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LELKI É LET

Béky Gellért SJ

"FU LOSLEGES" EL M ~ LKED ~S A ZSINATRÓL

I. Az idók jele
Christopher DAWSON, a v i l á g h í rű katolikus tört énész, szépen kifejti egyik
könyvében, mint változik meg néha a történelem folyása előttünk te lj esen
ismeret len okok hatása alatt. Évezredes szokások tű n n e k el szinte egyi k
napról a másik ra; öröknek hitt társadalmi inté zmények omlanak össze váratlanul; évszázadok, évezred ek meg g yőződése fos zlik semmivé; egész koro k
hite inog meg alapjaiban és válik bizonyta lan, fájós két elke déssé a tört énel em
elv iselhetetlen nyomása alatt.
Látszólag mintha minden el őké s z ü l e t nélkül változtatna irányt a történelem: elhagyja eddi gi útj át, s mint ha új olvasztó tégelybe kényszerítené bele
valaki a történe lem ezutáni alakulását; új, szokatlan, ismeretlen mederbe
kezd továbbfolyni az események fe ltartózh atatlan árja. Senki sem tudj a miért,
és miért éppen most. Azt sem tudjuk, hova fog vezetni az új út. Nem ismerjük
sem a mély ebb okokat , sem a jövő lehető s é g e i t .
Dawson két gyökeres irányváltozást em l ít fön t emlitett könyvébe n. Az
egyik a próféták kora volt Izraelben (amely kor nemcsak Izraelben, hanem
Görögorsz ágtól Perzsiáig, Indiától egész Kináig szellemileg-lelkileg föl forgatta
az archai kus vil ág évezredes vil ágképét) . A másik il yen nagy irányváltozás
szent Ágost on szeme el ő tt ment végbe. A harmadik - s hozzátehetjük:
ta lán az eddigieknél is jóva l nagyobb, mert az egész emberiségre kite rj e dő
- változás nak mi magunk vagyunk a tanúi.
Az első kettő ről hivatalos fel jegy zések, megb ízható megf igye lések áll nak
rendelke zésünkre : a próféták könyvei , illetv e szent Ágoston hata lmas tö rt énelemfilozófi ai rn űve , a . De Civitate Dei" , amelyet még a nem keresztény
történészek is gyakran és el isme réss el idéznek.
A korun kban végbe menő roppant változ ásról még nincs, nem is lehet ,
képünk. Igazán csak a második vi lágháború után döbbentü nk rá,
mennyire más vi lágba sodródtunk bele az elmúl t évek fol yamán. Sokan ugyan
még most sem igen vesznek róla tudo mást. Legfeljebb csodálkozna k, menynyire más a környezet, az ember ek, az elvek , az erkö lcsi normák. S nem
tu dják mire vélni ezt a fu rcsa , .bo lond " új vilá got . Idegesen , mereven elí télik,
ös szefüggő
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hadakoznak ell ene ismeretl enül is ; föl ényesen legyintenek s mégis nyugtalanok, és oda a megs zokott biztonságérzetük. Szeret nék megáll ít ani az
esemé nyek fo lyását, szeretnék új ra berekeszte ni a t örtén éseket az eddig
bevált szok ások , int ézmények, elvek évezrede s gát jai közé. Rémülten lát ják
azonban, hogy az egész vonal on om ladoznak a gátak. A t ör t énelem f olyója
pedig fi gyelembe se veszi őket, ső t még a medr ét is megvált ozt atj a és új
ir ányt kere sve hömpöl yög egy ism eretlen cél felé , maga e l őtt sodorva bevett
szokások at , ő s i nézet eket , megingathatatlann ak gondolt m eggy őződéseket.
Mások meg a gyermek naív kíváncsi ságával , vagy az eszelő s fela jzott
képzeleté ve I nézik a f élemetesen . sz ép" Itéletld öt. Elébe si etn ek, éljeneznek
neki és az új i d ő k , az új irány zászlóvivőinek érzik magukat. Pedig talán ők
sem értik egy szikrával sem jobban a t ört énelem értelmét, mlnt azok, akik
annyira ell ene vannak min den változásnak.
Ezért van az, hogy ezek az igazán nagy , "t ört énelmi" korok , az egyé n és
a t ársad alom életében egyaránt, roppant szellemi-lelki f eszült ségnek, a fejves ztett anarc hiára való mindenféle hajlamnak s ált alában a szé l sőséges
kil engése knek szoktak a kors zakai lenni. A föl tartóztathatatlan változás ellenségei, hiábavaló kerékkötő i és a vált ozás önké nyes irányítói, a maguk eszméihez val ó lelke s idomitói állnak hirtelen egymássa l szemben.
Pedig erő s érvek szólnak amellett, hogy valós z inűleg sem az egyik, sem
a másik csoport nem lát ja tisztán, m i rő l is van valójában szó. Mi ndketten elhamarko dva és e lői té le tte l nézik és élik meg az esemé nyeket. S egyált alán
nem lehetetlen, hogy a tö rté nelem azépen faképnél hagyj a mindkettőjüket ,
vagy elsö pri ő ket a szerepl és színpadáról. Ilye nkor es ik meg az is, hogy
jeles hadvezérek, neves államférf iak , s ő t vil ágbíró nagyhatal mak, a melyekről
pedig mindenki szentül hitte , hogy ők ir ányítjá k a történel met: maguk is
csu pán egy szemnek bizon yulnak az esemé nyek láncolatában ; egy gyufaszá l ,
egy lehull ó falevél, amelyet egy pár pill anat ra arany osra fe st a lebukó nap
búcsúzó sugara.
Jó ezeket a do lgokat elfogula tl anul, higg adt t árgyilagossággal és kere szté ny bátorsággal megfontolni f őleg rnost , amikor ol yan nyugt alanság fogja
el nem egyszer a katol ikusokat is az Egyházon belül az új idők új abbnál-újabb
esemén yei láttára. És a tárg yil agosság kedvé ért teg yük mindjárt azt is hozzá:
ugyanez a küls ö-bels ö nyugtalanság, bizonytalanság , ideg es félelem érezhető
a marx ista-kommunista vil ág berk eiben is. S ő t az egész modern humanistademokratikus-tu dományos vil ágkép is inog a láthatatlan, de annál izgalmasabb ,
f élelmet esebb világrengésben. Ez is igazolj a azt, hogy olya n tör t énelmi irányváltozásnak vagyunk most a forgatagában , középpontjáb an, amelyet nehéz
lenne merő be n t ermészet es okokkal . közönséges erőkk el megmagyarázni. Ég,
vajúd ik , kavarog min den.
M égis, mintha ezt az egész vil ágra kiterj ed ő roppant erjed ést látha tatl an
kezek kevernék föl ül ről egy rejtett, ismeret len nagy terv, szent cél szolgála-
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tában. Marxék magabiztos kij elentése: az eddigi f ilozó fusok csak értelmezték
a történelm et , mi azonban meg fogju k válto ztatni! éppúgy erej ét veszti a tények el őtt, mint sok katol ikus papnak vagy laikusnak az lst en országa és az
Egyház evilági és szoci ális pr ivil égiumaival való azonosságába vete tt hite.
Az Úr Jézus egyszer az "idő k jelé" -r öl beszélt a fari zeusoknak. ~ppen
azoknak mondta ezt, akik a tö kéletes emberi intézmények, évszázados szokások , pontos, végl egesen kör ülírt törvények bold og birtokosain ak érezvén magukat , meg voltak győződve , hogy velük áll és buki k az üdvösségtö rténet.
Akik mérget mertek volna venni rá, hogy ők a tö rténelem igazi iránya és
"éle" . Aki k min den jelet meg tudtak magyarázni és értelmezték az Irásokat,
az " i d ők jeleit" azonban nem tudták kibetűzni (M t 16,3) . Ma már tudjuk: a
történelem nélkülü k haladt tovább , lehagyta, megel őzte őket s közben az
irány is szépen megváltozott.
Beteljesedett az Úr jövendölése: kitépték ő k et, mert nem voltak az Atya
ültetvényei (Mt 15,13). Nem vol tak benne a nagy, egyet emes, végleges tervben. Úgy jártak, mint az a büszke vízmenti város, amelyet hi rte len elhagy a
folyója , új irányt , más medret keresve magának.
Az Úr Jézus még egy alkalommal utalt az i d ő k jelein ek fölisme résére ,
azaz a jelek föli smerésének az egész üdvösség et bef olyásoló döntő fontosságára. Akkor, amikor a világ végérő l szólott b ővebben .
Az Egyház legnehezebb, legveszélyes ebb, de talán a legmagasztosabb
fe ladata éppen abban áll, hogy éber virrasztással , s zűn te len imádsággal, a
Szentlélek okosságával fig yelje a mindenkori idők jeleit és azokat elsőso rban
a híveknek értelmezze. (Ennek a nagy igazságnak a teológiája még nincs
kidolg ozva). A második vat ikáni zsinat igazi j el en tősége éppen ennek a
lényeges felada tna k az egyre tudatosabb felis merésében és a megvalósításra
vonatkozó gyakorlati kiv itelezésben ke re s e n dő .
Ha valamikor, hát akkor most igen csak nagy szükség van higgadtságra,
hajlíthatatlan, nyugodt tárg yila gosságra és elfogu latl an ít él etre. A merev
elzárkózás, a problémák meg nem látása (vagy látni nem akarása) éppúgy
elhibázott dolog lenne , mint a forrófej űe k meggondolatl an, céltalan kirohan ásai , elh amarkodott egyéni kezdeményezései. Legfontosabb erény manapság
az állandó fel készültség , nem lankadó készenállás az eseményekben megnyilvánuló lsten akaratának maradékt alan végreh ajtására.
Az " i d ő k jel einek" olvasása , értelmezése és a hozzájuk való alkalmazkodás mind e ne ke l őtt az Egyház feladata és isteni jussa . Az Úr Jézus kijelen téséból azonban arra kell következtetnünk, hogy bizonyos értelemben minde n
keresztény re áll: olvasni kell tudni az id ők jeleit. Azaz, ezen a téren egy
kicsit "karizmatiku s" -nak kell ene minden igaz kris zt u sh ívőnek lennie. Ennek
azonban csak úgy és akkor van érte lme , ha az egyetemes Egyház karizmáJában részesedik és az engedelmesség szelle mét magáévá teszi.
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Bárki, aki csak egy kicsikét is ismeri a történelmet, tudja, érzi : ma valóban "történelmi" i d ők e t élünk. Ezek az id ő k egyúttal az átmenet , az igazi
. Paszka" (transitus Domini) je gyében álla nak. Nemcsak a még nem is sejte tt új dolgok , az igéretek mi nden képzeletet föl ülm úló bet eljese désének
a munkálói , hanem egyúttal a hit fájdalmas p róbárate v ői és a nagy kísérté sek
órái szoktak lenni. A próféták koráról t udju k, mint omlott össze a föld i, a
"test i" , az evilági, s mint született meg helyette az új, a "lelki" , az egyetemes Izrael. De az sem t itok, hogy ez sokak lel kében nagy megrázkódt atást ,
sőt meghasonlást és a hittől való elpártolást eredményzett . Szent Agoston
korában a Római Birodalom - s vele az egész ókori v ilágké p, világn ézet dőlt össze. Mégse m lett vége a világnak (mi nt azt még szent Jeromos is
lehetségesnek tartotta) , csak új mederben kezdett folyni a történ elem
kiszámíthatatlan folyama.
Minden ilyen átment i i d ő vajúdáss al, t isztulással, ér ésse], fejlőd é s s e l
van összekötve , feltéve , hogya h i t szelle mében próbáljuk megtalálni ezekben a nehéz időkben is a körülmén yeknek me gfe l ő új szerepünket és rendeltetésünket.
Az els ő
szabály : ne legyün k akadályoz él. k erékkötő i , csak krltlzál ói.
vagy csupán tétlen szemlélői ennek a nagy . Paszká"-nak. Az Úr átvonul ása
ez! A másik szabályt az evangéli um adja kezünkbe: met anoiei te, tartsato k
lelkiismeretvizsgálatot és alakuljatok át , változtassatok (ha kell , akár radikálisan is) irány t (ne elveket!). igazodjatok újra meg újra ahhoz az irányhoz,
amelyet lsten az idők jelei által jelent ki Egyházának és az egész emberiségnek. A harmadik szabály pedi g az e lső k e ttő b ő l foly ik: feltétlen engedelme sséggel kell lennünk az Egyház irán t, amely most főleg a zsinat által azok
élére állt, akik az idők jeleinek megfel el ő en akarják a maguk és a közösség
életét "megreformálni" az evangéliu mi .rnetanol a" szellemébe n.

II. Ecclesia semper reformanda . . .
Egyik volt növendékem botránkozva írta egyszer levelében (miután a hitét
elvesztette) : az Egyházban nagyon nehéz hinni. Nem csoda, hogy megtörtént
a reform áció. Ennek jönnie kell ett! S éppen ez teszi olyan nehézzé az Egyházban való hitet: hogy il yen az Egyház.
I:n erre mindössze annyit felelt em neki : nem Lut her volt az e l ső (sem
nem az utolsó) , aki meg akart a reformálni az Egyházat. I:s még csak nem is
a reformáció kora volt az Egyház legsötéte bb korszaka. Voltak szomorúbb
korok is , igazi mél ypontok az Egyház kétezer éves tört énelmében, és semmi
garanciánk, sem igéretünk nincs rá, hogy a jövőben nem lesz több ilyen
dekadens kor . Nem annyi ra a refor mációban volt a hiba, hanem inkább
abban, hogy ez a reform áció sem az igazi, sem a szükséges ref ormáció nem
volt.
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Origenes és egyéb egyházatyák sem haboznak az Egyházat - amelyról
pedig hiszik és tanít ják, hogy .sz űz " és "anya" - a magna peccatri x-nek
nevezni, aki könnye ivel mossa Kri sztus lábát és szüntelenül siratja bűneit,
de aki az el s ők között keresi az üres sírnál a Föltámadottat.
Igen, az Egyház sem tökél etes. Nem az mint intézmény és nem az tagjaiban sem (a szent eket leszámítv a). Csak lsten tökéletes és változ atl an. Az
Egyház mint történelmi jelenség és mi nt üdvössé gszociológi ai int ézmény ki
van téve a változás lehetóségeinek: jó és rossz ir ányban egyaránt . Ezt a
történelem elég bóségesen igazolja. tg és föld elm úlnak - pedig az Irás
lsten keze alkotásának mondja őke t - ; mint ócska köntös el avulnak; elkopnak, mint a rossz , e ln yű tt ruha: egyedül lsten marad hűség es, szent és örök .
(Zsid . 1,10 -12) Ez alól az örök törvény alól az ember nem képes kivonni
magát, de még az Egyház emberi része: történeti , szociális szervezete és az
idóben való megnyil vánulása sem.
Szerencsére azonban nemcs ak ross z, negativ ért elemben érvényes a
föntebb i tét el. Fordítva is áll. Az Egyház min t isteni int ézmény magában
hordja az állan dó megújul ás, az örök tavasz csí ráját és igéretét. Suhard
bíboros már két évti zeddel ez e l ő tt megérezte , és szép pásztorlevelében
megjósoita az új tavas zt az Egyház életében.
Ez a tö rvény nem szorí tko zik az Egyháznak csak emberi arcára és erkölcseire . Bizonyos értelemben a dogmák megf ogalmazására és megértésére ,
valamint azok megér tetésére is érvény es. Ezért van szükség a hitigazságoknak, az Evangélium szellemén ek új meg új át gondolására és a kor nyelvére
való átírására . Az Egyház semmiképpen sem az abszolút tökéletesség tökéletes földi megnyil atkozása. Az emberi nyelv (amelyet a hitigazságok kifejté·
sében, megfog almazásában használunk) sem lehet a kifejezés egyszer s
mindenkorra lezárt, végérvényes, megfellebezhet etlen kifejezó eszköze. Új
távlatok , új horizon to k, új problémák egyr e újabb, pontosabb , szabatos abb,
nem egyszer óvatosabb s minden esetben , felelós égteljesebb megfogalmazást
kivánnak.
Úgy vagyunk ezekkel a dolgok kal, mint a clp őve l. A gyere kcipó jó a gyereknek, de szűk a feln ótt lábára. Nem a cipóben mi nt olyanban, nem az elv ben van a hiba. Egyáltalán sehol sincs ebben hiba. Csak .kln ötte a ruhát ,
a c l pőt" mint mondani szokás. Mindenki tudj a, hogy ez egyáltalán nem jelent i azt, hogya cipó felesle ges, idejé tmú lta valami , s hogy a feln óttnek
sem cipóre, sem ruhára nincs töb be szüksége. Csak az tö rtént, hogy közben
nóttünk, fej lódt ünk, s talán az ízlésünk, a kor is változott. Igy vagyunk mutatis mut andis - az Egyház "emberi" részével is : az intézményekkel,
szokásokkal , fe gyelmi elóírásokkal, liturgiával, a tanítás megfogalmazásával.
Nem az Egyház, nem a t anítás a rossz , a fölösleges . Egyedül a form a, a
nagyság, a távlatok változtak meg. Ezeket kell kiegész íteni , kibóví teni , kic serélni.
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Teilhard de Chardin már jóval halála el őtt érezte és világosan ki is fejezte ,
mennyi re sz úk, mennyi re szori t az Egyház ruhája, főleg a gondolkodó ember,
a szellemileg-lelkileg felnőtt keresztény s általában a modern ember számára.
S ugyanakkor meg vol t g yőző dve , hogy hamorosan eljön az i dő , amikor az
Egyház újra mértéket vesz magáról , tagjairól és új köntös be fog öltöz ködni
Krisztus mlsztlkus Teste. A második vat ikáni zsinat éppen ezt tette meg.
Boros László írja egyik könyvében (Der anwe sende Gott, 12.) : ninc s
kizárva, hogy maga az .Entfremdunq " . a modern ember nyugtalan bizonytalansága, hitetlenked ő idegenkedése és eli degenedése nem egyéb, mint
"das Wachsen Gottes " im Geiste der Mensehheit: lsten növekszik, fejlődi k
az emberiség öntudatában, lel kii smeretében, elm éjében. Az egyre növ e kvő ,
egyre nagyobb, egyre "ist enibb" lsten feszít i az eddigi fogalmakat. szétveti
évszázadok bevett teológiai köntö seit. Nem a lényeget , - ne értsü k félre !
- csak a kerete ket . Ha ez igaz, akkor kétszere sen ls áll a zsinat megállap ítása az "Ecclesia semper refo rmanda" -ról.
III. Isten fiatal

