórista is volt. Ilye n irányú tanulmányai: .Egyház és népiség", .A
népi gondolat szerepe a magyar társadalom nevelés ében" , .A Szentírás nyelve" ,
és a nagyon elte rjedt könyvecs ke: "Szállást keres a Szent Család" . A magyar barátok
nagyjai közül főleg Temesváry Pelbárt érdekelte . . Magyar Áhitat " c. Igen tarta lmas
imakönyvét sok ezer példányban for gatják ma is az otthon iak. Ameri kai rendtársai
1959 ben újra kiadták Roeblingben, ahol ma is kaphat ó.

Tudományos n lvőjú tanulmányai nemcsak a Magyar Barátban jelentek meg, hanem
a Katolikus Szemlében, a Papi Lelkiségben és más lapokban is. Valósággal öntötte
cik~eit. MIg másoknak hónapokig tartó munkát jelent egy·egy tanulmány elkész ít ése.
addig ó azt legfeljebb két délután vagy este tökéletesen megírt a, hozzá mindenki
előtt é rthető , fo lyékony, zamatos , t iszta magyarsággal, Csodálatos finomsággal és
érthetően tudta előadni a legmélyebb teológiai -bölcseleti igazságokat . Példának em.
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lítjük a . Ferences Szemmel " c. köteté bő l Prohászka jellemzésérő l írt hosszabb tanul
mánvát [273-308 lapok) . Istennek emberré levése súlyosterm észetü teológiai kérdését
tárgyalj a Duns Scotus lel kiségében, amely tanítást Prohászka ls vall otta. Ince atya
a 291-92 oldalakon a fönséges tanítás t olyan világosan tárj a fe l, hogy az egyszerü
olvasó előtt is t isztán áll az elgondolás : ha nem lett volna bünbeesés, .K rl szt us,
a mind enség ki rálya", akkor is megtestesült volna.

Felsoro lásunk t ermészet esen hézagos: csak otthon tudnánk összeál lítani Incze
aty a tudom ányos tevékenységét.

b.) Fogságban. Dám Ince ot tho n élte át a II. vil ágháború borzalmait és a háborút
k övető keserves esztendőket . Rendi körök szerették voln a Róma számára megnyerni.
Annak l ehetősége , hogy a Rend központ i Teológiáján, az . Anto nianum" -ban. vagy
különféle tudományos bizottságokban (ig y aP. Balié álta l vezetett Ac ademia Mari ana
Internat ionalis -ban) munkál kodhat s egyútta l elmélyítheti tudását , l egyőzte félénk
természetét s válla lkozott a kalandos útra. 1948 dec emberében indult útnak. A ha
táron át is ju tott , azonban vöröscsill agos katonák kezébe került Kapronc an. Kiszaba
dul ása után Athenból irt l evel éből tudju k szenvedése tört énetét . Kaproncán egy hónapig
volt börtönben, Többen probáltak a foglyok közül átszökni Györögorsz ágba, azonban
a görögök a szökevényeket kegyetl enül vis szazavarták, s természetes en ezután súl yos
büntetésben volt részük. Ince atya mindezek ellené re 1950 ápri l is 17.-én megkí sérelte
egy kis csoporttal együtt a sz ök ést , de a megáradt határfo lyón nem sike rült át jutniok.
18 napi sötétzárka jutott neki osztá lyr észül. Június 7.-én új ra nekiindultak a határnak.
ez alka lomma l nemcsak si kerü lt átjut niok a hatá ron, de szerencséjük ls volt. rnert
egy amerikai bizottság értesül t a görögök irga lmat lanságáró l és kierőszakol ta, hogy
emberségesen bánjanak a határon átszökö embe rekke l és segí tsék őket , hogy más
országokba eljuthassanak. Ince atya szerbiai fogságának idején nagy vigasztalást jelen
tet t fogolytársai számára, ki k kiszabadulásuk után erről megemlékeztek : t ito kban
szorzet t kenyérre l és borral az est i homályban deszkaágyon mutatta a szentmisét
és áldoztatta őket . • .

c.) Rómában és Amerikában. Ince atya eljutott az atheni püspökhöz, innen me
neszthetett levelet Rómába a rend főelöl járójához és hamarosan el is ju tott az Orök
Városba. Hosszú időbe tell ett. míg egészsége némil eg helyr eáll t és dolgozhatott. Ince
atya nagyobbrészt csak magyar vonalon munkálkodott. 1952 májusában Dr . Schwarz
Elemér ci sztercita egyetemi tanár és Dr. Zágon József , a menekült magyarok . apos
toli vizi táto ra" megalapitották a . Magyar Kato likus Tudományos és Müv észi Akadé
mi át" . Ebben Ince atya hamarosan min t az akadémia t itk ára végzi a munka legnagyobb
részét. Emell ett elkezdte irodalmi tevékenységét. Ezek közül kie meljük Temesváry
Pelbártr ól írt terj edelmes tanulmányát , melyet a Corv ina nevü folyóiratban olasz
nyelven jelentetett meg; 1953-ban pedig Bál ié Páter .Academl a Mari ana" soroza tában
lat in nyelv en jelentett meg hosszabb tanulm ányt .Szüz Mária tiszte lete Ma gyar·
országon" címen; a harmadik 1955-ben kiadott 114 old alas kötetec ske: .A Szep l őtel en

fo gantatás védelme Magyaror szágon, a Hunyadiak és Jagell ók korában." Aki kezébe
veszi e két tanulmányt , a gondos és te lje s bibliog ráfiából és a magyar k ó dexekr ő l .

amelyek re Ince atya hivatkozik, azonnal látja. hogy a tanulmányok vérbeli tudós
müvei.

Közben egyéb tudományos bizottságokban is dolgozott. Ameri kai vonatkozásban
megemlítem, hogy ő áll ította össze az új magyarnyelvü .N agyheti szertart ásokat",
amely munkát 1956 elején magam adt am nyomdába és küldtem sz ét az amerika i
magyar plébániákra.

Ince atya ebben az időben maga is át jött a rendtartomány amer ikai kommisszá
rl átj ába. Éveken át a Szent Bonaventu ra egyetemen tanított és végzett kódex-kutatási
munkákat. 1965-ben a dew itt i lelk igyakor latos ház főnöke , de a fele l ősségtel je s

rnunkát csak egy évig bírja, noha a kiesfe kvésü ter ület rövi d ideig jótékony hatás t
gyakoro lt rá. Ha néha-néha Szent Bonaventuráró l, Duns Scotusról esett sz ó, fell ángolt
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a lelk e. De csak percekre . Elfáradt, megvi selt teste, ezervezete nem bírta a moz
galm as ameri kai életet. 1966-ban a roebli ngi anyaházba vonul vissza, ott tölt i hát ra
lévő életét. Még Ilyen körüím ények között is több ízben éri sz ivsz é lhűd és . Kórházi
kezéléssel. ápolással meg-meghossz abbítj ák életét, de jún ius 20-án a haldoklók szent
ségének felvétel e után átkö ltözö tt az örökk évalóságba.

P. Mandl Maximus prov inciálhelyettes m éltatta érdemeit, végezte el a qv ászrnts ét
holtteste fölött és helyezte a korn isszárl át roebl ingi közös airhel y ébe. - Ince atya:
Sokakat vezet tél az Isteni Igazságokra, az örök vil ágosság fényeskedjék Neked !

Király Kelemen OFM

FERENCZY IPOLY OFM
(1908 - 1967)

Rendkivüli életpályájából a fontosabb körü lményeket emeljük ki.
M iskolcon született , hoJ atyj a MAV tisztviselő volt . A nográdmegyei Szécsényben

vette magára Szent Ferenc ruháját, 1925 szept . l 1.-én. a következő évben tette le
az egyszerű fogadalmakat , majd három év mulva, 1929-ben az ünnepélyes fogadalma
kat . A rendbe azzal a komoly szándékkal lépett, hogy misszionáriusként ezentelt élet ét
Ist ennek.