lsten fiata l, és egyedül lsten fi atal. Mindíg ls az volt. Éveinek száma
nIncsen. Ezer év nála olyan , mint egy nap. Egy nap nála e g ye nl ő az ezer
éwel (2 Pét 3,8) . Eckhardt Mesternél. a nagy német miszti kus írónál olvassuk : az örökkévalós ág volta képpen abban áll , hogy benne a lét s a f iatals ág
egy és ugyanazon valós ággá forr ös sze , semmibe n sem különböznek egymástól (Predigt über Eph. 4, 23: A lelki megújúlásról) .
Minden teremtett dolog - az ember sem alkot kivételt - az öregség,
vénülés , az aggálevés törvényének hódol. Csak épp az Egyház képezne
kivételt ez alól az egyetemes törvény alól? Szerzetesrendek, régen jól bev ált
Intézmények , szervezetek öregedtek már el, idejét multák, elvesztették egykori Időszerűségüket . Nem lenne keresztény felfogás az, amely Isten en kívül
akármilyen teremtményt , hagyományokat , intézményeket, kifejez ést médokat
annyira idealiz álna, annyira abszolutt á tenne, hogy azonositaná magával a
tökéletességg el. A tökéletess ég egész biztosan nem a bet űh ö z . bizonyos
formékho z való feltétel nélküli , vak ragaszkodásban rej lik; még csak nem is
valami zárt rendszerben való gondolkod ásban. Ez olyan volna, mintha valakit
erőnek erejével egész életén át gyerekkori ruháinak, c ip ői n e k vi selésére
akarnánk kényszerít eni. Nem szabad az eddig elért tökéletességi fo kot, a
jelenlegi állapotot , egy kornak a belátási mértékét, ismereteit, kifejező képességét stb . azonosítani a véglegessel. a tökélete ssel. Min t ahogy az ember
egész életében nem befej ezett, nem "kész" lény (test e-lelke-szelle me fejlő
dik , alakul, tökéletesedi k, változi k) : úgy Krisztus titokzatos Teste (az Egyház) ls szüntelenül úton van, épül, alakul , fej lődIk az Atya tökéle tessége és
KrIsztus korának teljessége felé (c. Mt 5, 48 - Eph. 4, 13). Mert ez a cél.
l!

Akvinói szent Tamás szerint a töké letesség az ifjúságban, a fiatalságban ,
kine k-kinek ifjú voltáb an van: . pe rfectlo est in iuventute" . Minél jobban meg-
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közelítjük ezt az áll apotot , annál közelebb áll unk a tökéletességhez (lia lIae,
Qu. 1. De f ide a. VI, ad 4) .
Ezek szerin t lsten azért tökél etes, mert örökké fia tal. Vagy : mivel tö kéletes, mind íg fiatal! O az, aki ifjú , f iatal szívet ad hű séges híveinek, O tölti
el igaz örömmel ifjuságun kat !
Az Egyháznak is szűntele n ül töreked nie kell erre az örök megifjodásra ,
állandó f iat al álev ésre. A helyes .met anola " nem egyéb, mint a v éns é gb ő l,
az e löregedésből az ifjúságba, lsten örö k fi atalságába való vis szatérés:
.rneqtérés" , hazatérés. Hiszen egyedül az ifj úság a szelle m örök tavasza, a
szív, a lélek igazi otthona, a kegyelem ot th onos leveg őj e . Szent Pál irja a
kolosszei levélben: "vessétek le a régi embert szokásaival együtt és. öltsétek
f el az újat, aki Te re m tőj é n e k képmására állan dóan megújul a teljes megismerésig " (Kol. 3,10).
Ez áll az Egyházra is. Neki is évről-év re, korról-korra meg kell újul nia
Alapítójána k örök ifj úságára, az egyre tel jese bb megismerés ig.

Teremtőjének ,

Ez a zsinat értelme. Nem vél etl en, hogy éppen az a pápa ind itott a el ezt
a megifjodás i folyamatot, akit éppen "ör egsége " miatt választottak meg a
"vének", gondolván, neki már úgysincs sok hátra. I:rt sd: ő nem fog sok vizet
zavarni az Egyház tengerében. Am éppen ez az "öreg" mut atta meg a választó püspökö knek és az egész Egyháznak, s ő t a nagy vil ágnak, hogy ő volt
akkor az egész Egyház szívben-l élekben legf iat alabb tagja . Ezért lehet ett alig
négyéves pápasága nem sejtett folya matok kiv ált ója, új pünkösd, új tavasz
kezdete. János pápa éles szeme, tiszta, fi atalos szíve mindenütt érezte ,
látta, szímatolta az új id ők g y ü l e m lő jeleit . Nemcsak látta. Olvast a is ők et
és értett belőlük.
Két embercsoport nem érti ezt a szelle met : az örök szkepti kusok, a tö rténetiségben , szociális intézmén yekben, fo rmákban, kifejezésmódban is abszolút értékeket látó maradi ak csoportja és a fe le lőtl en éretJenséggel, az
egésznek , a nagy összef üggésekn ek elhanyagolásával a saját képükre és
hasonmásukra teremtendő Egyházért rajongók csapata. Egyik sem ért i az
Id6k jeleit. Az e lsők nem tudj ák, nem akarják megl át ni ezeket a jeleket. A
másik csoportbeliek meg elfogultan, a maguk önkényes módján érte lmezik
és egyéni kicsinyes , alkalmi ambici ójukkal azonosítj ák az lsten-küld ött e j eleket .
lsten f iatal , az Egyháznak is fi atalnak kell lennie . Nem hiába hasonl ít ják
az Irások az Egyházat a sz ű z menyasszonyhoz, aki szépségének fi at alságában,
Ifjúságának t elj ességében várj a a szenvedésekben megifjodott, megd i csőült
Vőlegényt (ef . Jel. 21, 2. 9) .
Végül . még csak ennyit: nincs megúju lás, sem megifj odás fájdalma s vajúdás, kínos, türelmes út keresés: egy szóval keresztú t nélkül. Aki t isztává,
ragyogóvá akarja tenn i az Egyházat, amelyen sem s zepl ő , sem ránc, sem
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egyéb makula nincsen (Eph. 5.27) . annak úgy kell tennie, mint Krisztu snak:
az engedelmesség és a szeretet szelle mében kell nekilátnia a nagy. szent
munkának. Az igazságot hird etv e. ápolgat va a szeretet szel lemében (ef. Ef
4. 15) .
Most van szükség a keres zt n ag yl elk ű vállalás ára. most kell Abrahám és
a Szent S z ű z rendíthetetlen hite, a vértanu k. hitvallók és sz űz ek állh atatos
szeretete. Csak így remélhetjük lste n d ics ős égé nek fölragy ogását a föltám adot t Krís ztus ragyogó ifj úságának példájára az Egyház örök Pünkösdjében .. .

Mécs László:

A TENGER FEKETE 1:5 MI:LY MAR AD
Kolumbusz áthalözta, Lindbergh átrepült e az óceánt
s a ten ger t it ok maradt, feket e és mély maradt.
Velencék vidámítják a tengert. nász-hajók , cukor-szállító hajók
s a ten ger keserü marad. fekete és mély marad.
A szentek áthajózták és átrepülték az életet
s az élet ti tok maradt . fekete és mély maradt.
Lakodalmak. keresztelők. majálisak szinezik az életet
s a fáj dalom örök marad. fekete és mély marad.
Kutatók átkutat ták , tudósok felmérték a földet
s a föld t itok maradt. f eket e és mély maradt .
Tavaszok ta rkázz ák. szivárv ányok. délibábok a földet
s a föld te mető marad. fák . állatok. emberek temető je marad.
Orvosok les t ék. röntgennel keresté k a halált
s a halál titok maradt. feket e és mély maradt .
Vi rágot . könnyet szórunk a holtr a. befásitjuk a temetők et
s a hulla hulla marad. a te mető te m e tő marad.
A prédikátorok remény-hidakat húztak a siralmak völgyére
s a sz ó szófi a maradt, a völgy hidat lan maradt.
Túlvilági mézet öntögetnek a siralmak völgyébe
s a sira lmak völgye siralmas és keserü marad.
Költők és fil ozófusok fecse gtek az Istenről
s az lsten titok maradt , hímporos. szent , szüz titok maradt.
Bazilik ákkal próbálj uk bekalitkázni . bünnel boldogtalanná tenni
s az lsten végtel en marad, tíszta ság és boldog ság marad.
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Orsy László SJ:
APOSTOLKODÁS
Az apostolkodás nem más, mint lsten ors zágának a továbbadása másoknak. A szeretet abban áll , hogy Ist ennek akarok adni és meg is próbál om
adni azt, amit tud ok. Jót akarok Istennek és j ót teszek neki. De mert ezt
nem tudom közvétlenül Istennek ten ni - O végtelenü l gazdag - azért lste n
a fel ebarátot állitotta oda maga helyet t. A legjobb, amit a felebará tnak adhatok ebben az életb en és a mási k életben , az Istennek az élet e. Az apostolkodás nem más, min t az lst en ezen ajándékának elvitel e a fe lebarát hoz.
Próbálom neki a legjob bat adni : magát az Iste nt . Ez történhetik beszéddel.
történhetik egyszerüen azzal, hogy e lőkész í tem őt az lsten országa befog adására, vagyis adok neki enni, hogy egyáltalán tudjon gondolkozni és befogadni a hitet. Az ir galmasság te st i csel ekedetei n át készit em elő a lel ki jó
befogadására . Tört énheti k mi ndenfé le módon, amive l egyik ember a másikkal
érintkezik. De mindig a szer etet gyakor lása és mind ig annak a leh ető legj obb
formájában .

1. Isten gondolatai nem a mi gondolataink és az lsten utjai nem a mi utjaink.
Az apostolkodással lsten országát akarom épit eni.
Jó most egy pillanatra arra nézni, hogyan épite tte lst en a saját országát .
Nem jött hirtelen , nagy zajjal, villámokkal - és nem hirdette hi rt elen az
üdvösségnek a jó hirét az egész földnek, hanem lassan-lassan készitett e el ő
a maga ors zágát. Az el ők ész íté s eli ndult a bűnb e es é s után. Erőse bb e n folytatódott, amikor Ábrahámot kiválasztotta az lste n. Aztán jött a zsid ó népnek
a végtelenül hosszu, lassu el ő k é s zi té s e a megváltó eljö vetelére . Ahhoz mindenre szükség volt: az egyip tom i szolgaságra, a Mózessel való szövetség re
a Sinai hegyen, a pusztában való vándor lásra, az Igéret fö ldjére való bevezetésre, a prófétáknak a hosszu sorára, a babil oni fogságra, háboru ra, békér e
- mind lassan-lassan a Megváltót készite t te elő. Gondoljunk arra, hogy ezer
évvel előbb hogyan látta lsten Jessze hajt ását, Krisztust, amikor kiválasztotta
Dávidot, a pásztorfiut, hogy kir álya legyen Izraelnek . Isten lassan, lassan,
lépésrő l lépésre készitette el ő a saját országát . Ember nem tudta volna igy
elgondolni , vagy ha kigon dolta volna, másképp gondolta volna ki. Valami
nagyot és drámait csinált volna és nem értet te voln a meg a mustármag életét, amiből lassan kell majd a fának fel nőn i e .
Kris ztus életében is ott találjuk ezt a lassu fel készülést az örömhir hirdetésére. Ott vannak rejtett életének hosszu évei. Ott van az apostolok lassu
el ők ész ít és e a Jóhir telje s befog adására. A nagy t itk okat : kereszt et, fel támadást , a Szentl élek eljövetelét csak lassan-lassan nyilatkoztatja ki neki k
aszerint, mennyire elég erősek rá és hogy tu dják befo gadni a tani tást. Emberileg megint azt mondhatnánk, hogy talá n jobb lett volna, ha Kri sztus
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Rómába megy és ott hirdeti a piacon az igét. Sokkal többen hallották vol na.
Vagy ha bejár több országot . De nem: Ö egy kis or szágban marad, egy kis
nép között, t izenkét választott embernek adja át az üzenetet , amit az Atyá tól
hozott. t:s a mustár mag, amit ott vet , majd fe l nő és a fa naggyá lesz, ágait
minden irányban kitárja és a vil ág mind en táj áról jönnek, hogy megpihenjene k
alatta.
Minde zt nem azért mondot tam, hogy sugalmazzam: nem jó az, ha az ember erős en dolg ozik. Nem ! Hanem azért , hogy érezzük azt, Istennek meg
vannak a maga t ito kzatos utjai, amit mi embere k nem tudu nk megérte ni.
Ezen a titokzato s uton át jön le az lst en ors zága közénk és n ő fel a mustárfa.
Tehát amikor dolgozom az lsten ors zágáért , els ő gondolatom nak annak
kell lennie , hogy az lsten gondolatai nem az én gondolataim , utjai nem az
én utaim . Nekem meg kell találnom az lsten utjait, melyek valószinüleg nem
lesznek egészen olyano k, mint az én elgondolásaim.
Rögtön következi k az, hogy az igazi aposto lkodás nem dobbal és trombitával megy , hanem egészen termés zetfölötti vonalon mozog, ahol az lsten
akaratának m e g fel e l ő e n használom a te remtett eszközöket és amikor szükséges , használom is őket a l e h ető legteljesebb mért ékben. t:ppen azért , mert
erre vannak te remtv e. Ez az elgondolás nem csak hogy nem kell , hogy kis lelküséget te remtsen bennem, hanem éppen e llenkező leg, nagylelküséget .
Amikor megismerem az lsten akaratát, akkor mindent használok a lehető
legnagyobb erővel.
2. Isten él és dolgozik minden lél ekben.
Ez valóban igy van. Nem azt értem alatta , hogy lsten jel en van megszenkegyelemmel minden lélekben, mert sokan lehet nek bünben. De lsten
dolgozik minden léle kben, hogy azt elvezesse az üdvösség re. Ez áll kivétel
nélk ül minden emberre , keresztényre , pogányr a, görögre , zsidóra, mind en
külön bség nélkül.
telő