Ez a vágya annál inkább t élles ülhete tt . mert a Kapisztránus provincia nagynevű

tartományfőnöke . P. Oslay Oswald 1929-ben Kinában rnl sszlót váll alt , s Ipoly a teo
lóglát Rómában végezte, hol egyben előkészült missziós hivatására is. Rómában
szen telt ék pappá 1931 Júl. 26.-án. Egy jó évet otthon töltött, miközben megnyert e a
szatmár i irgalmas nővé reket arr a, hogy mis sziók segít ségére legyenek. 1932 - 1933·ban
rendk ívüli szorgalommal sajáti totta el a kina i nye lvet s hamar beállhatott a rnlsszl ós
munkába, Hunan tartom ányban vol t a rnlssztó , melyet elözöleq t irol i és amerikai
ferences hith i rdetők vezettek, vajmi kevés eredménnyel. A magyar barátok nagyobb
lelkese déssel munkálkodtak a szíkes területen. Ipoly atya hat helyen misézett fel
váltva; tanított gyermekeket és felnőtteket és készit ette e l ő ő ket a keresztségre.
Plébános, sőt esperes volt . Egy ideig kinai iskolában tanította az angol nyelv et . A
magyar ferences hith irdetők eredményes munkáj uk elIsmeréséül az Egyház 1938·ban
a rnlssz l ót . Apostol l Prefektu ra" rangra emelte. Lombos László volt az e lső aposto li
prefektus; Ipoly atya 1946-ban a prefektus helyettese lett. P. Lombos 1948-ban azzal
a szándékkel rnent Magyarországba, hogy teológu sokkal és testvérekkel té rjen vi ssza.
A rnlss zl ó vezetése végleg Ipoly atyára maradt , mert a háborús idöben Lombos pre
fektus nem térhetett vissza. A méltóságból vajmi kevés rész jutott neki osztályrészül ,
de annál több, a szenved ésb öl. At élték a japán-kinai háborut ; rablók garázdálkodásait ,
végül pedig a kommunista uralornrajutást. Ipoly atyának jutott ki a legtöbb rneq
próbált atás. Egy katekétája Judás szerepére válla lkozott. Veréseit Ipoly atya a
legnagyobb türelemmel v iselte, s a végén csak annyit mondott: . men bocs áltok". A
kommunista módszerben kinoztat ásokkal vallatt ak: sokáig külön cell ába zárt ák. Am ed
dig együtt volt a misszió aty áival, testvéreivel, kitart ás ra. szenvedésváll alásra buzdí
totta őket . Végül, 1952-ben mindent elvettek tő lü k és a határon átt etté k ökel. Egy
éven keresztül a hongkongi misszióban várakoztak. amig az Egyesült All amokba való
beutaz áat engedély t megkapták.

A mis sziós tevékenység után nehéz volt az ameri kai életkörü lménye ket és lelkt 
s éqet megszoknia. Először a newbrunswicki plébánián mű ködö tt , majd átve tte a ka
nadai Wi nnipegen a magyar plébániát , később a Szent Imre plébániát rv1i1waukeeban,
64·től kezdve pedig a Sz. József plébáni át Flint en. Min denütt alkotott: Milwaukeeban
a plébánia épületet nagyobbitotta; Flinten a templom belsejében külsejéb en eszközölt
szüks éqes átalakításoka t ; a templomaiatti piszkos pinc ét remek gyűl ésteremmé

vált oztatta át . A hívek hamar megszerették, hiszen látták, hogya plébánia j övőj e s
a hívek lelk iségének emelése egyedül i célki tűzése .
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P. Ipoly élete folyamán egy napig nem volt beteg; vasezervezet é ről azt lehetett
gondolni , hogy a száz esztendőt túlé li. Azonban egyszerre tört le . Kínában kaphatott
valami betegséget , amely mindkét veséjét tönkretette. Mik or betegsége komolyságára
hívták fel f igyelmét , azt mondotta : .Ha a jó lsten ennyi időt adott szolgálatár a,
legyen áldott érte, és legyen az ő szent akarata.'

Az orvostudomány e lőtt t it ok, hogy mik épen élhet ett vese nélkül ennyi ideig .
Három esetben csupán napokat , órákat adtak neki , de utána mindig hazakerült.
Acélszervezete l ele győzte a kört , ha nem is nyerte vissza telj es egészségét . Nehéz
volt az az időszak, amelyben érzéket lenné vált az evilá gi és a természetfeletti életre.
Utolsó időszakában, miko r a vég felé közeledett, nyerte vissza a t ermészetfelettí
gondolkodást és kért e, hogy naponkint áldoztassák meg. De még abban az érzéketlen
állapotban is mindig emlegette : engedjenek híveim közé. Apr il is 9.-én esett új ra
össze és vesztette el eszméletét ;a kórházban az orvosok azt mondották: legfe ljebb
órákig él , de csak a rákövetkező pénteken kezd ödött el agóniája és csak harmadnap,
16.·án fejezte be alkotásokban, küzdelmekben, szenvedésekben teli életét.

Ifj ú korától kezdve rendkivüli komolys ág jell emezte ; tétl enséget , pihenést nem
ismert; életében, szenvedéseiben panaszszó nem hagyt a el ajkát. Ha kérdezték beteq
ségében: hogy van? mind ig azt fejete: jobban . Külsö magatartásában merevnek lat
szott , merevsége társalgás közben hamar fölengedett. Amit a hívek nagyrabecsült ek
benne: plébániai pikni keken, vacsorákon nemcsak a munka nagy részét végezte, de
nem volt asztal , amelyet fel nem keresett volna, közvetl enül elbeszélgetve a hívekkel.
Együtt érzett a hivekkel. azok minden ügyesbajos kérdése érdekelte. Emelte bennük
a katoli kus öntudatot s az ezeréves magyarság történelmi és kultur ért éke it. Tartalmas
szentbeszédeiért mind az idős magyar hívek, mind az angolul beszélő fiatalság
áldott ák. Különben Ott avl ání biboroshoz hasonló an konzervat izmus jellem ezte. Az
egyház liturgiai változásait az e lő i rás oknak rneqfel el öen megvalósította, de lélekben
a változások sok önlegyózést je lentett ek számára.

Ipoly atyánk. egykori nov retusern. Szent Páll al mondhatod: Pályafutá somat be
végeztem, hitemet meqtartot tarn. s v árern . hogy az irgalmas lsten meaadja az örök
élet koronáját .

Holttestét rendi elöljá rója Roeblin gbe [N .J.) szállí ttatta , hol a Kapisztrán Sz.
Jánosról nevezett rendtar tomány közös temetőj ébe tem ett ék el.

Király Kelemen OFM

FalBA JANOS
pápai prelátus, tábori főe s pe res

19D9-ben kezdte meg múködés ét a hadseregben. Esztergomi főegyházmegyei pap
volt. Számos katonai és egyházi kit üntetés tulajd onosa. A tábori lelkészi karba lépése
után a honvéd-lelkészi szo lq álat öszes területét bejár ta és mindenüt k i tűnt nagy érté
keivel és eredményeivel : a kórházakban, a tanint ézetekben, fl csapatoknál , a tábori
püspökségen, háborúban és békében egyaránt. Az azonosági szám bevezetése vil áq
viszonylatban az ő nevéhez fűződ ik . A kis aluminium lapra bevésett hét szám töké
letes biztons ággal igazolta az akármennyire sz étroncsolt testű elesett katona sze
méJyazonosságát . Még 88 éves korában is a vi lág minden részében az é tsző rt magya
rokkal levelezett . rnert sokan fordu ltak hozzá lelkiismereti kérdésekkel is.

Közkedveltségének és nagyrabecsültségének t it ka: lelki nemességének, nagy
szaktudásának, széles müvelt ségének, fáradhatatlan munkáságának és kedves szer ény
ségének kisugárzása. A rendszerváltozás után 1948·ig még ő a tábor i püspökség
vezetője. Beosztottjaiv al rengeteget dolgozik azon, hogy háborúban elesettek és
e l tű ntek adatait összegyűjtse .

H. I.
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VARGA FERENC
csorvási plébános

.Aldj átck tűz és hőség az Úrat
Dicsérjétek és magasztaljátok Ot mlndörökké" (Dn. 3,66.)

E sor ok olvashatók gyászjel entésén. Május 23·án Békéscsabára akart menni keze lő

orvosához. Bement a garázsba, hogy kihozza a kocsit . Az autó be lső terében nyilt
benzines kanna volt. Cigarettára gyúj tott, a benzin felrobbant . A garázs szük volt és
a kocsi nyitott aj taja elzárta el ő l e a menekülés útj át . Mire az égő kocsit kihúzták
és őt menthették, már sú lyos égési sebeket szenvedett . Fő l e g a feje és amelle
égett össze . Szemei kiégt ek, fül ének a fele, orrának a puha részei leégtek . A csa
bai kórházba szállították. Eszmélethez tért és káplánjánál épületese n elv égezte szent
gyónását és elmondotta azt is, mik ént történt a baj . A gondos kezelés ell enére egy
hét mulva május 31-én meghalt . Varga plébános Dunántúlról került az Alföldr e, a
nagyváradi egyházmegyébe. Szíve azonban mind ig a Dunántúlé maradt . 90 éves
édesapj a ép nála volt , míkor a szerencsétl enség tört ént. Plébániája a kolostorukból
kiűzött apácáknak menedé khely e volt. Aut óját is föle g azzal a céll al szerezte, hogy
kis háztáji gazdasága terményeit Csabán értékes itse és a nála l évő nővérekről gon
doskodhasson. Szülőfalújába n , Kapuváron temették június 2-án.