A jó aposto lkodás majd valószinüleg az lesz, amikor észre tudom ven ni
az Istenn ek a munkáját egy léle kben és tudok hozzá igazodni.
Egy közönséges példa: ha pl. egy pogánnyal van dolgom, aki érdek lő d i k
a katolikus vall ás iránt, akkor hibázhatom azzal, hogy nem adom meg neki
rnlndazt , amire már érett, de hibázhatom azzal is, ha több et adok neki, mint
amenyit el t ud vis elni. A klasszikus példa a többeta dásra azok a rnlsszlonáriusok, akik megérkeztek Kinába és anélkül, hogy próbálták volna elsajá titan i a népnek a menta litá sát , egyszerüen feltartottá k a keresztet és kezdték
prédikáln i, hogy aki pedig nem hisz, elkárhozik. Ez mind szép, de az eredmé nye sokszor egyszerüen keresztényüld özés lett. Mert a nép még nem volt elé g
érett arra, hogy be t udja fogadni az igét. A kegyel em még nem vezette el
őket oda. A zsidóknak is mil y sok időre volt szükségük ahhoz, hogy be tu dják fogadni a Messi ást!
12

Az lsten él és dolgozik minden lélekb en. Az ideális apostolkodás az, hogy
figyelem az Ist ennek a munkáját és alkalmazkodom hozzá. Ez áll nemcsa k
az egyénekre, hanem bizonyos mértékben a közösségre is . Sokszor megérz i
az ember , hogy egy plébánián mit lehet és mit nem lehet prédikálni, vagy
hogy egy hall gató ságnak mit lehet és mit nem lehet mondani.
3. Részt kell vennünk a vilá g megváltásának és megszentelésének a müvé ben.

Nem kell semm i isteni intésre várnom, hanem használnom kell a kegyelemnek és a józan észnek a rendes adományait.
Tudom, mi Krisztusnak a tanitása. Tudom pl. azt , hogy 15 éves fiuknak
kell le lkigyakorl atot adnom. Ne várjak semmi féle intésr e, hanem gc;mdoljam
ki józanul , mit kell mondanom, hogyan kell csinálnom és adjam a lelk igyakorlatot.
Ugyanugy használj am a józan eszemet és a kegyelemnek az ajándékát
arra , hogy észrev egyem a lelkek szükségét. Ezt a szükséget igye kezzem is
betölteni , illetve kie lég ite ni, amennyire lehet. Ebben mindig segit az, ha
fig yel em a Gondvis elés munkáj át: mi az, amire vezet az lsten a gondviselésáltal , használom az isme ret emet hitem ről, engedelm eskedem e lő l já ró m n a k
és engedelme skedem a magam józan eszének a kegye lem fén yében.
Ez a kezdete annak, hogy résztv egyek a világ megszentel ésében és megváltásában.
Ezt nem is kell j obban magyarázni, mert his zen itt csak az által ános elv eket kell alkalmazni arról , hogy hogyan kell engedelmeskedn i, hogyan kell
préd ikálni és igy tovább.
4. Ahhoz, hogy észrevegyem más ember ben lste n munkájá t, szükséges az,
hogy nagy legy en bennem a szivtisztas áq,

Itt egy lépéssel továbbmehetünk. Az elő ző pont ban azt mondtam, hogy
a józan ész és a rendes kegye lmi segitsége ket haszná/nom kell . Nyissam ki
a szememet , lássam, hol kell az lsten ügyét segitenem és tegye m azt meg.
De vi szont ahhoz, hogy én az lst en munkáját észrevegyem igazán a lélekbe n, többre van szükség. Ahhoz az kel' , hogy bennem az lsten gyermekének t ermészet fel etti ösztöne legyen meg, amivel mi ntegy megérzi, hogy mit
kell te nnie. Lehet , hogy egy szt. Péter igy érezte meg, hogy neki Rómába
kell mennie. Ezt külö nben elégg é megtal álju k az Aposto lok cselekedet ei-ben.
ö k ugy mondják: a Szentl élek azt mondotta, hogy ide kell menni , legyen az
Korintus vagy At hén, Pálnak vagy Barnabásnak. Ezt nem ugy kell venni , hogy
a Szentl élek valami rendkivüli csodát vitt végbe és mut atta nekik az utat, hanem talán mint szt. Ignác mondja, lst en valami vonzódást adott a lelkükb e,
ami vonzot ta őket arr a, hogy odamenj enek és ott szolgálják az Ist ennek az
ügyét , mert ot t voltak az Istennek a dolgai, amiket a Szentlélek hozott létre
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és ehhez vonzotta ő ke t. Ilyen volt sok misszionáriusnak a hivat ása, akiket
a Szentl élek arra indi tott, hogya pogányok közé menjenek. Ilyen vo lt sok
vértanunak a hivat ása, akike t lst en vonzott arra, hogy menje nek oda, ahol
veszély ben hirde t ik az evangéli umot, azért , hogy a vértanuságot elnye rjé k.
A hivás f elf ogására a fe lté t el a szivtisztaság volt. Mert ha nincs nagy szivti sztaság, akkor a Szent léleknek ez a fino m munkája nem lehetséges. A
Szentlélek egyrés zt elők é szi ti valami oceáni szigete n a bennszülötteknek a
lelkét az evangél ium befoga dására, másrészt megin ditj a egy f iata l papnövendék lelkét valahol; mondj uk Holl andiában, hogy menj en és hirdess e azon a
szigeten a evangéliumot és ott eset leg vért anu is legyen. A kettő együtt
müködik. De ahhoz, hogy ezt a természet f ölötti hull ámhosszat fe lfogja az
ember, nagy szivt isztaságra van szüksége.
Ez fölö tte áll az emberi okoskodásnak. Még az Egyházban is. Ezért van
az, hogy sokszor egy tiszta lél ek fe lism er nagy szükséget ott, ahol emberileg
nem látszik. Kezd olyan munkát végezni, a mirő l csak később derül ki, menynyire szükség volt rá ás mennyire lst en áldása az, hogy az a munka egyáltaláb an lét ezett . Assis i Szt. Ferencet vagy Szienai szt . Katalint lehetne igy
idézni.
5. Természetesen köve tkezik az, hogy bennem is nagy szivtisztaságnak kell
lenni ahhoz, hogy meghalljam lst en hangját.
Szivtisztaság szükséges egyrészt ahhoz, hogy meglássam a munkának a
szükségess égét , másrészt ahhoz, hogy bennem magamban is észrevegyem a
kegye lem nek a vonzását. Ha te li vagyok a magam szeretetével, t eli vagyo k
apróc seprő gondokkal, pl. fen nakadok az Egyház emberi ker et ein, fennakadok
az elő l já rók bizonyos ren delk ezésein, fennakadok saj át magam aggályosságán,
akkor nem tu dom meghallan i lst en hangját a le lkemb en, rnert tul nagy a zürzavar bennem ahhoz, hogy ez a t iszta hang áthatoljon rajt a.
Tiszta lélekre van szükségem ahhoz, hogy megis merjem az lst en szavát,
ami az apost olkodásra visz.
6. Hogyan jutok el erre a ti sztaságra?
M indazzal, amive l elj utok a hit nek, reménynek és szeret et nek a t isztaságára.
Tehát : kell dolgoznom érte akti ve , be kell fog adnom k ü l s ő szenved ést ,
megaláztatást , stb. De it t is hozzátes zem - és ez nagyon font os - ameddig
lsten a lelket a maga kegyelmével erőteljesen meg nem tisztitotta, addig az
apost olkodás t elj es gyümö lcsöt nem hozhat és fő leg: az apostol kodás nem
lesz im ádságnak és szem lélődésnek a forrá sa. Act io in contem plat ione, vagy
cont emplatio in actione akkor t ört éni k csak igazán, amikor a lélekben lét rejön az egység, nincs már többé éles megkülönböztetés imádság és cselekedet közöt t , hanem a Szentlélek irány itása alatt áll a kegyel em mért ékének
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megfelel ő en . megengedve t ermészet esen minden ember i gyarlóságot, ami
megm aradhat. Igazában csak igy lehet csel ekvé sben sz e m l é l ő d ó n e k és szemlélődésb en cs e l ekvő n e k lenni. A cse lekvés te li van békével, nyugalommal,
csendd el és nem kevésbbé imádság, mi nt amikor a szobámban vagy a kápol nában t érdelek vagy ülök csendes en.

Amikor az ember megérett a szents égben, akkor imádság és apost olkodás már nem két k ülönbö z ő dolog. Amint az lst en örök nyugalom és örök
csele kvés , ugyanugy az a lélek, amelyik egyesült Istenn el, nyugalom és cselekvés. De a nyugalom a cselekvésben is egészen ott van és a csele kvés ha ugy tetszik - az imádságban is t eljesen ott van. Mert a kettő egyet alkot .
Kivirágzása egyetl enegy gyümölcs, melynek az ember i természet nek megfelelően különféle szempontjai vannak. Az egy ik oldalon pihen és, békesség
Istennel , a másik oldalon igen er ő s munka. M indegyik gyökere ugyanaz.
Mindegyik onnan jön , hogy egyrés zt a lélek megtisztito tta saját magát ,
amennyire tudta , másrészt az lst en erősen belen yult abba a lélekbe és
kegyelmének ajándékával egyesi t ette magával , igy t iszti to tta meg.
Ez a tisztul ás feltétel e, abszolut fel t ét ele annak, hogy apost olk odás létreJöhessen a szónak t eljes értelmében.
Mondhatom azt , hogy imádság ás önmegtagadás két oszlopa a lelkiéletnek.
De a valóság az, hogy ez a hasonl at sem egészen jó, mert a kettő t eljesen
összeolvad . Ugyanis amirő l beszéltünk, az lsten gye rmeké nek az élete. Amint
lsten egy és benne pihenés és munka együttvannak, ugyanugy az lsten
gyermekében pih enés, imádság, s zemlélődés és apostol kodás egészen együttjárnak, mind ugyannak az isteni életnek a megnyilatkozásai , ami benne van.
Ezt csak mi elemezzük széjjel , bontjuk részeire, de a valóságban csak egy
van : lsten gyerm eke él és ez az élet különf éleképpen nyilatk ozik meg. Am ikor inkább értelemben és a hit szerlnt, akkor im ádság, amiko r inkább az
akaratban és cs elekedet ben, akkor beszélün k apostolkodásról vagy a f elebarátn ak a szerete té rő l.
De a valóság csak egy : t . i. Ist en élete bennünk , ami nek meg kell nyilatkoznia.

A szerkeszt öt Rómában a "Per il Mond o M ieg li ore" kapujában sulyos
autóbaleset ért e. Köszöni a sok résztvevő levelet és fő leg imát . Szíve s
elné zést kér , hogy a közben befutott kér ésekre és kérdésekre nem vál aszolhatott. Tizedik het e van kórházban.

15

PAPI AR C É L

SZENTIVA NYI ROBERT
(1880 - 1961)
Sohasem beszélt önmagáról s éppen azért rendkívüli szerény sége köt e.
lessé günkké t eszi, hogy megemlékezzünk e gazdag élet áldásos munkásságáról.
1880 dec. 11 -én született Budapest en. Középiskoláit a f ővárosban. Pozsonyban és Esztergomban végezte. Tanárai közt volt Csaplár Benedek, Bárdos
Remig , Gidró Bonif ác. Hát rahagyott jegyzetei közt tal áltun k egy papírszeletkét, amelyen 11 éves korában kidolgozott egy külön latin forditási megoldást,
ami becsületére vált volna egy akkori érettségizönek is .
1898-ban iratkozik be a bécsi egyete m teológiai fakultására. Két f élév
eminens eredménye után Rómába megy és a nagy nevű P. Biederlack rektorsága alatt a Coll egi um Germanicum-Hungaricum növendéke lesz. Az örök
Városb an szentelik pappá. 1906-ban a Gregoriana-egyetemen szerzett két
doktori diplomával t ér haza Gyulafeh érvárra, ahol már 1908-ban te ológiai
tanárna k nevezi ki gróf Maj láth Gusztáv Károly erdél yi püspök . Egyidejüleg
a Batth yány-muzeum és a ve le kapcsolat os könyvt ár igazgatásával is megbízta .
E kin evezés s o rs d ö n tő lett egész életére, melyet visszavonhatat lanul a
tudomány és könyvek szolgálatában töltött. Gyulafehérváron 11 évig dolgozott
kódexek és oklevelek között, A fiatal tudós nagyambicióval eleven életet
vitt a könyvtárba. Felismerte az ottani nagy értékeket és már a következő
évben kidolgozta a páncéls zoba tervét. Majl áth püspök és testvérei több ezer
koron át áldoztak a terv megvaJósí tására úgy, hogy már 1912-ben Fridl Sándor
rnérnő k megalkothatta a kétemel etes páncélszobát. Szent iványí nyomban
hozzálát ott az át rendezéshez és minde n kéztratot. ösnyomt atv ányt és Hungaricumot maga hely ezett az új pol cokra .
Kérelm ére az erdélyi káptalan letétként át engedt e a XIII. századig vis zszanyúló levélt árát a Batt hyány-muzeümnak. Tehát az Erdélyi-Muzeum mínt ájára a Batthyány-Muzeumban is lét esült levélt ár. A Majl áth-t eremne k nevezett
páncélszob ában hel yezte el Szentiványi az emlí t ett kápta lan és Batthyá nykönyvtá r régi level es anyagát. A soks záz okle vel et, missili s-Ievelet maga
borité kolta, ha kellett kelt ezte és id őrend ben helyezte az új bádogdobozokba.
1912-ben az Erdélyi Muzeum Egyesület vándorgyülése alkalmával könyvkiállítást rendezett és annak áttekintésére a Kalauzt tette közzé, melyet ügyesen és buzgón prop agált. Erdély ve z ető kulturá lis egye s ü l e té tő l mele ghangú
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levelet kapott:
élet költözött Szentiványi Róberttel a híres erdélyi intézetbe, melynek értékeit ő tudta leghívebben tolmácsoini a közönség felé, a
tudományos kutatók felé pedig feltárni. " (131. levél)
A könyvkiállitásra felfigyelt Szemere Leó s az ő ösztönzésére megkezdte
az Ex-libris-ek gyűjtését. Gazdag hazai és külföldi anyag került csere útján az
újabb mutatós gyűjteménybe. Kapcsolatban volt Frederic Raisin előkelő és
gazdag bibliofillel, akinek azldőtájt régi Ex-libris-ekből a legnagyobb gyűj
teménye volt Genfben.
A kor legnagyobb sumerol ogusa segítségével Rómából ö t é k i r a t o s
darabot szerzett: két sumér és három akkád agyag-levelet.
Közben az ő inditványára Majláth püspök a muzeumba gyűjteti a székesegyház és a vidéki plébániák középkori kelyheit és egyéb műtárgyait. Ezekből Szentiványi egyházművészeti muzeumot szervezett az első kiállitási teremben.
Az első világháború éveiben az ő biztatására Rákóczy Béla tanár meghatározta a legtöbb ősnyomtatványt. Szentiványi több elkallódott kéziratot visszaszerzett és csere útján gyarapitotta a Hungaricum -állományt. Volt tanítványai
útján vidéken lappangó okleveleket szerzett. Fotografiai felvételek negativjaiból külön gyűjteményt szervezett, ami úttörő kezdeményezés volt abban
az időben. Megértjük ezt, ha a bécsi Nationalbibliothek Bildarchiv-jának történetére gondolunk.
1910 nyarán paleográfiai , stílustörténeti és szövegtörténeti érvekkel bebizonyította, hogya Codex Aureus egykor a lorschi bencés apátságnak volt
a tulajdona. A Közművelődésben röviden, a Batthyanaeum I. kötetében részletesen szólott az ország egyetlen Codex aureusáról ...
1913-ban leírta a IX-X. századbeli Lukács-kódexet s leolvasta a neurnákat,
akkor az ország legkorábbi zenetörténeti emlékét. 1911·ből való az .Adatok
a magyarországi latin szóklncshez" című cikke (Erdélyi Múzeum). Később a
Közművelődésben hívta fel a figyelmet a . Gyulafej érvári Glosszák" anagrammjára (1913). A Batthyány-Mú zeum két legrégibb kódexének terjedelmes
méltatását közli fényképekkel: Studien und Mitteilungen aus der Geschichte
des Benediktinerordens und seiner Zwei ge, 1912 és 1915 évf . Az általa gondozott kéziratokról bemutató előadásokat is tartott Vajdahunyadon, Gyulafehérvárt, Marosújvárt, Kolozsvárt és Budapesten a Szent István Akadémia
gyűlésén.