Marosi László

LASÁN SZKY GYULA
helyettes esperes , berzéki pl ébános

A háztartását vezetö nőve r irj a róla: . Naqyon szigorú és komoly ember volt.
Szentéletű . Szentm iséje után télen - nyáron egy-két órái g végezte hálaadását . Talán
azért élvezhettem én is azt a békét, mely csak az i ste nsze retők osztályrésze:

Nov ts-an még rendesen elmondta szentmisé jé t , ll-órakor iskol ába ment , de
a gyerm ekeket hazaküldte , mer t rosszul érezte magát . Más nap vasárnap reggel holtan
találták ágyában.

Nagy Szentl élek-imádó volt. Rengeteg kézirata maradt hátra. Nappal irt, éjj el
imádkozott . Azt szokta mondani , ha t íz kezem volna, akkor sem tudnám leí rni gondo
lataim a Szentlélekről. Hadd áll j on itt egyik legkedvesebb imádsága:

Veni Spir itu s Sancte - sanct ific a me!
Veni Splr jtus Sapienti ae - trahe me!
Veni Splrítus Int elIectus - ill umina me!
Veni Spiritus Consil ii - admone me!
Veni Splri tus Forti tu dinis - robora me!
Veni Spir itu s Pietat is - laetifi ca me!
Veni Spiritus Scientiae - doce me!
Veni Splrltus Timo ris Domini - custodi me!
Veni Spir itus Paracl ite - consol are me!
Veni Spiritus Veritatis - reple me!
Veni Spirltus Sanct ae Disciplinae"- rege me!
Veni Spiritus Adoptionis Fil iorum Dei - li bera me!
Veni Spir itu s Promis sioni s - conf irma me!
Veni Spiritu s Pacis - da mihi tuam pacem. Ame n!
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KÖNYVEK

AZ ÚJ HOLLAND KATEKIZMUS

A katekizmus aránylag új jelenség az Egyház történelmében. Igazában a
reformáció szülöttje, legalább is mai formájában. Afféle reactio a hitú j itók
támadásaira. S egyben önmagába-szállás: az Egyház lelkiismeretvizsgálása:
hányadán is állunk hit és erkölcs dolgában. Mielőtt azonban rátérnénk a
holland katekizmus méltatására, nem árt , ha rövid áttekintést adunk magának
a katekizmusnak a történetéről és alakulásáról.

Al Történeti háttér

1. A katekizmus kezdeti korát tal án ezzel a szóval jell emezhetnénk leg
tal álóbban: a .deposlturn fid ei", a hitletétemény kis kézikönyveinek a kora.
Ezekben a kézikönyvekben, katekizmusokban, röviden az egész hit - és ·er
kölestant megtaláljuk: dióhéjban. útmutatók hit és erkölcs dolgában. Az
Egyház tanításának zsebszótárai. tppen ezért rövidek és rendkivül szabatosan
vannak megfogalmazva . Teológia: közhasználatra. Ez a gyakorla tban a hitújí
tókkal való vitatkozást jelentette. Ezek közé a katekizmusok közé sorolhatjuk
Bellarmin, Canisius és később Bossuet katekizm usát.

2. A következő .kor" a szisztematizálás, a rendszerezés kora. A hangsúly
egyre jobban a logikus felépítésre és az ész hegemóniájára to lódik el. A
logikus felépítés teljesen kiszor ít ja a lélektani és egyéb pedagógiai szem
pontokat. Sok katekizmus kimondottan a kezdődő, majd divatos racionalizmus
és kanciánizmus hatását árulja el (végnélküli fe losztások. definíciók) . Igy
pl. sok francia és német katekizmus esetében . De ennek az ell en kezőjére is
van példa: az élményre tapasztalatra és cselekvésre épitő romantikus kate
kizmus.

Az ilyen és hasonló kézikönyveket jellemzi még, - hogy csak egy-két
példát eml ítsünk, - a dogma és morális teljes szétválasztása; a lélektani
szempontoknak a kifejtésben és az anyag csoportos itásában való szinte teljes
mellőzése, Krisztusnak, az Egyháznak és a szents égeknek igen sokszor csak
mellékes szerep jut: hiányzik a krisztocentrikus gondolat; az Egyház nem
egyéb jogi alakulatnál ; a szentség ek mint a kegyele m .es zközel" az utolsó
helyre szorulnak. Nem csoda tehát, ha a lel kipásztori szempontok is hiány
zanak a teológiai kérdések tárg yalásában.

3. A fölsorolt hiányok más területen is érezteti k hatásukat , mindenekelőtt

az egyes témák tárgyalásánál megnyilatkozó kirívó aránytalanságban. Bos
suet meg csak hagyján, mikor 9 feje zetet szentel a gyónásra és csak hatot
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az Oltáriszentségre. Az azonban már elgondolkoztatóbb valami , ha pl. az
egyik újabb spanyol katekizmusban (1944, Bilbao) 14 kérdést találunk a
keres zt j e l érő l , 22-őt a böjtre vonatkozólag és csak hármat a szentmiséről!

Vagy pl. a balt imori katekizmus 12 te lj es lapon ismerteti a hierarchiát, de
csak 5 sort juttat az Egyháznak, mint Krisztus misztikus Testé nek. Amoráli s
jobbára a bűnök kü l ö nbö z ő faj airól , rnódjá ról ad részletes információt s az
ellentétes erényekre már sem hely, sem i d ő nincs. Igy még a magyar Kate
kizmusban is (Budapest, 1939) 5 kérdés foglalkozik a szemérmetlen séggel
(azaz az egész hatodik parancsr ól szóló fejezet ) de a t iszt aságot meg sem
eml íti.

4. A ..hagyományos " beosztás szinte dogmává lesz ezekben a katekiz
musokban: Mit kell hinni? Mit kell tenni? (A valóságban azonban a legtö bb
katekizmus csak arról szól: mit nem szabad tenni) A szentségek (mint az
üdvösség ..eszközei" ) .

5. Azt már nem is kell ene megemlíten i, hogya hit szociáli s je llege,
vonatkozásai, valamint az Egyháznak a vi lághoz, nem keresztényekhez, a
"prof án" valósághoz való viszon ya, szerepe szint én hiányzik ezekbő l a m ü
vekböl. Annál több szerep jut a túlzott apologetikának. A katek izmus kihang
súlyozza ugyan a Szentí rást, mint a hagyomány mellett a kinyilatkoztatás
l egfőbb forrását , de ezzel el is int ézi a Szentírást . A hagyományra pedig
egyedül a 4. századbeli lat in egyházatyákat hozza fe l t anúkként !

Egyszóval : egy sztatikus, szigorúan körülhatárolt jogi kép bontakozik ki
előttünk ezekben a katekizmusokban. Minden biztos, mindent tudu nk, csak
végre kell hajtani. A második vatikáni zsinaton a püspökök sokat emlegették
a kler ikáli zmust , t ri umfál izmust és juri dizmust, azaz: az Egyház túlságosan
belekényszerült egy jogi sémába ; a keresztén yek l e nézően gőgösek , min tha
már övék voln a a vil ág és a történelem; és az Egyház nagyon ls a papság
képére és hasonlatosságá ra van fo rmálva a hívök köztudatában. Ez a hármas
hiba a katekizmusban is megta/á lható. Az európai kereszté nyek ta lán már
megszokták és nem érezté k annyi ra; a mls szlókban, fő leg civilizált országok
ban m ű k öd ö rnlssz lonárlus azonban lépten-nyomon tapasztalta, milyen l élek
tani hatása van az ilyen szelle mü katekizmusnak.