Allandó kapcsolatban volt a tudományos élette l. Hazai és külföldi szakemberek érdeklődésének tett eleget. Magánosokat és csoportokat kalauzolt
a könyvtárban és a csillagdában . Lukinic h professzor magasztalja országosan
ismert kedves előzékenységét és t udását , mellyel őt támogatta (170. levél).
Máskor egy lengyel expedició mond köszönetet .p áratlan kedvesséq ű" sze17

mélyének. Párizsból így ír St. Zachorovsky: . Dle Tage in Gyulafe hérvár waren die schönsten wahrend der ganzen Reise in Ihrem Vaterlande. Und Sie,
hochverehrter Herr Professor , werde ich nie vergess en, da ich in Ihnen eine
so schöne christliche Seele, in der mit tiefer Gelehrsamkeit alle Tugenden
harmonisch verbund en sind, kennen gelernt habe" (186. lev.) .
Aprólékos és lelki ismeretes munkával állt be a tud omány szolgálatába.
Csak meghatódva lehet olvasni a levelek százait az európai tudósok reprezentánsaitól , akik adatokat, magyarázatokat kérnek k ó dexe kről, kéziratokról ,
oklevelekról. Sokszor reményt elennek látszó esetek ben is nyomára akad egyegy dokumentumn ak, mert maga is vállalj a a kutat ás g yö n y ör ű s é g é t a kutató k
érdekében messze túlhaladva a szokványos könyvt árosi köt elesség et. Fáradságot nem isme rve gyakran ragyogó eredménnyel jelentkezik szerény , udvari as leveleiben. Nem egy idegen szerzó könyvének ..társsze rzőj e " lett ezzel,
ha talán el is felejtették nevét megemlíteni kiadványaikban.
Szent iványi áldozatot látott és keresett a tudományban, nem hírnevet,
karrl ért, vagy pláne pénzt ! Saját mű ve i t is önkölts égi áron alul adta, pedig
már egész f iatalon neve volt. Tiszteletdijat, pr émiumot nem fogadott el.
Szinte félt a p én zt ől.
Az els ő vi lágháború után Szentiványi elhagyta Erdélyt, az ős i könyvtárt ,
amelyet Batt hyány Ignác adományozott az erdély i egyházmegyének. A Catalogus Concinnus előszavában ennek emlékét örökít i meg.
Elei nte mintha nem talál ná helyét, pedig mindenütt tis ztelettel és szeretette l fo gadják. 1921-ben a Szent Istv án Akadémia tagj ává választja, 1924-ben
a Szegedi Egyetem bölcsészkarán magántanár lesz. Tárgyköre : A középkori
lati n könyvírás, különös tekinte ttel Magyarországra. Három főiskol án tanit:
Szegeden, Zircen és 1940/ 44 Koloszvárott. Legterjedelmesebb műve, .A szentirást udomány tankönyve" , melyet protestánsok is szívesen használtak , ezid ő
t ájt éri el a negyedik kiadását.
Közben mindig hű maradt a bibliografiához, bár erről még szűkebb baráti
körében sem beszélt. Csak élete végén derült ki, amikor a Catalogus megjel ent . Mi ndenki bámulta hatalm as memori áját, rendkiv űl sokoldalú tudását.
Beszélgetés során alig akadt t éma, amihez azonnal ne fű zött volna szakszerű
és adat okkal teli tűzdeit észrevéte lt . Hamarj ában nem is t udtuk, melyik tudományághoz rögzít sük szaktud ását. Szenvedélyes , preelz ada tgyűj tése a sz6
legnemesebb értelmében vett bibliográfust állítja elő té rb e .
Választékos, emelkede tt st ílu sa lel ki fi nomságának és tapintatának kifejevolt. •Lefordíthatat lanul kell magyarul beszélni! " mondotta egyi k
hall gatójának. Eppen ezért a magyar nyelvészet és nyelvtör ténet sem volt
idegen terü let számára. Vagy ez, vagy a régészet hozta meleg baráti kapcsolatba Móra Ferenccel , aki egyszer szabadságát Szentiványi balatonboglári
otthonában töltötte. Erre utal ez a négy alább közölt. eddig ismeretlen Mór alevél , amit Szentiványi levelezése közt találtam.
zőJe
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Ritka nyelvtehetség. Magas irodalmi szinten írt töb b idegen nyelven.
Hetven éves koráig tanított és lelkipásztorkodott. Ahol tudott, szívesen segített prédik álni, gyóntatn i, misézni nagy fára dság árán is. Tudományos kutatómunkáját tö retl en szelle mmel fo lytatta haláláig. Naponta látták a szegedi
egyetemi könyvtárban, melyet munkahelyének tartott. Halála el őtt egy hónappal tette le a toll at és 81 éves korában 1961. szept . 16-án örökre megpihent.
Sirfelírata a szegedbelv áros i temető b e n:
Viator Transsyl vani ensi s in fine fe lix.

+
Szentiványi biblikus irodalmi m űkö d és e közismert, de kevesen tudnak
1958-ban megjelent nemzetközi j e l entősé g ű életm űvérő l : Catalo gus concinnus
librorum manuscriptorum Bibliotheca e Batthyánianae. Ed. 4. ret ractata, adaucta,
illu minata . 366 p + 5 t . (Szegedi Egyetemi Könyvtá r kiadása)
A gyulafehérvári kéziratos kódexek jegy zékbefo glalásával el őtte mások is
próbálkoztak, de teljesen ki e légítő és tu dományosan megbízható eredményt
Szentiványi kutatá sai hoztak. Igy Cseresznyés Andrá s Catalogus alphabetlcus-a csak a helyi könyvtáros munkáján akart könnyíteni (1824/26), Veszely
Károly (1861) csak a D betűig jutott el. Beke Antal (1871) közleménye
s z űks zav ú és néha fe lületes. Varju Elemér (1899) kronologiá ja csak a középkori anyagra terjed ki. Ezek után Szentiványi min den kéziratot ismertet,
részben megjelent t anulmányok, részben baráti információk alapján. Londontól Moszkváig, Milanotól Kopenhágáig min denütt kopogtatott s ze rzőnk adatokért, hogy a bibliográfia telj esebb legyen s a . fe hér foltok" eltű nj e n e k .
Kite rjedt levele zésében igen érdekes múhelytitkokra bukkanunk, melyek a
régi magyar m ű velőd é s kulturfö ldrajzi kisugárzását t eszik szemléle tessé ilyen
centrumok felé : Bres lau, Lublin, Halle, Bamberg, Bécs, Innsbruck, Velence ,
Róma.
A Catalo gus 709 tételb en tár ja fe l a kézi ratos anyagot, 977 kötetnek és
11 22 műnek fele l meg. A m ű 66 lapos indexe 17 féle szempont szerint osztályo zza a feltárt anyagot. A modern dokumentációs irodalomban a legfőbb
érdem a könny ű és gyors megtalálható ság. Szent iványi indexének főbb elmszavai igy táj ékoztatn ak: Libri ill uminat i, Libri typis impressi, Xilogrammata,
Arma, Hangjegyes könyvek zenetörténészeknek. Időrendi mutató az irásművek
kel etkezésé ről. Szaktudományok szerin t 22 csoportot külö nbözt et meg. Az
index köv etkező fejezete a m űve ke t k e z d ő s zava i k szeri nt betűrendben sorolja
fel 8 lapon. A ezerzök és fordítók betűre ndes mutatóját élet rajzi adatokk al
is fe lszere lte . Érdekes összeállitást olvashatunk az irásművek származási
h el yé ről. A legtöbb irás Magyarországon kelet kezett , azután következik
Ausztri a, Német ország, Franciao rszág, Italia, Lengyelország és Ang li a. A szerzetes auktorok közt vezetnek a domonkos ok, jezsuiták, min ori ták. A középkori helységnevek földrajzi katalogusa zárja le a gyűjtemé nyt .
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Szentiványi Catalogusa nagy szolgálatot t esz a középkorkutatás ban, mert
a gyulafehérvári könyvt ár anyaga középkorl kézirat aink je l en tő s részét foglalja magában. Ezek nagyrészt a szerzetesrendek ll . József alatt el kobzott
könyvtáraiból kerültek oda. A legdíszesebb rész Bécsben van. Sokat kapott
a budapesti Egyetemi Könyvt ár is . E három nagy érté k ű gyűjtem ény igen
fontos forrásanyagot tartalmaz a magyar középkor műveltségéről és irodalmáróI. Ez a szempont t eszi jel e ntő ss é Szentiv ányi munkáját. Az egyes kéziratok leírása a modern tudom ány rnódsze re szerint tö rtén t . A szerzői eredetiség pálm áját senki sem akarta elv it atni tő l e. Hét olyan kéziratot közöl ,
melyek sehol másutt nincsen ek megeml ítve . Hogy egyéb közléseknek is
utánajárt és felhaszn ált , azt nem az eredet iség rovására kell irnun k, hanem
a preci z tudományos kutatás javár a.
A katalogus könyvkeresked ő ! fo rgalomba nem került. Aki adott SOO példányt a szegedi Egyetemi Könyvt ár jutt atta el a vil ág minden nagy könyvtárához. Külföldi szakfolyóiratok ke d vezően ismer tet té k. Választékos latin
nyelvezete nemzetközi ért ékké t ette a m űvet , melynek mottója: . Inter folia
fructus " . A tudós szerző egész életének ez volt a jeligéje, mert mindig a
szellemi élet legnemesebb gyümölcseit kereste és érlel te.
Ezek után szinte szerétn énk bocsánatot kérni a halott szerzöt öl , hogy
fiatal fejjel annyiszor megmosol yogtuk akkor tú lzottnak látszó magyarságát.
A bibliografus szeme azonban nem a poli t ikai tö rté nelmen keresztül nézi
nemzetét, hanem az iroda lmi kultú ra tavaszában. Ez volt az ő hungarizmusának alapja.
Dr. Majtényi Béla
MÓRA FERENC LEVELEI SZENTIVANYI RÓBERTH EZ
Móra Ferenc -

Szentiványi Róbert dr-nak 1926 jún. 1.

Kedves Profess or Uram, még mind ig nyakig vagyok a szarmata sirokban
és az influenzában s ma ismét új telepet je lezte k a hat árb ól. De ha maga
Attila jelentkezne is , mégis csak kiveszem a szabadságom, legfeljebb néhány
napi késéssel vonulok be a megtalálhatatl anság paradicsom ába (már t . i.
ahol engem nem lehet rneqtal álnl ) . A kvárt élyt azonban minden eset re június lS-tói méltóztassék számomra ki venni, azt amelyi ket Professor Uram
megfelel őbbnek t alál. Mind en esetre oly an szállást, ahol takarítást is kapok,
mert én semmiféle takaritáshoz nem konyitok, legfelje bb cso ntvázakéhoz.
azokéhoz is csak [. . . ] éven túl.
Budai Arpád átadta Professor úr szíves üzenetét, - a kvárté ly ügye
ilyenformán rendben volna. S aki lakást terem t , kosztot is majd csak teremt
hozzá. ugye? A jó lsten f izesse meg jósá gát, én csak szívbeli köszönetet
mondok érte , igaz nagyrabecsüléssel lekötele zett híve: Móra Ferenc. Az irásomnak kiss é új jellege van. Hozzá rnost a kezem is nagyon fáradt.
egész nap törte az ásó nyé l. Dehát utóvégre aki a [ olvashatat lan szó] kir ály
betú lhez ért, ezen is csak eligazodik .
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Móra Ferenc -

Szentiványi Róbertnek 1926 jún. 21.

Igen tisztelt Professor Uram, végre sik erült a nyakamról lerázni az utolsó
öst is , a ki a szőregi ku b i k gö drö kbő l fel kapaszkodott s hozzáfoghatok az úri
szedelőzködéshez. Szombaton , de l egkésőb b vasárnap érkezem, menetrendnek még eddig nem értem rá utánanézni. Szív es engedelmével megtáviratozom, rnlkor érkezern . hogy a szobám rendb en várjon.
Halálosan fáradt vagyok testben , lélekben s alig várom az ismeretlenség
ismeretlen csö ndjét és magányát. A vi szontlátásig is szivbeli köszöntéssel
lekötelezett híve : Móra Ferenc
(Szentiván yi Róbert levelezése 358. levél)
Móra Ferenc -

Szentiványi Róbertnek 1926 júl. 28.

Drága Főuram!
Ranschburg úrtól egy nyolcadfélmilliós számla várt rám itthon és néhány
igen sz ép könyv , a melyekért igazán nem sajnálom a pénzt . A számlázott
könyvek jórészét azonban, mint írja , egyenesen Professor Urhoz küldte.
Sajnos , a Boghazköi-Studient cs ak hiányosan, mivel az e l ső kötetek elfogytak.
Bár Ranschbur g úr a legkorrekt abb keres kedő , akiben semmi gyanum nincs,
mégís megkérném Főtisztelendő Uramat, kegyes kedj ék velem közölni az
egyenesen oda küldött könyv ek, művek eimét, a számlával való egyeztetés
végett.
Azt hiszem, a fönti soroknál hitelesebb dokumentumát nem adhatom
annak, hogy csa kugyan itthon vagyok . Sőt már két napja itthon vagyok s
már kezdi köd borítani a balat oni négy het et, mint kedves emléket, - de
az Arpád-uccai jóemberek szinei mindig eleve nek és üdén maradnak.
Pesten megkaptam a vlzurnot, itthon mosolyog va várt ház és hivatal, adja a jó lsten, hogya mosolygás je gyében muljon el a nyár . Banner János
nagyszerű ajándékkal lepett meg : egy zsugori tott csontv ázzal. tegnap ki is
mentem a helyszinre, hálát adni neki. Erdélyi ut am előtt még magam is
szerencsét prób álok, - 8-10 körül megyek át .
Baráti kézszoritással és szívbeli öleléssel:
Róbert levelezése 359 sz.)