Szerencsére nem mondhat juk azt, hogy éppen ez a fajta katekizmus volt
a hagyományos, azaz hogy ez felel t volna meg legjobban az Egyház két
évezredes szellemé nek. Ez már csak azért sem igaz, mert mint mondottu k,
a katekizmus meg lehetősen új fenomén az egyháztör ténelemben. Az egy·
házatyák korában másként fes tettek az akkori "katekizmusok" . Vegyük pl.
jeruzsálemi szent Cir ill klasszikus katekizmusát (PG, 33) , vagy Mopszueszta i
Teodor szép katekétikai homili áit (8 vat ikáni nyomda kladásábanl) . Ez utóbbi
160 lapon Krisztusról beszél ; a keresztség nek 140 lapot szente l ; a szent míse
145 lapot kap és a többi titkokra is jut még 160 oldal! Mindenesetre nagy
a különbség a régi és a protestant izmus utáni katekizmusok között,
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B) A holland Icatekizmus

1. A hol l an d kat ek étikai m o zgalom

1945-ben . Hltoktatá su nk" (Ons Godsdienst Onde rrlcht l c ímmel egy alig
36 lapos könyvecske jelent meg Holl and iában. A könyv egyszerű nyelven,
de céltu datos biztonsággal jelöli meg az új, korsze rű hitoktatás irányait:

a) A módszert alka lmaznunk kel l a megvált ozott körülményekhez és az újkor
igénye ihez. b) A tartalomnak is módos ulnia kell . EI kell tűnn i katekizmusaink
ból a túlzott racional izmusnak, amely minden áron meg akarta magyarázni
és megfell ebbezhetet lenül definiálni a hit igazságokat . Nem teológiát kell ad
nunk (ezt úgyse érti meg az át lagember f ilozófiai képzettség nélkül), hanem
hitet. c) Új szin tézisre van szükség. Nem elég a hltlqazs áqokat logikusan
felsorakoztani. A szerves, az üdvösségtörténeti és lélektani összefüggés
sokkal lényegesebb lelkipásztori szempontból. Nem az észt kell a közép
pontba tenni, hanem Jézus Kris ztust. Vagyis a katekizmusnak kr isztocentri
kusn ak ke ll lenn ie. d) Hagyjunk fel a meddő apologetizálással és ne válasz
szuk el az erkö lcsta nt a dogmától. A kere sztény erkölcstan nem más, mint
Kri sztus követése. A szentségek nem puszta eszközök, hanem a keresitény
élet lényege és lelke ! e) Az Egyház elsősorban Krísztus misztikus Teste. Ha
igazi megújulást akarunk az Egyházon belül , akkor bele kell kapcsolódnunk
a folyton növekvő , örökké fi atal kinyilat koztatás áradatába. Vagyis a hit ok
tatásnak is lépést kell tartani a misz t ikus Test fej l ődéséve l és kibont akozá
sával, nemcsak egyén i életünkben, hanem a keresztény élet valamennyi
emb eri és társad almi megnyil atko zásaiban is . - Ezek kb. az em lített köny
vecs ke főbb gondolatai.

A holl andok gyakorl at i érzékét mutat]a, hogy ezek az irányelvek nem
maradtak meg puszta elméletnek valamelyik könyvtár poros állványain. Az
elm életet tett követte. ot év múlva már készen volt az új holland katekizmus.
Mondanivalóját úgyan még a hagyományos kérd és-felelet fo rmáj ában közölte .
de tartalmában már a megh irdetett elvek érvényesültek. S éppen ez külön
böztette meg az 1950-es holland katekizmust a többi európ ai hasonló műtőI.

Mert szerence ére er re is, arra is volt már mozgolódás: a németek új módszert
dol goztak ki az iskolai hit okt atás kcrszer űs ít é sé re . A f ranci ák fő leg a szerit
ségek szimbo likáj át aknázták ki a katekizmusoktatás eredményesebbé téte
lére. A katekizmusok nagy töb bsége azonban marad t az, ami vol t : a hit
f iloz ófia i-teológiai zsebszótára. A szórványos újítások jórészt az okt atásra,
nem pedig a tartalomra fektették a fős úl yt. A holland kateki zmus ilyen
szempontból is úttöró szerepet tö ltött be.

A holland püspö ki kar aztán 1956-ban megbízta a katek étikat intézetet
az 1950·ben megje lent katekizmus fölülvizsgá lásával és egy csakugyan új.
korsze r ű katekizmus megtervezésével. A te rvek már 1962-ben készen voltak.
Teoló g-usok, pszichológusok , le lkipásztorok, vil ágiak, sőt még nem katolikusok
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is megvitatták az elkészült anyagot . A hozzászólásokat kie lemezték és a
második vatikáni zsinat útmutatásai alapján végleges for mát adtak "Az Új
Katekizmus"-nak,

2. "A z Ú j K a t e k i z m u s"

Az első benyomás: élvezette l és haszonnal olv ashatja bárki. Hozzánk
szél , nekünk írták. Elejétől végig komoly könyv, amely nemcsak a témát,
hanem magát az olv asót is komolyan veszi, mint felnőtt keresztényt , mint
személyt, mint lefkiismeretesen kereső , kutató , eset leg tétovázó modern
embert. Nem bújik ki a problémák el ől holmi ügyes disztinkcióval; nem in
té zi el egy bravúros defi nícióval a fájó és sokat vitatott kérdéseket; sem
nem óhaj tja az olvasót harcos apologetikával meggyőzn i. Egyszerűen az
a lapvető, egzisztenc iáli s emberi élményekre , az ész, a szív és a lelkiismeret
mindenkitől elfogadott, vagy el fogadható tényeire hivatko zva szerves , lélek·
tani és üdvösségtörté net i összefüggésben tárgyalja a kinyila tkoztatás nagy
eseményeit és azok értelmét, rendelte tését, szépségét a keresztény élet
mindennapi , evil ági megnyilv ánulásaiban. Az ember i hivatás nagyszerűségét,

magaszto sságát, fe l elősségét és az isteni Szeretet bámulatos tervét, útjait
pergeti le előttün k könnyen érthető , jól átgondolt nyelven.

Szinte min den egyes lapon érezni , hogy ez a köny évt izedes munka ered
ménye: minden lap a tudós teológus, exegéta, rnorallsta ki tudja hányszor
átgondolt , megvitatott, áte lmélkedett kutatásának a l esz űr őd ése: azé a tudós
teológusé, aki állandóan kapcsolatban van a lelkipásztorral , a hívek kel és az
emberekkel. Mert ez a könyv a tud ós és lelkipásztor, valamint a hivő laikus
évt izedes dialó gusának, összernúködésének a gyümölcse.

A katekizmus helyes megí télésénél az első részben már vázolt tö rténeti
szempontok és a különleges holland viszonyok mellett még jó a következő

t ényeket szem előtt tartani:

a) Az Új Katekizmus e lsősorban a holl and katolikusok számára íródott.
A holl and kato likusok pedig - azt hiszem ezt elfogult ság nélkül mondhatjuk
- jelenleg Európa leg műveltebb katolicizmusát képviselik, s talán vll áq
viszonylatban is az elsők között állnak mind a hitbel i ismeretek és hitoktatás,
mind pedig a gyakorlati hité let dolgában (is kolák, sajtó , szociáli s gondol
kodás, szervezettség, vasárnapi misehallgatás, szentségek: gyónás, áldozás,
gyerm eknevelés, családi élet st b.) Tény azonban az is, hogy főleg a zsinat
óta valami nyugt alaní tó forrongás , vajúdás észle lhető éppen Holland iában,
ami nem egyszer szé l sőségekbe csap át, mind a tanítás, mind a gyakorlati
kivi telez és terén (könyvek, cikkek, litu rgia stb .) Szerény véleményem sze
rint azonban ezt a jelen séget nem szabad összekeverni magával a Kate
kizmussal, ha csakugyan tárg yilag osan akarju k megítélni.
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b) A zsinat által elhi ntett mag éppen Hollandiában talált a legterméke
nyebb talajra. Éppen ezért itt láthatjuk az új kisérlet minden előnyös és
hátrányos, sőt nem egyszer veszélyes vonásait is . Hogy a kérdés mennyire
aktuális, mi sem mutatja jobban, mint maga a tény , hogy az új katekizmus ,
annak ellenére, hogy nem körtny ű olvasmány és ráadásul 600 oldal. mégis
hamarosan 400,000 példányban kelt el. Ez a holl and katolikusok kb. 10 szá
zalékának felel meg. S ne felejtsük: a katekizmus nem kötelező iskol ai
tankönyv. Teljesen szabadon, maguktól kapkodták el a hívek. Azt hiszem
hasonló sikerre nincs példa a reformáció óta. Eddig nem igen hallottunk
arról , hogy ennyi felnőtt ilyen hirtelen megrohanja a könyvesboltokat egy
vastag, 600 lapos katekízrnusértl

c) A katekizmus felnőttek számára készült. Tehát fel tételezi, hogy azok
már megtanulták annak idején a ..kiskatekizmust" . Az iskolákban természe
tesen nem ezt a könyvet haszn áljék. Vagyis az új mű: nem akarja az iskolai
katekizmusoktatást feleslegessé tenni.

d) Az új katekizmus a II. vatikáni zsinat álta l lefektetett elve ket követi.
Igy többek közt teljes mértékben felhaszn álja az ..új" teológia, exegézis ,
morális, lel kipásztorkodás, lélektan és szociol ógia, valamint a modern tudo
mányok megbízható újabb eredményeit is . Am épp itt vannak az új kate
kizmus úgy nevezett gyönge pontj ai is. De úttörő munkáróiléven szó, balga
ság volna tökéletes megold ást keresni, főleg ott, ahol még nincs teljes
bizonyosság. Másrészt azonban el kell ismerni , hogy ez a merész és szekat
lan kísérlet a várakozáson felül jól sike rült. Leszámítva az elenyészően kevés,
nem teljesen kielégítő, kevésbé szabatosan megfog almazott, még nem eléggé
kiforrott megoldási kisérleteket: annyi a határozottan pozitiv, a régi kate
kizmusokból teljesen vagy részben hiányzó igazi keresztény elem benne,
hogy igazságtalanság volna csak a hiányos részekre hivatkozva az egész
katekizmust kárhoztatni. Az új katekizmus az eddigiekkel szemben kimondot
tan pozitív haladást, sőt igen nagy haladást jelent mind dogmatikus, mind
pedig lelkipásztori szempontből. Különben is a kritikusok részéről annyira
hánytorgatott úgy nevezett ..veszélyes " ponto k olyan te rmészetűek, hogy
legfeljebb a filozófiai és teológiai képzettségű (és minden kákán csomót
kereső) olvasó k veszik észre, ha csak egyes szavakra vagy kifejezésekre ,
nem pedig a szövegösszefüggésre és a ezerz ök szándékára irányítják figyel 
müket.

3. A t a r t a lom

A katek izmus 5 részböl áll. A következőkben egyszerüen ismertetjük az egyes
részek gondolatme netét.

I. A lét maga nagy t ito k. (3-39) Az embernek el őbb-ut ö bb fel kell tenni magának
a kérdést: mi is az értel me létemnek? mi köze a világnak. tört énelemnek hozzám?
Ez az örök. egzisztenciális nyugtalanság fel elet re vár . Itt találkozunk Istennel. Isten
Igéjével.
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I I. Az út Krisztushoz (33-77) Az emberi ség tapogatódzó keresése; a primit iv
val l ások , nem kereszt ények; a nagy, klasszikus ci vl l lz ácl ók: hinduizmus, buddhizmus,
akinai vi lógkép, az Izlám, humanizmus, marxizmus. Isten Lelke lebeg a vil ágban,
az eseményekben. Isten és Israel: Izrael út ja Ist enhez. A Szentí rás.

11/ . Az Emberf ia (81-236J Ez a rész nagyon részletes : a teológia, exegézis és
liturgia legmegbízhatóbb, legújabb információi alapján perget i le előttü nk Jézus éle tét ,
üdvözítő sze rep ét, a kinyilatkoztatás eleven valóságát és jelenvalóságát .

IV. Kriszt us útj a (239·544) Ebben a fejezetben van szó az Egyházról, mint az
üdvösségnek Krisztu stól rendelt út járól , szentségé röl. Az Egyház mínr Krisztus
jelenvalósága és misztik us Teste a legbiztosabb út Krísztushoz. Ebbe a fejezetbe
van szervesen bele építve a kegyelem: a szentségek (keresztség, bérmálás, Eucha
riszt ia, gyónás, a papság: a papi rend és a hívek álta lános papsága, házasság s annak
valamennyi doqmatik uo és morális szempontja j és az egész keresztény erkö lcstan.
Az erkölcsös élet norrná]a , mozgatója az lsten - és felebarát i szeretet . A szeretet
egyéni és szocl álls vonatkozásai kül önösen ki vannak dolgozva. Egyébként itt tár gyalja
az üdvösség és a bún meg a rossz problémáját is.

V. A beteljesedés felé. (547-588J Betegség, betegek szentsége, halál , a szente k
közössége. A halál utáni valóságok: . t isztitót üa" , fe ltámadás, az új teremtés, az örök
élet (és kárhozat) . Végül pedig maga az lsten (ez különösen szép r ész) .

Ez a rövid tartalom, a katekizmus fel építése. Most pedig néhány [el leqze
tes ponto t szeretnék vele kapcsolatban megemlíteni:

a) Az új katekizmus egész hangja, légköre, stílusa nagyon . szlmpat lkus" ,
A rnód, ahogy az egyes kérdéseket tárgyalja; a kényesebb problémák tapin
tatos boncolgatása; a nem keresztényekkel szemben tanúsított előzékenység;

az egyháztör ténelem. a történelmi ..botrányok" (inkvizíció, gyarmatok, szo
ciális igazságtalanság stb.) tárgyilagos, elfogulatlan elemzése és ugyanakkor
az evangélium hamis ítatlan szell emének világos kidomborítása: mind-mind
ezt bizonyítják. Teljesen hiányzik a katekizmusból a kler ikális hangnem, az
úgy nevezett triumfálizmus és jogászkodás. Ezt a katek izmust nyugodtan
kezébe adhatjuk nemcsak a katoli kusoknak, hanem a prot est ánsoknak. sőt a
nem keresztényeknek is. Ninc s benne semmi sértő , semmi bántó rájuk nézve:
az egész könyv keresztény szeretetet és tárgyil agosságot sugároz. Az evan
géli umot a t ényekb ő l . a forrásokból s elsősorban Jézus Krlsztu s személyéből

elemzi ki és megmutatja, hogyan is fest az evangéli um a valóságban. a mal
reális , emberi társadalomban és az egyén életében. Pásztorális szemszögbő l

tekintve igazi kincs, nemcsak a híveknek, hanem a papnak is.

b) Az Eucharisztiában eltúnt a valóságos jelenlét egyoldalú vagy kizáró
lagos kiemelése és a többi szempontok is szóhoz jutnak. A tradícíó és a
Szentírás euchariszt ia-fogalma u. i. sokkal gazdagabb, sokoldalúbb, semhogy
azt a praesent ía realis fogalmával tökéletesen és maradéktalanul ki lehetne
fejezni. Az euchariszt ia emlékezés, jelkép, az örök élet elő íze és záloga, az
élet kenyere, áldozat és természetesen maga Kr isztus van jelen benne. hiszen
az Ö Teste és Vére, Krisztus maga.

c) Az erényeket a dogmat ikus hiti gazságokkal szerves összefüggésben
tárgyalja; mindig és mindenütt a szeretet , igazságosság és a kri sztusi őszi n-
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teség az irányadó. Szüntelen rámutat a törvény szell emére és le álc ázza a
csak betűszerinti , fo rmal iszti kus, puszta jogi érte lemben vett "végrehajtás".
ról az erény és szentség maszkját. A bűnt csak ot t és akkor említi és
magyarázza, ahol szükséges. Nem elő irásokat akar adni , hanem lelktismeret
nevelést (pl. a t isztasággal kapcso latban és a házasélet esetéb en) Kiemeli ,
hogy lehetnek esetek: tév elygések, kételyek, átm enet i állapotok, amikor a
szülőknek, a neve l őknek több elnézéssel kell lenniük a gondjuk ra bízott f iata
lakkal szemben és nem kell okvet lenül minden bot lásban azonnal bűnt, főleg

nem halálos bűnt , szimatolni.

d) A katekizmus nagyon óvatos olyan dogmati kai és erkölcs i kérdések
taglalásában, ahol a tén y ugyan kétségtelen valóság, a teológiai magyarázatból
azonban, a hozzáfűzödő tö rt énet i asszcciációk következtében a teológiail ag
nem eléggé képzett laik us abszurd következtetése ket vonhat le magának
(pl. az istenfogalom, a megtestesülés, az eredeti bűn , pokol, mennyország,
vagy Szűz Mária szűzességéne k biológiai feszegetése, a test és lélek vi·
szonyának felette naiv elképzelése stb . esetében .) Nyilvá nvaló, hogy éppen
itt van az új holland katekizmus igazi Achil les-sarka. - Igy pl. a "Szenthárom·
ság" sz ö keveset szerepel a könyvben. A szerzők tu datában vannak annak:
hogy egy ilyen nehéz teológiai fogalom helyes megértéséhez és használatához
bizonyos teoló giai-f il ozóf iai képzettségre van szükség , ami viszont s katc ll
kusok nagy többségének nincs meg. Az isko lában sem tanítják mindjárt az
ilyen kifejezéseket . Legalább Hollandiában nem . Ez persze nem jelent i azt,
hogyelhallgatnák a háromságos egy lsten tényé t. A gyerek hall épp eleget
az Úr Jézusról , az Atyáról , a Szent lélek eljövete lérő l , de csak évek mulva
vonj ák le neki a konklúziót : íme ezt nevezzük Szentháromságnak. Ez a peda
gógiai és pasztorációs szempont az oka annak, hogya katekiz mus éppen a
legmély ebb hiti gazságok tárgyalásánál nem bocsátkozik hosszú és tudo
mányos érteke zésbe. Ténylegesen azonban az összefüggésből világosabban
és hihetőbben áll el őttünk az i l lető kinyi latkoztatott hit t itok, mint az eddigi
katekizmusok szabatos def inic ióinak és f il ozóf iai szakki fejezései nek homályos
f átyolan keresztü l.