Móra

Ferenc

(Szentiványi

MÁRlACELLl MAGYAR ZARÁNDOKLAT
1968 szeptember 7 délutántól
szeptember 8 délutánig.
A zarándok lat vezetöje Dr. László István eisenstadti püspök az
ausztriai magyarok apostoli vizitatora.
(Minthogy szept 8-án Máriacellban nagyszámu zarándok várható
a zarándo kcsoportok idej ében gondoskodjanak elszállásolásról)
Részletes proqrarnrnot kivánságra auguszt us folyamán megküldjük.
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GVOMULCS A RDGVBEN
Angelo Giuseppe Roncalli, a klerikus
(A .Glcrnale dell' anima" alapján)
(Halálának ötödi k évfordulójára)

"Megért em, hogy az emberek mindent akarnak tudn i egy pápáról
és a történelemnek minden hasznos lehet . De a lelkem, az, amiröl
ugy érzem, hogy minden más ir ásnál jobban az enyém, ezekben a
lapokban van . . :
Ma, több mint 60 év t ávlat ából. ugy tekintem ezeket az első lelki
feljegyzéseket , mintha másvalakinek a megnyilatkozás ai volnának; és
áldom ért e az Urat . . . Halálom ut án t egye hát közzé öket; Talán jót
tesznek majd olyan lelkeknek, akik érzik a papságnak és az Isten nel
való legbensöbb egyesülésnek a vonzóerejét:
(XXIII. János Mgr. Capovilláh oz)
A minta kispap

Hol az a kispap, aki ne készitene lelki fö ljegyzéseket és azok ne lennének
tele szép és nagy - per sze, még kevéssé önálló és egyéni - gondolatokkal,
elhat ározásokkal. buzdulato kkal? Hogyan lehet megkülönböztetn i a sztereotip
ut ánérzést a nagy ember, a szent e l ső szárnybonto gatásától?
Ugy tün ik, két il yen kritérium kinálkoz ik: a lelk ület abszolut jellege és
egyben konkrétsága; megalkuvástalan elvek és komoly gyakorlat. Mlnd a
kettő m e g g yő ző b ő s é g be n tárul elénk a szeminarista Roncelli naplójából.
Abszolut jelleg:
"Azokból a jele kból. azokból a kimo ndhat at lan keqyelmekböl. amelyekk el
lsten elhalmozni rn él t öztatott lelkemet e l ső é v e i mtő l mindm áig, vil ágosan
követk ezik, hogy szentnek akar engem az ö imádatra méltó célj aira. Erröl
mindig jól meg kell gyözödve lennem. És szerit nek kell lennem bármi áron.

19 évvel igéretet tes z - Gonzaga Sz. Alajos védnöksége alatt minden
szándékos bocsánatos bün kerülésér e. Sőt még tovább megy: "Elkeser edett
harcra kelek az önszeretet ellen , minden form ájában. Egy perc nyugvást sem
szabad engednem ennek a mindig magammal hordozott ellens égnek."
Megre nd i tő és egyben mcselyra késztö nyomon követni "aprólékos és
szigoru" lelkiism eretv izsgálatait, magaszabta penitenciáit . Gyakran tér viss za
a kedves gondolat: Angelo-nak hivj ák. ez nem véletl en; neve legyen folytonos
f igyelmeztetés, hogy valóban "angyali klerikus " legyenl
Mi lyen halálos komolyan veszi a lelkiélet minden eszközét: szents éqlátogatást, szentol vasót , lelkiolvasmányt , st b.! Egymást éri k az efajta kifej ezé.
sek: "végtelen sok röpima" , "számtal an röpi ma", "soha egy pillanat ra sem
hagyni abba az önmegtagadást " , és mindez nem puszta szó: keményen bevámolj a magán elhatár ozásainak megvalósitását .
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Pedig ez a szigoru következetesség cseppet sem könnyü olyasvalakinek.
aki kedvesen igy jell emzi magát: . Az áhitatgyakorlatok terén talán egy kissé
tulságosan poéta vagyok . . ." Nem körtnyű a hit és aszkézis komoly, olykor
nyomasztó igazságaiból táplál kozni ennek a gyöngéd, meleg, érzékeny lelkialkat nak: •Valahányszor a tisztitótüzre gondolok , reszkete k." Többször emli t i
lelk igyakorlatok idején: szlnte hihetlen neki az a gondolat, hogy lsten kárhozatra küldhetn é.
•Nem vagyok képes elhinni , hogy az én Jézusom, aki ma bizalmasan és jóságosan bánik velem, egy napon isteni haragtó l lángoló arccal jel ennék meg
e l őtte m , hogy megitélj en. Pedig ez hittétel és én hiszem. J:s mil yen It élet
lesz az övé ! (Figyelj ük meg az elmélkedés t elje s konkréts ágát !) Az a kis
szócska szil encium idej én, az a kic sit ross zindulatu kif ejezés , az a ki csit
gáláns gesztus , az a f ut ó pillantás , az a dokto ri pózban való s ét álpat ás. az
a t ulságosan kerese tt merev modor , a jó lszabott ruha, a legutolsó divatszeri nt i
cipe llö , az inyencségböl megvetett falat kenyér : és aztán a gondolat árnya latán
alig átte tsző csöppnyi irigység, a légvárak , az összes áhit atgyakorlatokban
való elszórakozások, még a legkis ebbek is : minden napvil ágra kerül. J:s mi
lesz a nagyobb hibákkal?"

Igen, konkr étság, életesség! Amikor a lelkigyak orlat alatt párhuzamot von
az ifj u Jézus és önmaga közt, abból épülete s álta lánosságok helyett ez lesz:
. Te szegényen jöttél a f öl dre, - és ki szegényebb nálam, hiszen még az
élelmet is ugy kell ett nekem biztositanod fa lato nként, egészen a mostani
óráig? Miót a klerikus vagyok, még nem volt egyetle n öltö nydarab, ami t ne
valami jóság os lélek alamizsnájából vett em voln a magamra. Te fáradságosan
dolgoztál zsenge éveidt öl kezdve és te t udod: . pauper sum ego et in laborlbus a juventute mea." Te nem mentetted f el magad egyetlen t örvény alól
sem, bár nem voltá l köt elezve megt artásu kra és nekem is alá kell ett vetnem
magam a katonai szolgálat nak, ami igazságtalan és barbár kényszer a Te
szolgáiddal szemben. Csendben, a názáret i ház összeszedettségében elvonulva
élted le az el ső 3D évet: én is már több mi nt tiz esztendeje elvonult am a
világ tó l , a t e szenté lyed öri zetében élek ."

A szünidöket nem élvezi, hanem fél tö/ük és keservesen kinlódja végig.
Szeretne az utolsó bet üig megtartani ily enkor is minden lelkiéleti el őir ást és
szemi nárium i szabályt , a teljes összeszedettséget, közben pedig nyájas szeretettel mindenkine k mi nden szolgálatot megtenni , otthon jó fiu lenni , a plébánia életében résztv enni, egy kicsit a világ dolgairól is t udni, söt - horribile dictu! - egypárszor alaposan jóllakni falujának érö gyümölcseivel! Ez
utóbbi visszatérö vádpont és önmegt agadási alkalom a följegyzésekb en.
(Mie lött elnevetnénk magunkat , megint csak rá kell döbbennünk: a késő bb i
János pápa te st alkatával bizony nem volt fölös leges, hogy zsenge korától
szigoru önmegtagadásra szoktassa magát az evés ter én. Aminthogy gyakorolta is aztán ezt hüségesen egy élet en át. Nos, mi ndez együtt nem sikerül ,
aminthogy nem sikerü lhet, ó pedig mi mást tehetne, mint hogy önmagában
keresi a hibát és szeretne minél elöbb tulesni az "átko zott szünld ön" l)
önként elenül fölme rül az emberben a kérdés: modernebb szeminárium i
nevelés, vagy legalább j ózan, bölcs lelk ivezetés nem t ehette-e volna egy-
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szerübbé , kevésbé gyötrelmessé a fiatalember utj át ? Ezek a tapasztalatok is
közrej átszhattak a II. Vat icanum papnevelési reformjának ösztönzésében,
meg abban a megvalósitani már nem tudott - szándékában, hogy a
papokhoz körlevelet int éz.
Aparasztfiu
Hanem ezért ha ezek után valami szenzibilis, aggályos , ideggyönge figu rának képzelnénk a f iatal Roncall it , alaposan csalódnánk! Legalább ugyanilyen erös benne - csak ezzel még ö maga sincs ti sztában - paraszti
származásának józansága, karakánsága, egyszerüsége, s őt : önt udata.
Lelkiismeretvizsgálataiban szabadjára eresztheti a szelleme s öngunyt, meg ls teszi : . Mindez kevélység, méghozzá e lsőo sztá lyu." . A kis doktort
játszom a politikában."
Csalhatatl anul megérzi , mikor töprengései, önvizsgálatai már-már át lépik
a terméketlenség határát s olyankor határozott megálljt parancsol: . Elég,
imádkozzunk!" . Ujra kell kezdeni. Nos hát: ujrakezdem." (Aki valaha is próbált lelk iéletet élni , az tudja: mic soda kötet re m e nő bölcsesség van ebben
a két kis mondatban és milyen keservesen nehéz odáig jutni , hogy az ember
ezt igy kimondja!) . Klnt esi k, szakad az esö. Az lsten szerelmére , át ne ázzék
az én lelkem is; ugy tüni k nekem, mint ha egy kis viz kezdene behatoln i. Jól
vigyázz bizonyos apró résekre , amelyek szinte észrevehetetlenek, de áruló
jellegüek. . Principiis obsta."
A követ kez ő feljegyzésböl bámulatos t isztasággal csendü l ki életének
egyik alapve tő megpróbáltatása, ami majd nem egyszer tér vissza János pápa
panaszában is: . Lé pésröl-l épésre megaláz valaki és vért fakaszt belölem ,
abban a hiszemben, hogy nem veszem rossznéven. Azt mondják és azt hiszi k,
hogy együgyü vagyok." Ime: érzékenység és lelki finom ság a joviáli s-robusztus külsö és viselkedés mögött; és e t ermészetadta int ell igencia és józan
ész élessé ge, ami azonban megfoghatatlanul idegen az . elökel ö", iskolázott
elméknek: a jánosi alkat alapjainál járunk már a kis klerik us 1899-es felj aj dulásában. Csak persze most még t ávol van a késöbbi bölcs öniro niát ól és
biztonságos önálló ságtól.
Bizonyára egyszerü származása játszott jótékony szerepet abban is, hogy
az engedelmessé g szelle me kezdettölolyan elhatározó j ellegü életében.
Szinte nehezére sem esik, mert roppant lojalitás, . a priori" szeret et és
csodálat tölti el minden elöljár ója Iránt, legyen az akár plébánosa, akár
rektora vagy lelkivezetöje, késöbb püspöke. Ez a szellem volt vezére egy
egész életen át: lelki béke az engedelmessé g alapján, . Oboedientia et pax",
ahogy püspöki jelmonda tául választotta. .Ezek a szavak egy kicsit az én
történetem és az én életem . Ó , legyenek szegény nevem dicső itése a száza24

dokon át!" - irj a majd akkor . Ez az a Roncall i,
semmi t - hivatalt, áthelyezést, elöléptetést Gondviselés zsákjában" . t:s ha nehézzé válik az
a téren semmi engedményt nem ismer: egészen
és egészen nagyigé nyü:

aki egy élet en át nem kér
és marad "fejjel az isteni
engedelmesség? Nos, ezen
konkrét, egészen kegyet len

. Sze retn ék valami különl eges tanulmányt folytat ni. Az elöl járók nem engedik .
Szeretném, ha húsv étra alszerpappá szent elnének. Az elöljárók nem akarnak
tudni róla. Tehát várjak és maradjak ugyanolyan vidám. Szeretn ém, ha nyugto n
hagynának. Az elöljárók ezzel szemben olyan hivatalt akarnak adni nekem.
amely lealacsonyitónak te tsz ik e lő ttern. (a bet egápolói megbizatásra céloz)
fölborzolja önszeretet em idegzetét . Nagyon nagy áldozatba kerül az engedelmeskedés. No hát , annál jobb: engedelmeskedjünk; bátorság és vidá man in
Domin o."
Jell e mző az a roppant mohóság is, amelly el az éleseszü, nagyrahivat ot t
gyermek ifju ráveti magát a tanul ásra, a szent tudom ányokra . . Sz üks éq ét .
szenvedélyét érzem a tanu lásnak." Amikor valami nagyot akar mondani az
áldozatró l, igy buzditj a magát: "kész legyek mind ent feláld ozni , a tanu lást
is .. ." Ez persze megint kiapadhatatlan forrása önvádnak és lelkifurdalásnak: egyre fo kozódó erővel tér vissza lelki ismeretvizsgálataiban, hogy t ulságosan f ontosnak tartja a tanulást. De ez a vágy sohasem öncélu: a tökéletesedés és a lélekmentés szenvedélye ég mögötte . Nem ismerünk-e rá
arra az emberre , aki Isztambulban éveken át jóföltételévé t ette a török nyelv
tanulását és aki pápa korában kezdett el angolul tanulni?!

Bontakozás nagy eszmék igézetében

Az 1903-as eszten dő eleje az a döntő dátum , amiko r megtörténik a nagy
fordulat: a f iatal klerikus ráeszmél , - ha egyel öre még csak általánosságban
is, - hogy mindenkine k egyéni életutja van, hogy az életszentség nem kli sé,
hanem legszemélye sebb formánk :
.Szlnte kézzelfogh atóan meggyözödt em valam irö l : hogy mi lyen hamis az a
szents ég-fogalom , amit magamra vonatk ozólag alkottam magamnak. Mindenegyes csele kedetemben, nyomban észrevett apró mul asztásaimban valamelyik
szentnek a képét idéztem föl lelkemben, azt szándékoztam követn i mi nden
legkisebb dolo gban, mint ahogy egy f est ö pontosa n lern áso l]a Raf aelnek egy
képét . Mindig azt mondogatt am: Szent Ala jos ebben az eset ben vajon igy
t enne-e, nem t enné-e ezt vagy amazt st b. Azonban az történt , hogy sohasem
t udt am elérni azt, amirö l azt képzelt em, hogy megcsin álhatom és nyugtal anság
fo gott el. Hibás módszer. A szentek erényeibö l a lényeget kell átven nem és
nem a járulékokat. ~n nem vagyok Szent Al ajos, nem is éppen ugy kell megszentülnöm mint neki, hanem ahogyan az én t ől e kül önbözö lényem, [ell emem, különbözö életkörül ményeim hozzák magukkal. Nem sovány és kiaszott
utánzatnak kell lennem, még akár a legtök él etesebb minta esetében sem.
lsten azt akarja , hogy a szentek péld áját követve , er ényei k é l tet ő ve lejét
szívjuk ki , hogy az vérünkké válj ék és al kalmazzuk egyes állásfog lalásainkra
és saját os körü lményei nkre . Ha Szent A lajos az voln a, aki én vagyok, másf él eképpen lenne szentté , rnlnt ahogy csinálta:
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A k ö ve t kez ő februári lelkimagányról készit ett följegyzés már élet re váltja
az elözöket és éles vil ágot vet erre a bontoko zó egyéni utr a:
. M llven ál lapot ban van a lelkiismerete m? A haladás utjá n vagyunk? Látszólag
igazán nem. Mi ndamelle tt nyugodtnak érzem magam; amikor igazán arr a adom
magam, hogy csinálni akarom a dolgokat, nem tudok más, jobb módot; nem
t udom mir e magyarázni ezt. Azt hiszem ez az egyet len megoldása az Ur
meghagyt a fog yatékoss ágaim közt, hogy mindig jobban megalázkodjam és
nyomoruságom láttára mindig közele bb emelkedjem szeretö Sz/véhez, hiszen
ez az én igazi életem. Tehát , ó áldott Jézus, reád hagyat kozom, a t e kebledre ,
mind en szórakozottsá gommal, g ő gö s cselek edete mmel és büneimmel együtt.
Nem tehetek egyebet . Különleges elhatározásokat nem teszek. Gondolatom
i dőzzék mindig nálad; nagy nyugalom és áll andó határ ozott ság minden pi lla natban elkövetett hibáim között ; a szabály mindenben és mindenen át és Deo
gratias. "

Micsoda érett bölcsességü látás és életpro gram ! Al ázat , nyugodt egyszerüség , meg nem alkuvó odaadás, szeretö megpihenés Jézusnál és a rnlndennapok megszentel ése. .Kül önleqes elhatározást nem te szek." Több ez
negativumnál. Hogy mi van mögötte, azt egy csomó rokon jegyzet értelmezi
hitelesen : .Kü lönleges áhítatgyakorlat kevés, de azt jól tartom." (Majd 70
eszt endön fe lül : "Nem t ulterhelés másodl agos és uj gyakorl atokkal, de hüség
az alapvetökhöz. el even buzgósággal.") "A megvalós itás anyagánál jobban
akarok ügyelni az önmegtagadás szell emére." "A legnagyobb tökéletesség
a kis dolgokban." Tehát a jel en pilla nat megszentelése, az állapo tbeli kötelesség hüséges tel jesitése. Szinte klasszikus kif orro ttságban lép már elénk ez
az eszmény Szalézi Szent Ferencröl, "édes szent j é'l-r öl irt feljegyzésében:
"A z én életem - az Ur mond]a ezt nekem - hüséges mása kell hogy legyen
Szal. Sz. Ferencének, ha egy kis jót akar teremni. Semmi rendkiv üli ne legyen
bennem, viselkedésemben, azonkiv ül, hogy milyen módon végzem a minde nnapi dol gokat : "omnia communia sed non communiter." Lángoló szeretet
Jézus Krisztu s és az ó Egyháza ir ánt ; megzavarhatatl an lel ki d e rű , kimondhatatlan nyájass ág a fe lebarát iránt, ime minden". (59 éves fejjel irt j egyzete
mutatja , hogy nemcsak a programmól nem feledkezett meg, de Szal. Sz. Ferencröl, mint példakép röl sem!)
Ime a "kis ut " , a terézi. a j ánosi ut . A többi ? Lényegtelen! "Ha én olyan
lennék, min t ó (t. i. Szal. Sz. Ferenc) , még azt sem bánnám. ha pápává
t ennének" . ..
Vagy ahogy t iz év bulgáriai tartózkodás után eszményét megfogalmazz a:
"M it tett MGR. Roncall i életének egyhanguságában az apostoli követ ségen?
Sajátmaga megszent elésével, egyszerüséggel, j ósággal és vidá msággal az
áldások és kegyelm ek fo rrását nyitotta meg, - életéb en és halálában egész Bulgáriának. Igy kellene lennie . .. Mind en egyéb mellékes. Minden
egyéb hiuság és nagy nyomoruság és a lélek törede lme."
És még egy egészen egyéni modulácia , egyéni kérés és törekvés , szinte
bámulatosan f inom: "Adj nekem egy keveset abból a jóizlésból , abból a
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választékos ságból a jó csele kedete k terén, ami annyira tökéletesi tené tette imet! " (1898!) Ez a vonal végső kifejlettségében, 26 es zten d ő mulva az élet
derekán, a kettős főp a ran cs te lje s egységében igy f est : "Akarom, hogy a
szavaknak az a gyöngéd finomsága , amire vigyázni akarok fel ebarátai m,
különös en föl ött eseim irá nt, mindenekfölött mi nden áhitatgyakorl atomban
legyen meg: "digne, attente , devote" fogom végezni őket , saj át lelki örömömre is és a felebarát nak "ad aedif icat ionem " .
János pápa egyéniség éböl vi sszatekint ve t udjuk, mennyivel több ez az
egyszerüség, ez a feltü nés-kerülés, ez a "választé kos jóizlés" , mi nt a ki spap
obligát erénye .
Ebben a kispapban nin cs semm i hamis alázat ; semmiségének t udata nem
mond ellen t nagy sejte lmeknek, nagy célok lelkes szolgálatának. "Valami
külö nös célja van velem " - irja Istenéröl már 19D2-ben. Hogy mi ez, azt
persze még nem tudja, de majd az Egyház, Jézus eleven ajka megmondja
neki , ha mindenben szerin te igazodik: "Akarom, hogy azt mondj ák rólam:
élő hittel átjárt pap vo ltam , egyszerü, a Pápával egy darabból faragot t és
érte élő." Első mis éjérö l jegyzi fe l: A szivemet csordultig t ö l tő érzelm ek
között mindenekfölött egy uralkodott: nagy szeretet az Egyház, Kriszt us ügye,
a Pápa iránt , énem teljes odaadása Jézus és az Egyház szolgálat ára, elhatározás, szent eskü , hogy hü maradok Szent Péte r székéhez és fáradhatatlanul
dolgozom a lelkekért .
Ennek az "egy darabból faragott" egyházba-válási fol yamatnak nagy té nyezö]e a római évek .
Róma forró és konkrét ihletének példájául idézünk Szent István vértanu
ünnepén irt följegyzésekböl: Szent István
"az el s ő csapásokat mérte a zsidó exklu ziv izmusr a és ezzel uj ösvényeket
nyitott a krisztusi megujhodásnak, mer ész bizt onsággal indul t neki egy uj
utnak , amely et zárva t art ott ak a kereszténység terjedése elött és amelyen
Jézus Kris ztust meg kell hordozni minden nemzet között , egészen a diadalig.
Szent István, magányos szobámból mel eg te stvé ri üdvözletet küldök f eléd,
mert fiatal voltál. mint én és az én koro mban halt ál meg ugyanazért az
ügyért, amiért én élek : forrón köszöntöm csontj aidat . amelyek a Campo
Verana nagy békességében alszanak, nagy és szer enesés vet ályt ársad, Szent
Lör inc diakonus hamvai mell ett. Legyen részemmé a te hited. a te bátorságod.
a te lelk esedésed és mindennél jobban a te tö rhetetl en erő d , a t e h ő si e s 
séged."

Szinte látju k a fi atal levitát , amint magányos szobája ablakából a . Carnpo
Verano nagy békessége " felé tekint , ahol szent elödjéne k fö ldi maradványai
konkrét valóságosságban idézik föl el ött e az Egyház h őskorszaká t . Ennek a
hőskorszakna k átül tetése a mai idök be, Krisztus dicsöség es Országának
elterjesztése lelkesit i életrehalál ra. Errö l elmél kedik vizkereszt nyolcadában:
utat készíteni Jézusnak azokhoz, akik még nem ismerik. És egy a viss zateki nt önek megin t döbbenetesen jóserejü mondat árulkodi k ennek a vágynak
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már csirá zó konkré t tar talmáró l: . Az ifju i heves, ellen állh atatl an lelkesedés
gondolata i, amelyek ugy érzem, pattanásig tölt ik szlvernet : Kri sztus ügye, az
ő dicsősé g es diadala, a keresztény élet uj értelme zési formái a társadalom
javára " .. . Másutt . f igyelmére, érdek lő d é s é re, ég ő els zánásra és munkál kodás ára" érdemesne k tartja "a szociáli s kérdést , amely nemcsak anyagi,
hanem szellem i lét kérdés is " . . . "Bárcsak sikerülne elökészülete m a te
iskoládban komolyan, mélyen és kitü n ő eredményeket igérve , mert sok a
veszélye annak, hogy az ember elveszitse az ir ánytű t . " Lehete tl en eszünkbe
nem jutnia a .Mater et Magist ra" nagy "irá n ytűjé nek " majd egy élet tapasztalata után.
De ezzel a lendü lettel min dig karöltv e j ár a reáli s józanság, annak t udata ,
hogy most még nem ez az el södleges. • Még min dig tul nagy porszag érzik
körülöttem irja jellegzetes konkrét ságával. Ifj ui lelkesedés , sugárzó
eszmények, ragyogó látomások: tu l szép gondolatok ezek, kényesen kell
ügyeln em rájuk . Időve s zte g eté s is lehet , bár önmagukban nagyon is jók és
szente k. Tehát örizkedni, vagy legalábbis a legnagyobb óvatosság."
Ennek a lendületes, formálódó le lkiéletnek roppant ul szolid és kemény
alapjai vannak, mindenekelött valami sötét realizmusig m en ő önismeret és
lsten szine elötti megalázkodás j ellem zi változatlanul: . 6 Jézus, látod nyomorusá gomat ; egyedül t e emelhets z föl magadig; ugy adom kezedbe magam,
rnlnt egy halott. Jézus, adj nekem életet." Ez a hang is egy életen át válto zat lan. A velencei biborospátri árka 76 életévében igy ir : "Az én alázatos és
immár hosszu földi életem ugy t ekeredett le, mint egy gombolyag, az egy·
szerüsé g és a tisztaság jeg yében. (Micsoda öntudat lan bizonyitványa az
élets zentségnek!) Semmi be sem ker ül annak az eli smerése és ismét lése,
hogy egy nagy semmi vagyok és annyit is érek."
A szemináriumi nevelés egész szelleme, de föleg az évenként többször
is m egismétlődő lelkigyakorlatok a szent ignáci lelki ség jelle gzetes hangsulyait
gyökerezteti k meg benne: a teremt ményi semmi ség és bünösség alázata,
Krisztus katonájának lelkes váll alkozókedve, de e l s ő s o r b a n az önmagával
folytatott kérlelhetetl en harc te rén ; az önmegtagadás és akarat nevelés roppant fo ntossága és a meghitt, személyes kri sztus viszony. Késöbb is, egész
élete során hiven ragaszkodott az évi lelkigyakorlat hoz, hacsak módja volt
rá, a szentign áci módszerrel. A mit kevesen hinnének el a kedves természetesség e szlnte szimbolummá vált fehér alakjáról : 1924-es lelkigyakorlataitól kezdve naponta imádkozza St . Ignác legkeményebb imádságát , az . 0
aeterne rerum Domine" -t , amellyel az ember önkéntes szegénységre és
megvettet ésre ajánlkozi k f el Krisztus szolgálatában. Késöbb ezt kiegésziti
az alázatosság harmadik fokáért szóló imával, amit maga áll it össze magának
a lelkigyakorlatos könyvböl. 25 éves papsága alkalmából is azt vallja, hogy
az O aetern e Domine és a Suscipe imában "egész lel ke benne van."
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Igen, ez az érzékeny és lelke sedö f iat alember szilá rd alapokon épitkezik .
Sohasem f eledi , hogy a papi hiv atás lényege: az áldozat . "Ha igazán nagy
akarok lenni , lélekbe n nagy pap, akkor ki kell ve tkő zn ö m m i n de nből , akár
Jézus a kereszten ." Mé g csak 4 éve pap, amikor ezt a csodálatos j egyzet et
irj a:
"Mindig ugy kell t ekint enem magamat lsten kezében, mint saját magam,
eszméim, kényelmem, becsület em, mindenem f eláldozására mindenkor kész
áldozatot, lsten di csöségéért , püspököm ért . kedves egyházmegyém jav ára:
"host iam puram , viv entem, sanct am, Deo placente rn." Igy anélkül , hogy rendkivüli eszközökhöz f olyamodnék, meg f ogom t aláln i a médlát . hogy mindig
megtagadjam magam, különösen önszerete temet és kényelmessé gemet , hogy
sohase panaszkodiarn. hogy sohase veszit sem el lelk em be l s ő ör ömét, sőt
ez áradjo n kif elé is minden cselekedete mben . . . Mi lyen sz ép is fáradhatatlanul dolgozni , csendben t ürni a nap kic siny keserüségeit, anélkül , hogy kijönnék a sodromból és rnindíq fr is sen, elev enen megöri zni azt a vágyat , hogy
t öbbet szenvedjek, hogy igy egyre jobban hozzájárulj ak az egyházmegye valódi
j avához és t et szésére legyek a j ó M esternek, Jézus Krtszt usnak."

A tek intet önkéntel enül röppen át innen az élet ivé nek tulsó végér e, a
bete lje sedett áldozatr a. Hadd idézzük végül az egyik utolsó elmélkedésér öl
szóló följegyzést, - talán a legmegkapóbbat, amit valaha is irtak erröl a
bibliai szakaszról, egy páratlan hüségben eltelt hosszu élet zár óakkordlát .
véqs ö szeretetvallomását :
"Életem legyen egészen csak szerete t Jézus iránt és egyben mind enestül a
jóság és az áldozat kiáradása az egyes lelkekre és az egész vil ágra. Abból
az evangéli umi j elenetböl. Am ely a Pápa Jézus ir ánt és rajta keresztül a
lelkek iránti szeretetét hi rdet i , nagyon gyor s az át menet az áldozat törvényéhez.
Jézus maga tu datja ezt Pét errel: "Amen, amen dico t ibi: cum esses jun ior,
cin gebas t e et ambulabas ubi volebas. Cum autern senueris, ext endes manus
tu as, et alius t e cinget et ducet quo tu non v is: (Jn 21,18)
Az Ur kegyel méböl nem lépt em még be a . senuerls" -be: de imm ár betöltött
80 évemmel a küszöbön áll ok . Tehát készen kell lennem élet emnek erre az
utolsó szakaszára, ahol a korlá tozások és áldozat ok várnak, egészen a t est i
él et f eláldozásáig és az örök élet megny il ásáig . Ú Jézus: ime kész vagyok
kitárn i kezeimet , ezeket a már reszketö és gyönge kezeket ; kész hagyni , hogy
más segi tsen az öltözködésben és t ámogasson utközben.
Ú Jézus, Pétern ek hozzáfüzted: "et ducet quo t u non vi s: '
Ú annyi kegyelem ut án, amelyet sokszorosan áraszt ottál reám hosszu életem
során, nincs t öbbé olyan , amit ne akarnék. Te megnyitottad elöttem az utat ,
Ú Jézus: "Sequar te quocumque ieris" : az áldozat ba, az önmegt agadásba, a
halálba.