Az embern ek nem egyszer az a benyomása, mintha a szentignáci lelkigya
korla tos könyvvel voln a dolga, de átírva a hit egész világára. A l e g al apvetőbb ,

egzisztenc iáli s igazságokból kii ndulva, áll andóan megmaradva a valóság és
a kinyilatkoztatás kettős talaján. lépés r ól-lépésre vezet i az olvasót a teljesebb
ism eret, az egyre mélyebb megértés és hit fe lé. Nem a Icgika és defin iciók,
vagy ti lalmak vonalán, hanem az általá nos lél ekt an, az üdvösségtörténet, a
biblikus adatok , az Egyház eddigi tapaszta lataina k és a teo lógia i tudományok
legújab b eredményei alapján, a vat ikáni zsinat szellemében. Nem ugrik át
egyik kérdésről a másikra addig, mig meg nem nyugszik az igazságra szomjas,
kereső lelk ii smeret. Igy nézve a katekizmus valóban új. eredeti és sok helyen
mesteri. Élmény annak, aki őszinte vággyal, elfogulatl anul olvassa. A kaqye
lern, a kinyi latkoztatás olyan perspekt ívái fognak előtte feltárulni , amelyeket
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hiába keresne a régi katekizmusokban. Nem egyszerre ugyan, de fokozatosan ,
mint ahogy maga a kinyilatkoztatás is fokozatosan ment végbe.

Ezek a pozitiv tulajdonságok messze túls zárnyalják az Új Katekizmus
nyilvánvaló gyöngeségeit. Igy pl. az erkölcsi vonatkozású fejezeteket jobban
ki kellett volna dolgozni. Sok az általános, prédikáció tzü utalás. Sok kényes
problémát nem lehet csak a lelkiismeretre való utalással megoldani. Az
olvasó nem egyszer több, határozottabban körül írt útmutatást várna el töle
éppen erkölcsi síkon. Az első rész meg mintha túlzottan a holland viszonyok
hoz volna szabva és mintha erősen egy kifejezett lzl ést tükrözne . A IV. rész
viszont nagyon zsúfolt, nem egészen egységes. A dogma és erkölcs harmo
nikus feldolgozása nem sikerült teljesen.

Az új katekizmus az egész emberhez apellál: nemcsak az eszéhez. Ahhoz
az emberhez, akiért Krisztus emberré lett, meghalt és akit megváltott. Hogy
ez a vállalk ozás nem könnyü feladat , sót nem egyszer veszélyes kisérlet,
de ugyanakkor nagyon is üdvös módszer, arra a legszebb példát éppen Az
Új Katekizmus szolgáltatja.

Roger Schutz: Az egység sodrában. München (Max Hueber) 1967. kis B D 63 old .

Tel ített, túl telí tet t könyv. A lélek mélységeiből , hosszú évek elmé l kedése iből.

Istennel é ri ntkezéséből forrott ki. Olyan ember szava, akit minden kétséget kizáróan
az lste n küldött, és aki ezt a küldetést hűségesen válla lta . Azért van rajta a hite les
ség pecsétje , és ezt fö ltétlenül meg kell éreznie minden jóakaratú olvasójának a
kereszt énység minden ágában. Mindenkinek el kell ene olvasni ezt a könyvet. De
ennyi nem elég: át kell elmé lkedni és meg kell szívle lni , amit mond.

Nem vélet len, hogy a könyv olvasása a nagy trappista szeml élöd öt és írót , Tho
mas Mertont juttatja eszünkbe. A Lélek járása szuverén és döbbenetesen azonos.
Ugyanaz a belü l rő l-áté l ts ég , ugyanaz a vi lágoslátás és mélyrehatolás, ugyanaz a
nem spekulat ív je ll egű, hanem - ha szabad ezt a látszólag ellen tmondó kife jezést
használni - kegyelmi, miszt ikus logika vázára fonódó, kérlelhete t lenül célbatartó
szerkesztés. Ugyanaz a sürgető szeretet és ugyanakkor derűs nyugalom és bizto nság.
Azzal a nagy különbséggel , hogy Schutz nem hivatásos író. Egysze rűen hangosan
e l mélkedő , érett, nagy testvér. Hogy mennyi re érett, azt rövidsége bizonyítj a a
legékesszólóbban. Mi nden sora lényeget tartalmaz. Lehetet len . Ismert etnt" az ilyen
könyvet . Az isme rtetőnek kommentátorrá kellen e vedlenie és így az ismert etés
hosszabbá válnék az eredeti nél. Mit tehetünk? Megmutatjuk a meztelen vázat és
kiemel ünk néhány nagy gondolatot - azzal a szégyenkező piet ással . amellye l a kicsi
áll a nagy előtt. De bizonyára ennyi is elég lesz arra a célra, amit el kell érnünk:
vedd és olvasd!

A bevezetés mindenekel ött meghatározza az ökumenizmust. De űgy , hogy az már
magában is bőséges elmélkedési téma: . Az ökumenizmus az a kísérlet . amely meg
oróbálja láthatóvá tenni a keresztények testvéri egységét, senkit meg nem alázva,
de mégis alázatosan." Elutasítj a a felekezetieskedés szellem ét, mint bezárkózó,
önvédelmi magatart ást, amely szarnos esetben olyankor is megmarad, amikor a hit ,
az igazi vall ásosság már rég eltűnt. De ugyanakkor nem elég a . bék és egymás
mellett élés" , a megértés sem. Kell, de nem elegendő , mert megállást jelen t az
el őreha lad á sban . Azután óriási távlatban kitá rj a előttünk az ökumenizmus vil ágát ,
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azokat a cselekedete ket . amelyek . kiemelnek önmagunkból" . mert hiszen az egységnek
ez az erkölcsi feltétele: Kerü ljük el a nemzedékek elszakadását , - találkozzunk
azokkal , akik nem tudnak hinn i . - csatl akozzunk a szegények vil ágához. Csak ezek
után követ kezik magának a keresztények egyesülésének problémája az . lOljük az
Egyház misz tériumát' j ellemző címü fejezetben . ezen belül magának a taizéi közös
ségnek bemutatása. És végül a záradék: .Szem l él ődve várjuk lsten eljövetelét": az
ökumen ikus lelkiség páratlan ul mély jell emzése.

Hogyan fest a nemzedékek problémája olyan ember szem ével. akiben az ökume
nizmus lélekformáló, szeml életalakít ö erő? Ilyenfo rmán: A generációk közt fenyegető

szakadás veszélye ma nagyobb. mint valaha. A fiatalság türe lmetlen. nyers . őszinte ,

Oda rnesv, ahol életet lát . lendülete tudatában tetteket és hiteles megny ilvánulásokat
kiván. Ha hamarosan nem tudjuk az új nemzedék elé tárn i az egységes, igazi Egy
házat , másfelé fordu lnak keres ésükkel. Nem lsten szava-e hozzánk ez a követelés ?
Készek vagyunk-e az áll andó meqt latalod ásra. rneq újul ásra, megtérésre , az Evangélium
eredet i f ris seségéhez való v/sszatér ésre? Ez persze sok áldozatot kiv án. s nem
utols ó sorban nagyfokú önállós ágot. Egészen mélyére markol itt a szerző a mal fej 
lődésnek egyetle n mondattal : . A következő évt izedek haladására rányomja a bélyegét
jó néhány évszázad mozdul atl ansága: adott pill anatban minden kereszténynek a maga
részé ről intézményes itenie kelle tt saját hagyományait , elkész ülve arr a. hogy azok a
másikénak ellentmondanak." Ugyanakkor a türelm etle n fi atalokn ak arról beszél. hogy
minden reformnak saját bel ső megreform álásunk a kiindulópontja , és hogy az Egyház
szell eme nem az önző és gőgös kritizálás, a túlhabzó, felelőtlen buzgalom. hanem
kicsIben és nagyban egyaránt. az együtt-épltés.

Hogyan fordu l az ökumenikus lelkület a nemh ívők fel é? A jóakaratú hItetlenekben.
akik gyakor lati as szeretetükkel gyakran ránk pir ftanak, lát ja és velük magukkal ls
segit fel fedeztetn i "a rejtett jelenlét misztériu mát" . Ont udatl an sürgetésük valameny
nyiünkhöz szól. De mal megosztott állapotunkban nem vagyunk képesek a hiteles
tanuságtételre: a szakadás szegénnyé tesz. A kibékülésnek viszont lendüle te van,
amelynek segítségéve l legyőzhetjü k tehetet lenségünket . 105 itt ismét egy csodálato s
mondat : .Az ökumeniku s mozgalom valódi történetét sosem fogják megirn I. Ez
tulajdonképpen azoknak az erőfesz ítése knek. harcoknak a története , amelyeket kl-kl
saját l egbensőbb énjével fo lytat azért , hogy hűséges maradjon ."