Sántha Máté
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EGY ÉLET A PAPSÁGÉRT
P. KOVECSES GJ:ZA SJ
(1921 - 1967)
Györszent ivánban született, középisko lai tanul mányait a györi bencések nél
végezte; egész életében hálás szerete ttel ragaszkodot t szt. Benedek rendjéhez. Érettségije után egy évet töl tött a györi szemin áriumb an, aztán belépett
a Jézus Társaságába. Mivel otthon alig volt kilá tás arra, hogy nyugodtan
elv égezheti te ologiai tanulmányait , 1949-ben több más társával elhagyta az
országot. A turini érsek szente lt e 1950-ben pappá. A teolo gia után a franciaországi Paray le Monial-ban végezte egy éven át a rendj ében szokásos rendi
tanu lmányokat .
Felszines és röv id ismeretség alapján kevese n látt ák meg Géza atyában
azt a nagy lelk i erő t, els zántságot és tervszerűség et , melye t tö rékenyne k
látszó külseje és szerény modora takar t. Az isteni kegyelem azonban alkalmas
talajra talált benne és hosszú éveken át vezette sajátos küldetése, a papnevelés és a papság szolgálata felé. Széles, lényeglátó távlatokb an mérlegelte
a papi éle ttel kapcsolatos kérdéseket és ebben a szellemben állította össze
önképzés: programját . Még mint teológus kereste a dogmatika vonatkozásait
az emberi élettel, nagyon érdekelték a legújabb pápai körl evel ek. Név szerint
külön tanulmányozta a M ent i Nost rae kezder ű pápai körlevelet. mely a papság. papnevelés és a lelk ipásztorkodás probl émáit tárgyalja és a modern
papi eszményt állítja elénk. Tanulmányai mellett i d ő t aszakított magának.
hogy a chierii olasz teol ogusok részére 25 - 30 vas ár-és ünnepnapi perikop át
kidol gozzon; ezt a művét az olaszok több példányban legépelték maguknak.
Korán megszületett benne a gondolat, hogy személye s lát ogatások révén
megismerkedjék a papnevelés modern irányaival és tanu lj on azok tapasztalataiból, akik éveken át dol gozt ak ezen a terü let en. El ős z ör jó néhány olasz
szeminár ium élet ét tanulmányozta. Azt án fra ncia szemináriumok kerültek
sorra; sikerül t megismerkednie a francia szemináriumok l egk ü lönb öző bb
t ípusaival. A v ezető f érfiakkal való beszélget ésben kitértek mindi g a papi
élet j elen pro blémáira, papi mozgalmakra. a hivat ás kérdésére, a papság
munkáj át segítő intézményekre. Tapaszt alatait , észrevételeit problérna-k örök
szerint röv iden irásba f oglalt a e lő l járój a és rendtár sai részére .
1952. novemberé ben tarto m á n yfőn ö ke közölte vele, hogy B r a z i I i á b a
fog menni és ott e lső sorban a papnevelés teré n fog dolgozni. Ezután még
nagyobb buzgósággal szentelte erejét és idej ét arr a, hogy minél jobban fölkészüljön jöve ndő munkájára. Egy évvel késő bb, 1953·ban érkezett a brazilia i
Port o A leqre-be. It t e lőször megtanulta a portugál nyel vet , majd latin és
görög órákat adott a fiatal rendtagoknak. 1955-ben áthelyezték Sao Leopoldoba, és ez lett aztán haláláig csaknem egész Braziliára kiterje d ő mű ködéséne k
középpontja. Tanári mű ködé s é t is ott kezdte meg; az eszté t ikát és a lelki
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élet t eol ógiáját adta e l ő fiatal rendtársainak. Tanítvá nyai és lelki gyerme kei
így fo glalták össze benyomásaikat : "Géza atya rendki vü li adományokkal rendelkezett a le lki problémák megértésében. Irányát je ll emezte a megértés ,
a nyiltság, az okosság. M indenkiben bizalmat t udott ébreszteni maga irán t
és minden kit biztos kézzel vezetet t . Hatás ának ti t ka a benne életté vált
te olog ia mell ett még az volt, hogy gondosan ker ülte a paternaliz must , a reá
bízottakban az ember i személyt nézte és t iszt elte és az egyéni f ele lősségre
nevelte őket."
Hogy föl adatát a I e I k e k v e z e t é s é b e n még tökéletesebben teljesíthesse, 1958-ban beirat kozott a Porto-A legr e-i egyetemre és ott 1962-ben kli nikai psziholog iából államilag is elismert képesitést szerzett. Ettő l fog va még
nagyobb hozzáérté ssel, orvos ok és pszihiát erek bevonásával folytatta a lelk i
vezetés nagyon bonyolult mesterségét .
Szt Ignác le lkigyakorlatainak szellemébe mélyen behato lt; éveken át
tanulm ányozta azokat. 1966. augusztusá ban részt vett a Loyol ában rendezett
lelkigyakorlatos világkongre sszuson. "A választás , és a szellemek megkülönböztetése" címe n tart ott e l ő a d á s a miatt úgy te kint ette k rá, mi nt a találkozó
egyik le gh ozzáértő b b sza kértőj é r e .
Apostoli tevékenységének középpontjában azonban a brazil papság to vábbképzése állo tt. 1957-ben már fölvet ett e a gondolato t , hogy évenkint kell
tanfol yamot rendezni azok részére, akik a papnevelésben dolg oznak. A tervet
minde nki lel kesedéssel foga dta . Camara bíbo ros, a brazil püspöki konferencia
elnöke, kij elentette : nem csak helyeslem, hanem kívánom a terv mi előb b i
megvalós ít ását. Egyelőr e három hónapos nyári kurzusok keret ében, három
évre osztották be a programon sz e re p l ő anyagot; ez magában foglalta a dogmatiká t , a morálist , a lelki élet te ologiáját, a társadalom-tudományt és a
lélektant . E l ső alkalommal, 1960-ban, 130-an j elentkezt ek a tanfolyamra, a
következ ő évben ez a szám 170-re, a harmadik évben 220-ra emelkedett.

D i n a m i k u s e g y é n i s é g e áll andóan új és jobb irányokat keresett.
1965-ben európai körútra indult és meglátog atott tö bb olasz, fr ancia, német ,
osztrák , belga és holland szemináriumot , egyetemet és főiskolá t. Eközben az
a megyőződés ért meg benne, hogya tanfo lyamokban nagyobb szerepet kell
juttat ni a gyakorlat i elemeknek. Braziliáb a visszatérve mindjárt fölvette a
kapcsolatot az illetékes körökkel és azok biztatására 1966-ban megindította
új szell emben és új programmal az új tanfolyam ot .C hrl stus Sacerdos"
néven. Az eredmény minden várakozást fölülmult.
1966 júli úsában ismét európai út ra indult. Három kongre sszuson vett részt
ez alkalommal, nevezetesen a bécsi pszihoanalizis-kongresszuson is. Ez alk alomma l t alálkozott jó néhány magyar rendtársával. akik el ő tt kifejtette nézetét, hogy az aposto li fe l e lős ség azt a föladatot rój a rájuk, hogya lehetőség
szerint foglalkozzanak lsten népének magyar részéve l is , mellye l mások ali g
törőd nek .
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1966. szeptemberében tért vissza második európai körút járól. Sokat beszélt
és azok megvalósításán fáradozott. Kéthónapos tanfol yamot vezetett
a lelkigyakorlato król , résztvett Rio de Janeiro -ban egy kongress zuson és közben végezte rendes teendőit. Decemberben bekövetkezett az összeroppanás,
súlyos rákbetegs éggel kapcsolatban. Bal tü d ej éről egy nagy daganatot t ávolítottak el; az operáció ideiglenes javulást hozott, de továbbra is a kórházban
kellett maradnia. Két hónappal később már bizakodva írt állapotáról és munkáiról , melyeke t rögtön fölvett, amint ereje megengedte. A . Chrlst us Sacerdos" kurzus megindult 19 hallgat óval - írja előljárój án a k , - egész Brazília
képviselve van. Min t spi ritu ális új rendszert vezettem be, kisebb csoportokban hetenkint . revlslo vitae" van a szentírás alapján. Világos , ez nem zárja
ki az egyéni lelki vezetést " .
terveiről

Egészségi á l la p o t á b a n a javulás csak rövid ideig tartott. 1967
márciusi orvosi vizsgálat a bajt nagyon súlyosnak talál ta; oly lelki beállítottságban látták őt az orvosok , hogy közölni merték vele, hogy félévnél többre
nem igen számíthat az életben. Megkérdezték rendtá rs ai, mily lelkülettel
fogadta a hírt. .Remegek a valóság láttára, de ugyanakkor növekszik bennem
a keresztény reménység ", - válaszolta. • Ha földi küldetésemet be kell fejeznem, legyen meg az lsten akarata. O mindent az üdvtörténet összefüggésében lát , az én je lentéktelen életemet is." A tudat, hogy lassú, full adásos
halálra van itélve, aggodalmakkal töltötte el lelké t , de mégis mindig derűt
és reménységet sugárzott maga körül és sokkal inkább mint valaha, teljesen
azoknak szentelte idejét és önmagát, akik lelki vezetése alatt állottak.
San Paolo-ba irányították szakorvos i kezelésre; mielőtt oda sz állttott ák.
maga kérte a nagybetegek szentségét. Két hét mulva megkönnyebbülten tért
vissza Sao Leopoldo-ba. Ismét fölvette , ahogy lehet ett, tevékenységét, de
csak rövid időre . t:letének utolsó hónapj a az é l ő hitnek, reménynek, lsten
akaratában való megnyugvásnak és a másokért való munkának csodálatos
példája volt. Nem sokára erős és egyre fokozódó fejfájás gyötörte; a rák
már agyát is elérte . A kórházban nyakáról, majd a g yve l ej é rő l is rákos daqanatot távolítottak el. Ez már nem használt; nem volt két ség abban, hogy
elérkez ett a vég. Ismét fölvette a szent kenete t, s aztán, június 12-én, kora
hajnalban, visszaadta lelkét Teremtőjének . Egy érse k, három püspök és 30
pap mutatta be érte a szent áldozatot és végezte a temetési szertartást.
Igy fejezték ki hálájukat és szeret etüket az iránt a magyar jezsuit a ir ánt, aki
külföldön is teljes önátadással élte szerzetesi hivatását és szolgálta lsten
országát ott, ahová az isteni Gondvisel és küldte. Brazlllá lett a brazilokkal,
de ugyanakkor mindvégig szivébe zárta annyira megpróbált népét.

A. U.
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Cser László SJ

A KULCS
A szemünk is káprázott az alkonyati viz j átékától. A folyónak napba-fürd etet t f ehéres-sárgán szlkr ázó vi ze lassan els zürkül t , akár olvasztott ólom hömpölygött volna tov a. Azut án megrózs aszinesedett, elvörösödött. A vörös t ű z
kat lan, a nap, a sötétkék hegyek sziklacsúcsára hanyat lott. Úgy tünt, mintha
ott megseb ezték voln a a hegyek és vérét a f olyób a csurg atta voln a. Nézve
ezt, nem lehetett másra gondolni , mint a végt elen , csod álato s Isteni Szivre,
amely értünk átv eret ett és él etünk fol yamába vért vére zett.
Ezzel a fény-káprázattal a szememben álltam meg szobám ajtaj a
zsebembe nyultam, hogy kivegyem a kulcsot.

el őtt .

A

A kulcs nem volt ot t ! Kiforgattam a zsebeimet, foro gtam, kerest em: a
kulc s nem volt meg.
Tudt am, hogy a házban valahol van t artalékkulcsa mind en szobának, de
aki ezeket a kul csokat órizt e, nem volt otthon . Várnem kellett . . . Legjobb
lesz a kertben elvemi az idót ! ... Ez a kert a ház mögött, érdekes és pi- '
hentetó. Kis domb , köz épütt kinai pavil onnal. A köves ut mellett napóra
muta tj a az idót .
A domb oldal án tyukketre cek, vagy két száz hófeh ér tyukkal, A másik
domb hajl ása alatt te hénistá lló , ké rő dző tehenekkel és fic ánkoló borjakkal.
Az istál ló elótt három kut yaól , három kutyával : két farkas- meg egy vadászkuty a.
Amint a kutya ólakhoz érte m, emberi hang ütötte meg a fülemet . Piff-et ,
a vadászkutyát leck éztette egy hóf ehér-hajú, nyolcvanéves öre g spanyol
misszionárius, aki már nem járhatta a vidéket , de még tanitgatta a fi ataloka t
és imádkozással seg it ette mis sziój át.
Piff-tól két lépésre egy féli g kopasztott ty uk hevert , átharapott nyakkal.
Az öreg szent , amint kihall ot tam , Piff et té rit ette .
- Piff, Piff! Te rossz kuty a! Hát elfe lejtet t ed már , hogy miv égre vagyunk
a vil ágon? Hát nem tudod , hogy cselek edetein k követ nek mink et ? Ily en qaztet t ! Piff! Cselekedetein k követn ek mi nket !
- Csibekopasztó lesz a neved , nem Piff! - És azzal, - puff! puff! ráncos kezével nagyokat huppantott Piff fejére a szent öreg.
Lehet , hogy nagyobb ütés hez nem is volt töb bé ereje, - az is lehet, hogy
párnának a sziv ét te tte ráncos keze alá, - vagy Piff bánata volt határtalan ,
- nem tudo m. De a kuty a nem ell enkezet t. Türelmes, szomoru képpel vállalt a az ütés eket. Sót megl epve láttam, hogy Piff nagy áhit atta l nyalni kezdi
a bü n te t ő szent kezet. A b üntet ő kéz gazdája ped ig akkora könnyeket pot ytya nt ott, mint a legnagyobb es őszemek.
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Ezt az áhitatos hangulatot jobb les z nem zav arn om , - gondoltam - és
átkerültem a másik ösvényre . Ez leve zetett a pálm a-szegt e utra, onnan kis
szőlőskertünkbe és a misszionárius temető szélér e. A tem e tőtő l száz lépésre
a magt ár áll t, a misszió szükségletére.
- Na, ez a temető is magt ár - gondoltam , mi kor megláttam a kis , egymás fölé épitett kriptafülkéket. Az lsten magtára, ahov á begyüjtötték a megérett termést, várva a feltámadásra!
Az ember sosem tudj a, mikor teszik be egy ilyen kripta-f élébe, - jó hát
megbarátkozni a temetővel. Az ir ásokat betüztem az ür es helyeket néztem ,
Ist ennek ajánlottam azokat , akik már a nagy Csűrbe tértek.
Az aggastyá n is leereszkedett az oldalról és zörgő rózsafüzé réve l végignézte a fülkéket. Az első üre s fülke e l ő tt hosszu ideig áll t. Biztosr a vette ,
hogy nemsokára ő következik. Néztem az öreg , könnyesen mosolygó aggastyánt: minden arr a rnutat, hogy talán nem is téved. A folyo sókon egyre
fáradtabban csoszog , az étteremben egyre kevesebb et mer a tálból , keze
egyre jobban reszket . Egyszer majd - mint annyis zor nyolcv an es ztendő
minden estelén lefekszik, kezébe veszi zörgő olvasóját, pergeti fehér
ujjain a szemeket és Kri sztus életét kiséri az angyali hiradástól a golgotai
halálig. Nem jó alvó már : van ideje Máriával társalogni. Nem sajnálja az időt
az imára , - már jobb an az örö kkéval ósághoz tartozi k, mint mi , akik kis les ő
ablakon tek intünk az Égbe. El őtte már tárt kapu nyil t és hazalát.
És amint igy imádkozik , moso lyog, t alán csak éppen megr ándul kiss é és . .
a szive megáll. Senki sem veszi észre . . . O maga sem ... A Tárt Kapun Szüz
Mária jön szembe vele , kezén fogja és elvezeti az Országba, ahol a Biró nem
sok itéletet mond, hiszen régi jó barátja.
Reggel majd észrev eszik, hogy nem jön misézni. Megt alálj ák, felravatalozzák és kikisérik ide. Elhelyezik lsten Magtárába, a ti zennegyed ik f ülkébe,
ahol még tegnap is hosszu idei g álld ogált . ..
Lassan porlad : legelőszö r Istenért dobogó szive. Azut án az a soha nem
munkás, im ádkozó keze. Mi marad belőle?
Hirtelenül eszembe jutott leckéztetó hangja Piff el őtt, f önt a dombon .

pihenő,

- Hát elfel ejtetted már, hogy mi vé gr e vagyunk a vil ágon? Hát nem
tudod , hogy cselekedete ink követnek min ket? .. .
- Mi marad belőle? . . , Mi nden megmarad ! Az öre g t est szét hull ugyan ,
porb a t ér , amint irv a van. De amit ez a szervezet , ez a test élt , látott, gon·
dolt, tett. mi nd megmarad. ahogy irv a van . • Cselekedet eid követn ek téged! "
Vallom ásnak. t anunak, itéletnek. Urök életnek, vagy el nem muló végzetnek . .
Cselekedeteink követnek minket! . . .
Kereszte t vetette m én is , mert már erősen söt ét edett. Mozdulatomra
valami a lábam elé esett. A kulcs! A szobám kulcs a! Ugy látszik : kicsus zott
a köpenyem zse bé bő l és megakadt az övem en .
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Az ember észre sem veszi , hogy megvan a kulcs! Itt van közel, csak rá
kell t alálni ! Keres ni kell ugyan, de itt van mindig, egészen közel ! .. .
Cselekedeteink követn ek .. . Semmi nem pusztul el .. . Gondolat, pillant ás,
sz ö, irás , él mény , b űnök és erények. . M lnden elpusztul , ha meghaltu nk" tévedjük néha .. . Pedig minde n megmarad és ami hozzánk tartozott, követ
minket . . .
Itt v an hát a titok! Ezért volt valami a levegőben!
M egtaláltam a kulcsot .. .