A szegénységrő l szóló fejezetre mindenekfölött a bölcs egyensúl y jellemző . Jól
lát ja egyes túlzó követelésekben a . neo-Ianzenlzmus" fö léledését: a lehetetlen kö
vetelés csupán válsá ghoz vezet , vagy puszta verb al izmussá fajul. Figyelmeztet, hog}
a szegénység szell eme nem csupán anyagiakra vonatkoz ik. A küls ö szegénység még
nem akadálya annak, hogy másfajta biztonságot keressünk, pl. mások lelkén akarjunk
uralkodnI. Az Igazi szegény alázatos, szelíd , szeré ny: nem magasztalhat juk fel al
egyik boldogságot a többiek rovására. Végül a szegénység nem puszta negat lvum
nem öncél : .Szegénység szeretet nélkül : árnyék fény nélkül ." Mi tehát a szegénység
szel!eme? .Nem más, mint Kr isztus újr aelj övete lének várása és szoli dari tás a v il ágon
élő összes emberr el , akiknek nincs meg a mindennapi kenyerük." Siessünk ki dolgozni
az ökumen izmus szocl ális tanítását, segítsünk a déli fé lgömb éhező mill iói nak, hogy
a maguk lábára tudjanak állni. és az már is nagy kapocs lesz közöttü nk. (Mindenestül
az ökumenikus dekrétum gondolatail)

Ennek az ált alános alapvetésnek olvastán el kell hogy fogjon a szégyen: mennyive!
. katoltkusabb" . vagyis egyetemesebb ez a látás . mint legtöbbünkéi Ime élő blzony
sága annak. hogy a legnagyobb gondolatok rendszerint nem vitákból , még csak nem
is .dia lógusokból" születnek, hanem az Istennel való hall gatag beszélgetésbő l. Ezze!
persze nem a dialógus szükséges és jó voltá t akarj uk tagadásba venni , csak a lel
kl s éq és belső munka e l sőbbségére f igyelm eztetn i. Epp ilyen szempontbó l felbec sül.
hetet len Taizé kezdeményezése : minde nfé le fajt ájú keresztény bensőséges együtt.
élése munkában, Imában. sze rétetb en. tanuságtételb en.
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Az Egyházról szóló fejezetben annak az embernek érett bölcsesége és pártat lan
sága nyi lvánul meg, aki immár több mint húsz éve éli és lrányltja ezt az ő s sze rn ú 

köd éat . Annyira gazdag és minden oldalnak megszivl elendö, hogy még megközelítő

összefoglalására sem váll alkozhatunk az egyensúly megbi llentése nélkül. Csak egy
két gondolatot ragadunk ki. Az intézményes és személyes istenkapcsolat viszonyának
nehézségei rő l , e l l e ntéte i rő l beszélve Igy sommázza a megold ást : .Ám lassan-lassan ,
ahogy I dőve l kia lakítjuk magunkban Kris ztus életét, s ahogyan csendesen előrehala

dunk, rájövünk arra, hogy éppen minden egyes keresztény lelki élete az, ami lehet öv é
teszi az egyházi intézmények meqüjulas át ." Mi a reform útj a a rászoruló Intézmény
ben? .Az újj áélesztésnek mind ig belü lrőJ és végtelen türelemmel kell történnie." A
tekintély az egység nagy tényezőj e: összegyűjt , egybefog . Viszont . akl a tek inté ly
feladatát kapta, mindenek e lőtt szolqa." Tovább: . Az eoysén út ján protestá lással
járn i nem l ehet." • A lel kiismeret drámája átadja a helyet az igazolás vagy az
elégt éte l magatartásának, ami egyébként mindkét oldalon meqta lálhat ó." ..ft. mal
vil ágnak nem eszmékre van szüks éqe, hanem sokkal inkább pé ldak épekre ." ~s it t
bontakozik ki a maga teljes szabatosságában az Euchar iszt ia j e l entősége, ml nt ami
. eszköze és egyúttal létrehozója is az egységnek. Az egység szentsé qe: értünk
adatott , hogy megszű n jön bennünk és körü löttünk a szakadás minden csírá]a."

Saját lét rejöttü k és szerepük elemzésére ugyanaz az egyensúly je llemző . (Pedig
mi lyen nagy dolog, ha az alkotó tárg yilagosan független iten i tudj a magát rnüv ét ölll
Tudatos és szerény bei lle szkedés a nagy keresztény hagyományba, Cluny és Citeau x
szell emébe (Taizé földrajzil ag a kettő között fekszik) , minden követ kezmény nyugodt
levonásával ; tudatos és meggyöződéses vállal ása a je l és kovász szeren ének . isten 
rendelte fel adatuknak; és egyenesen meg rend ítő alázat egész szerepük átmeneti
jell egének fölismerésében. (Csak sajnálhatjuk, hogy a magyar ford itás kicsit hang
zatos an megvált oztatta az eredeti nek szabatos és nagyon k i fe j ező eimét : Dynamique
du provl solre, az ideiglenesnek, az átmenet inek fesz lt őe reje , ami nyi lván egyaránt
vonatkozik az egész ökumen ikus mozgalomra és erre a kicsiny magra ls.) Ezek az
emberek állandóan készek feladni mindent a tökéletesebbért : az e qvs éq ért , (Ugy-e
tanulnak től ü k . perfecta cartt as" -t a zsinat i útmutatások megvalósításának kezdeté n
áll ó katol ikus szerzetek?!)

Végül az utolsó fej ezet elvezet a szernl élödö élet forrásaihoz: a li turgikus Imához,
a foqadalmakhoz. az Ist ennel együttélés bensőséges vágyához. Puszta racionalizmussal
nem boldoqolunk: .H a mindent meg akarunk magyarázni , annak tesszük ki magunkat ,
hogy semmit sem értünk meg, amint igaz az is , hogy az érte lem önmaga nem tudja
megragadni az Egyház misztéri umát . Hogy abba behatollunk. semmi sem fontosa bb,
mint azok a cselekedetek, tettek, szerény je lek, amelyek megérinti k önmagunk rnélv
ségeit, amint ma némelyek mondanák, . ősttpusalt" . Tehát szeml él öd és? Igen! De
oly an, amely nem öncélú elzárkózás, hanem folyvást nyit ott, ökumenikus, szociál is
j ell eg ű, magyarán: az egyetlen parancs, a szeretet megvalósulása. Lehet -e másmilyen
az I g a z I szeml élődés? Hiszen Istenre Irányul , lsten pedig a szeretet ! ~s miután
Igy néhány s ű rített oldalon elénk adta a szerzetesélet remekbeszabott aszket ikáját ,
feloldódik . az lsten szem l élődő várás ában". amelynek szell eme e l tű ntet minden
(emberileg nagyonís megokolti) egyéni és álta lános pesszimizmust, nyugalmasan
biztos a Vég ső győzelem tudatában, de egyben sü rgetően követelő a szeretet
felelősségében :

.Várjun kl
Várj uk az élet hajnalát , amikor lsten egyszer s mi ndenkorra magához gyűjt minket!
Várjuk önmagunkban és másokban az lsten művét !

Várjuk az Egyház egységét, s általa minden emberét i
Várjuk az Egyház tavaszátl

Várjuk minden ell enére az Irgalmasság szellem ét, mert a szeretet, amely nem
emészt föl, nem szeretet, s nélk üle reménytelenül hirdet jük az ökumeni zmust .
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Az lsten új pünkösdöt készít nekünk, amely minden em bert összefog szeretetének
tüzével. Eléje kell mennünk ennek az eseménynek , mely meghiúsít minden emberi
Jóslatot és új élete t ad szikkadt csontja /nknak.

Menjünk elébe, ne menekülj ünk el ől e! "

I. B.

Franz J. Heggen: Gemeinsame Bu ű fele r und Privatbeichte . Herder 1966.

Könyv, amely sok ell entmondást provokál. El őszava is utal erre . mégis megérté sre
sz ámít, e l sősorban papoknál. A gyónás krizis ér ől beszél. Tény , hogy a szentgyónás
kötelezettsége és igénye a közömbösség s az önvizsgálat-reflexio igényét kilugozó
korszel lem mlatt, de papi hibákból kif olyóan Is, fő l eg város i hiveinknél - mindinkább
elhalványul. Az ún. ájt atossági gyónások pedig gyakran nem hozzák meg a le lki
elm é l v ű l é s és a példás keresztény élet látható eredményeit . A probléma megoldására
aj ánl ja a könyv főleg advent , nagyböjt és őszutó idejére a hívek közös, ún. búnbánati
ájtatosságait holl andiai próbálkozások alapján. Ezek keretében a gyónási tükör hasz
nálatának mellőzéséve l, közös le lkii smeretv izsgáJás mell ett, a bűntudat megvall ása
és a megbocsátást kérő ima után párperces személyes elmélyülés következik , amelyet
alkalmas orgonamuzsika segít e l ő . Ezután a celebráns imát és benne a hívek számára
lsten irg almát és a bűnök elengedését kéri.

Bár kihangsúlyozza a penitenciatartás szentségi jellegét és egyes emberek sze
mélyes igényét a meqt ér és , lelkivezetés, lelki megbeszélés irányában, mégis reméli,
hogy az Egyház éppen tanit ói tek intélyének erejével a j övőben megadhatj a az ilyen
közös bűnbánó áhitatoknak is a szentség i karaktert: rnert meggyőződése , hogy az
il yen áhitatok keret ében ősz i nte megtérésre tö rekvő ember irgalmat és bűnbocsánatot

nyer és mivel - szerinte - a magángyónás csak egy f aj t áj a a penitenciatartás
szentségi formájának.

Nem akarunk a bűnben csak jog i vagy formai fogalmat látn i (amely a küls ölen,
for mail ag é rzé ke l hető feloldozásban, mint birói aktusban nyer eli ntézést) , - a gyónás
szentségének sem kívánunk mágikus vagy mechaniku s erőt tulajdonítani , de a gyónás·
probléma megoldását más eszközökkel képzeljük el. Eltekintve attó l, hogy a könyv
felfogása Luther nézetéhez lát szik közeledni (a felol dozás megadására elégséges, ha
valaki a paptól gyónás nélkül kér felo ldozást) , amelynek azonban sem Krisztus
rendeléseiben, sem az ősegyház gyakorlatában semmiféle alapja nincs, - meggyőző·

désünk szerint a szentség term észetfölött ; eredményein kívül mutatkozó lélektani és
szociális hatások csak magángyónás keretében érvényesülnek és pedig annál nagyobb
rnért ékben, minél mélyebb és őszintébb a szentgyónáshoz való előkészü let .

Kevés lél ektani ismeret szól a könyvnek abból a megállapit ásából , hogy vannak
egyének, akik egy közös bűnbánat i áhitat keretében elmélyültebb beismerésre jutnak,
mint egy rneröben egyéni önvizsgálat alapján. Idéz egy ugyanilyen el í t é lő . protestáns
oldalról jövő birála tot , ami annál érdekesebb, mivel protes táns kisérle tek nem az
emlí tett közös bűnbánati áhitatnak, hanem az egyéni, gyónásszerű lelki megbeszélés
nek kedveznek. Nálunk a szentgyónás mindenki életében a legszemélyesebb aktusn ak
számít ; zenével is elmély ite ni vélt közös bűnbánó áhitat - különösen ha nem követ
heti magángyónás, csak disszonáns rnozzanat lenne e tekintetben.

Sokkal inkább munká/ná a gy6násprobléma megoldását a sz6szék és hitok 
tatás idevágó, tervszerű munkáján kívül a növendékpapság lényegesen gyakorl at ibb
el őkészitése a gyóntatás feladatair a: az erköl cstan és lelkipásztor kodást an még
mindig inkább elméleti. min t praktiku s oktatási szellemet mutat egyetemeken és
szemináriumokban egyaránt . Tudjuk , hogy a gyóntatás az egyik legnehezebb papi
munka; éppen ezért lenne mulhatatla nul szükséges a joggal elvárható tudáson kívül
annak tudatos lt ása, hogy oldoz ö-k ö t ö z ő szerepünkben rni , papok csak az alázatos,
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búnösöket is szeret ö Krisztust képviselhet jük. Sok h lv ő t , fő leg értelmls éqlt , nyug
talanít a képzet len gyóntató f éltud ása. goromba magatartása elr iaszt, túlzó engedé
kenysége isteni és egyházi törvénynek árt , a gyónás teljessége körül i elnézése
végül is nem hoz megnyugvást, a megjavulni nem akaró feloldozásával pedig lndlrekte
még a bún előmozd í tój a is lehet .

Nem sokat nyerne lelkipásztor i munkánk azzal. hogy ha híveink hasonló kisé rletek
miatt még azt a kevés búnbánatot is terhesnek tartanák, amit a lazító korszellem
bennük még meghagyott; hiszen pasztorális érteke zletek v i sszatérő , szomor ú témája
a búntuda t és búnbánat i j esztő csökkenése hiveinknél.

A lélekmúvelés-gondozás legközvetl enebb szolgálata fo lyi k gyóntatószékeinkben.
Istentő l mindinkább eltávolodó katol ikus társadalmu nk vis szaédesgetése a búnbánat
igazi szelle méhez csak szoli d reformokkal érhető el. A könyv gondolataiban egy
jós zándékú, de mindenáron újí tani akaró szel lem vetületé t látjuk.

Cser-Palkovits István SJ

Pecci Joachim bíbornok: Az alázatosság gyakor lása. Ford. és salt ö alá rendezte
P. dr. Rákos Balázs Raymund római apost o magyar gyóntató. Vatikán 1967. - Ezt a
klt ün ő könyvecskét forgatva önkéntelenül is eszembe jut Magyarország egyik l egerő

te ljese bb l el k ivezető i egyénisége, papok, szerzetesnök, világiak hosszú sorának
neve lőj e egy életen át , aki egész munkáját erre az egyre összpontosította: kikala
páini az alázatosság erényét a rábízott lél ekben. Pecci perugiai püspök, az Anyaszent
egyház későbbi nagy XIII. Leó pápája, ugyanilyen alapvetőnek tartja az alázatosságot
.igen kedves papnövendék f iai" életében, - nekik írta ugyanis ezeket a buzdításokat ,
és erre bevezetőben két mélyenszántó okot hoz fe l: A papnak fokozott kötelessége
tö kéletess é lenni. tehát fokozottan rászorul a tökéletesség alapjára, az alázatosságra.
De terjesztenie ls kell Kris ztus országát, éspedig ugyanazokkal az eszközökkel , mint
az ist eni Mester: az ő megkülönböztetett tu lajdonsága pedig a szívbeli alázat volt .
Ezután 60 aprócs ka fejezetben igazán bámulatos sokoldalúsággal fej ti ki az alázat
Indítékáit, gyakor lata it , t árja elénk példak épeit . úgyhogy a végére valóságos aszket t
káját és teológiáját kapjuk ennek az erénynek. Különö sebb rendszerezés nélkül, az
igaz; de annál több megragadó lélektani bölcsességgel. Csak két kicsiny passzust
ennek igazolására: "Jó lélekkel , türelmesen viseled majd el a mások fogyatékosságait
és gyöngeségeit, ha szüntelenül szemed előtt tartod saját nyomorúságodat , ami miatt
neked is szükséged van a mások nagylelkús égére és megértésére." És: .Ha hall od,
hogy dicsérnek, ahelyett , hogy örü lnél neki , tar ts attól , hogy az a dícséret lesz
te ljes juta lma annak a csek ély jónak, amit tett él." Vagy ki gondolt még arra, hogy
az alázatosságban kiváló szentek felso rolását - Szent Mihály főangya ll a l kezdje?
Pedig hát igaz: ő "elsőnek volt alázatos, mint ahogyan Lucifer e lsőnek volt kev ély. "
- A második rész a lelkiélet nagy íróinak néhány megnyilatkozását tartal mazza az
alázatosságról. Szent Agostontó l Néri Sz. Füröpig, s lezárja az egészet a Krisztus
követéséból vett sz ép imádság. (Nem derül ki világosan, hogy ez a rész az eredeti
kiadványban is benne van-e, vagy a for dító hozzátétele.) - Külön kell említenünk
a fordítás magvas, ízes, korhű magyarságát; néhány e lenyésző sze plöt öl eltekintve
való ban olyan. mintha .magy ar embertől magyarul iratta tott vol na" előszö r. - Aki
ezt a kis könyvet elolvassa, t isztán látja, hogy az annyi szor hamisan és szűkkebl ü en

érte lmezett alázat nem más, mint teremtmé nyi függésünk eli smerése, életü nk helyes
beáll itása, s így valóban geri nce és foglalata az egész aszkatik ának. Az elsal átít ás á
hoz szükséqes élet-halál harchoz pedig hasznos fegyvereket kaphatunk gondolataiból!

Úry M ikl ós SJ
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