+
AZ INNSBRUCK·I ZSINATI TEOLOGIAI KURZUS TÉMÁIBÓl
1. Békés Gell ért OSB:

Az egyházszemlélet tö rt énet i áta lakulása.
(A trentói zsi nattól napjaink ig) .

2. Weissmahr Béla SJ:

Az Egyház titka mint az üdvös ség törté net
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fok u jele nlét e a történelem k ülö nb öz ő fázisa iban; a kül önb ö z ő vallások és az Egyház) .

3. Josef A. Jungmann SJ:

Das Kirchenbild der erneuten Liturgie.

4. Békés Gellért:
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8. Weissmahr Béla:

Papi egzisztencia I.
A pap szellemi tájékozódása a mai t eológia
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A keresztén y egység kérdése .

9. Békés Gell ért :
10. Weissmahr Béla:

Papi egzisztencia II. Mihez tartsuk magunkat ?
(Az abszolut és a relativ pro blémája a hitb en
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Mári a és az Egyház.
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ROMA S Z A V A

VI. PÁL PÁPA BESZÉDE A MINORITA FERENCREND KÉPVISELOIHEZ

Dicsö ségesen uralkodó Szentatyá nk 1966 július 12-én külön kiha llg atáson
fogad ta a minorita ferencrend (OFM Conv.) 180. nagygyülésének hi vat alos
r észtvevölt . élükön P. Heiser Basilius, másodizben megválaszt ott Generá lis
Miniszterrel , aki Ass isi Szent Ferenc rendalapitása ót a idöbeli sorrendben
a 11 4. A Pápa Oszent sége a vat ikáni konziszt oriális teremben fogadta a káptalan t agjait, - akik között volt e sor ok ir ój a is - és a Generáli s At ya fiúi
üdvözlete , rendi hódolat a ut án, buzditó sz özatot intézett hozzájuk. Az aznap
délután megj elent, de már másnapra (1966. j úliu s 13) keltezett L' Osservatore Romano teljes egészében hozta VI. Pál pápa beszédét . amit alább hű
forditásban közlünk.

+
Az összes lelkek közös Atyjának jókivánságai.

. Odvözölj ük a Konventu áli s M inorita Ferencrendet !
Odvözöljük ti szteletremélt ó Generáli s Miniszt erét , Föt isztelendó Heiser
Basilius Aty át , akit a rendi nagygyülés megerösitett ebbeli hivat alában, kifejezésre jutatva ezáltal ir ánta érzett méltányos háláját e nagy és vi rágzó ferences csal ád jó kormányz ásáért, valamint ilyetén módon nyilvánitv a szándékát ,
hogy megújult buzgalomm al és hüséges odaadással akarja köv et ni az irá nyvonalat, amelyet kij elölt a Rend életé ben és amelyet t ökélet esebbé te tt ek
azok az e lvek, amel yeket a minap bef ejezett egyete mes zsinat szellemének
és határozatainak figy elembevét elév el a nagygyülés magáévá t ett a változatos
alakú és hatalmas ferences csal ádfa e kiváló ágának új lelki sikerei érdekében. Ime, a Mi jókiváns ágaink számára, amelyeket kite rjesztünk a rendfönöki
t anácsos okr a, a Prokur átor atyára; minda zokra, akik t agjai ennek a népes és
tekintélyes rendi nagygyülésnek, to váb bá mindazok ra, akik Rendet ekben
fele/ös személyek a kor mányzás, az igazgatás, az oktat ás és a neve/és terén .
Hasonlóképpen jussanak el jókivánságaink a Konventu ális M inor it a Ferencrend egész kiterj edt seregéhez, a vi lág különbözö részein hösiesen vállalt
miss zióih oz, papnevelöin tézet eihez, kollé giumaihoz, a gondj aikra bizott pl ébániákhoz, a lelki gondozásuk alat t levö nöi szerzet es cs aládokhoz, az ált aluk
vezetett t anulm ányi int ézet ekhez, összes harmadrendi t estv éreikhez, nem
kevésbé a Szeplöt elen Szüz véd öseregéhez. Ugyanigy emlit ést kivánunk
t enni Szent Pét er bazil ikánk penitenciárius airól, akik szint én ugyanennek a
nemes Rendnek szerzetesei.
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Egyetlen más alkalom sem annyira kedvezö a Mi nektek szóló jók ivánságai nk
kife jezésére, min t a mostani. Altal ános rendi nagygyüléstek tartásának és az
egyetemes zsinat minap t örtént befejezésének ket tös ténye arra köt elez
M inket , hogy egyrés zt mind en jót kivá njun k nektek, másrészt fe ltételezzük:
a legjobb körülmények között vagyt ok a mennyei ajándékok véte lére , amelyek
nélkül semmiféle igazi növeked és nem lehetséges lsten országában ; egyszersmind szerzetes i hivatástok minden szent és nemes szándékának ism ét elt fe lajánlás ára az Úrban. Nagygyüléstek munkája minden bizonnyal a lelki
és erkölcsi t elj esség il yen állapotá ba juttatott bennet eket , amiért is számunkra nem marad más hátra , mint kif ejezni nektek tetszé sünket és bátorit ásunkat ."
Meghitt beszélgetés együtt és egy enként a szerzet esekkel.

"Hogy megmutassuk , mekkora és milyen szivböl jövö a Mi jó kiv ánat okkal
te li részes edésünk virágzó szerzetes családotok élet ének e rendkivüli órájában, megengedj ük magunkn ak, hogy feltegyünk nektek néhány kérd ést ,
mi nth a egyenként t ársalognánk mindeg yiketekke l és mi ntha nem annyira
ismételni akarnánk az elöttetek nagyon is ismert igazságokat, hanem mint ha
inkább a ti lelketekböl akarnánk azokat kiaknázni és meghallgatn i a leghivat ottabb nyil atkozatot , amelyn ek mint el even, idöszerü meggyözödéstek hangoztatására, f elhat almaz titeket a szerzetes i hivatás hoz való hüségt ek és a
ferences életben gyüjtött tapas ztalatotok.
Ime, az els ö kérdés : mondtátok magatoknak és meg ismé te ltétek, lényegében mit je lent a szerzet esi élet? Ti ismeritek a t ényt , hogy a hivat ást udat,
amellye l kiki élet cél t választ magának, múlhatatlan , állandó érde klödést követeI. Az éberség ez, amit min den értelmes egyén gyakorol magával szemben
és amit még inkább alkal maz az ist eni Me st er minden követöje a saját lelkivilág ában és magat art ásában, azért, hogy hüséges és következetes legyen
a maga hiv atásához. Továbbá t udjátok azt is, milyen zavar keletkezett éppen
ezekben az utóbbi eszt endökben a szerzetesi élet hagyományos fogalma körül, mintha ez a f ogalom rászorulna "a sejtelmességtöl való mentesitésre"
( "dem it izzata") , amint mondjá k, fe lrázva ugyanis és szinte feléb resztve valamiféle szendergésböl és varázsá lomból, amelybe a századok fol yamán merült, a mesterkélt élet fajt ájává kri stályosodva ki , mely híjáva l van a mély
és megrázó emberi tapaszta latnak és ehelyett teljesen kitöltenek az önmegtagad ás és fegy elem el öi rásai , amik manapság inkább fö lösl eges tehe rnek
látszanak mint bölcs segits égnek ama keresztény tökéletesség eléré sében,
amelyre a szerzetesi élet magát elkötelezettnek tartja . Végül tudjátok azt is,
milyen szavakkal vezette vissza az Egyetemes Zsinat a szerzet esi életet
lényegéhez . Olvassátok el a Lumen gentium hittani magyarázat hatodi k
felezet ét: olvassátok el ujra a Perfectae cari t atis zsinat i határozatot is és
böven lesz részet ek oly an tanitásban, amely megkövet eli a szerzetesi életeszményt , a t ökéle te s szeretetbe helyezve azt, amit az evangéliumi t anácso k
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gyakorl ása és Kri sztus követése álta l kell keresni és elérni , vala mint csodálatosan sokféle módszerrel , amely az ut ak sokaságát , de éppen ezért viszonylagos szabadságát bizonyitja, amelyeken a Szent léle k a kere szté ny tökél ete sségnek ugyanahhoz a végcéljához vezeti a lel keket. "
Nagylelkü felelet lsten hivására.
"Olvassátok el és elm élk edj etek róla. Mi ndegyiktek, a f erences iskol a
jól járható és bizt os ösvényén haladva, Assisi alázatos és nagy Szegényéne k
csodálatos alakjá ra fog gondolni , akibe n min tegy a saját életének története
idézödik fel és a maga belső tapasztalati t erületén ad majd választ a felte tt
kérdésre : mi a szerzetesi élet? Az a f elfig yelés saját lelk ete k mélyé n egy
egyedüli és összet éveszthetetlen hlv ó szóra: jöjj! A lehetetl enséggel határ os
bátor tett, amely ált al, tul az egyéni e rő k ön és mintegy a magasból áradó
erön függve , ki rnerte mondani minde gyikt ek a merész választ: igen . Azután
az a heves felsz abaditó szakitás , amel y az engedelme skedö jelöltet, min t
Ferencet, megfosztotta minden tulajdo nától. mi nden szebb, minden hasznosabb és kedvesebb földi jótól , hogy öt, a hi vottat , fürgé vé és vi dámmá tegy e
a megkezdett úton . És akkor az a b el s ő , vi lágiak számára ismeret len magábaszállás (assorbimento) , amely a cell ában f elf edeztet i a le lki vagy kórusima
és a boldogitó égi társalg ás elöl egezett t alál kozását . Majd az a csaknem
mosolyra késztetö és mégis emelkedett visszatérése az új szerzetes t estvérkének a régi ismeretségek és a profán világ közé, tö bbé semmit sem
kivánva , hanem mind ent elajándékozva, egy uj közösség felfedezésében az
egykori testvérekkel és az embere kkel, akik a "barát-ember" ( "uomo-frate" )
különös jelenségét csodálkozva nézik : olyan kapcsolat ez, amely megengedi ,
hogy evangél iumi szellemben lehess en hozzájuk szólni, amit senki sem mer
megtenni a szokásos t ársalgás közben és amely lehetövé tes zi a bizalmas
titkok meghallgatását is , amik et senki másnak nem tárnának fel, mint annak
az alázatos kezdönek Kris ztus iskolájában. Ime, az inkább átél ésböl származó ,
mint elméleti kifejezésekkel megadott fe lelet, hogy mi a szerzet esi élet. "
A ferences lelkiség lényeges és sajátságos arculata.

. Me qfonto lás tok közben minden bizonn yal szerepelt még egy mási k kérdés, amely a leghitelesebb hagyomán yok alapján szint én megkapt a a szokott
feleletet. Milyen a mi lelk iségünkne k lényeges és sajátságos arculat a?
Greccio és Verna , mondj ák; az alázato s és szenvedél yes szeret et Krisztus
iránt; Krisztus iránt, élete két f ö titkának, a megtestesülésne k és a megváltásnak ünneplésével. Igy élt Ferenc , erre tanitott ; ugyancsak igy fiai is ,
egészen a mi korunkig.
Vajon , nem Krisztus áll a ferences áhit at központjá ban? A ti lelk iségtek
nem Kris ztus emberségének abból a szemlél etéböl indul-e ki, amely jászolának és ker esztjének egyszerü meg népie s megjelenitését öl a misztikus t apasztal at legmagasabb csúcsáig ér fe l? Ebben a pont ban is legyetek hüek
magatokhoz , hogy egyrészt véde kezzete k a helytelen vélemény ellen , amit

38

sokan egyes szerzetesek lelkiségéröl alkotnak maguknak, hogy ez gyanus a
saját szentjeik gyakorlati , ha nem elméle ti elötérbe helyezése miatt Kriszt us
és az Úristen t iszteletével szemben, valamint vádolható avval is, hogy in kább
különleges és helyi ájtatosságokból táplálkozik, mint a liturg ikus t it kok ünnepléséböl. Könnyü lesz tehát nektek, ha szükség lenne rá, az Egyház lmaéleté nek abba az eredményes és szerves részvét elébe ill eszkednet ek, amely et
a zsinat olyannyira elöirt lst en egész népe és különösképpen azok számára,
akik a keresztén y tökéletesség keresésé nek és gyakorlásá nak szent elik
életüket."
"Pauperta s cum laet itia."
"Már megadott nyilt válaszotok után fe ltehetnénk még sok más kérdést.
Például: szerzetesi életeteket föként melyik erénynek kell megkül önböztetnie?
Akárki megadja rá a fel eletet, aki tudja, hogy fe rencesek vagytok: a szegénységnek; annak a szegénységnek, amely szeretetté válto zik át. amely a
szegény Kriszt ust akarja ut ánozni és szeret ni és amely egyedül Isten t t ekin t i
a szerzet es lélek igazi gazdagságának. M it is mondott a ti bold ogotok, Cami lla Battista da Varano?" . Ó , mil yen szegény az, aki mást akar, min t Isten t'
és milyen gazdag, akinek Ist enen kivül semmije sincs!" (Vö. Ist ruzioni , az
Opere Spirituali c. munkájában, 216. o.) De a kérdés egyéb kérdések felte ·
vésére késztet : gyakorolható a szegénység mind a mai napi g? Nem kell -e
ennek is . sirnább utakon" ( .p laniora it inera" ) haladnia, ahogy Giovanni
Colonna biboros kezdettöl fogva ajánlotta Ferenc testvérnek ? Nem kell- e ma
engednie a szerzete si szegénységnek a modern természetrendi gondolkodás,
valamint ált alános örömvágy eröszakos és álnok követelödzéseinek ? A zsinat,
mint ismeretes , tartalmaz valami szigorú fi gyelme ztetést e tek intetben (Vö.
Decr.•Perfectae carit at is" , 13. sz.) és igy megerö síteni hivatott a hite les
fere nces hagyományt az evangéliumi ige szövegszerinti megtartásának odaadó és bátor vállal ásában. Ebben a tekintetben is , mint valamelyik másik
. korkövetelményben" ( .ag giornamento") a gyakorl ati szabálynak alkalmassá
tételéröl van szó az új észszerü kivánalmakhoz, nem pedi g arró l, hogy a régi
szabályzat lel külete meglazuljon , vagy elle ne mondjon a szövegnek.
Es az örömet, Testvérek, a feren ces örömet valóban bir játok a szivetekben? Természetfe letti inditékaival, életderüjével és költészetével? J:s rnutatjátok magatok körül? Kedves nektek min dig ez a ti . szeqénysépt ek, együtt
az örömmel"? (Paupertas cum laet itia " ) . Szent Ferenc követölnek els ő nernzedékéröl sz ólva, azt ir ja tö rténeti jegyzötök: . Erat eis exultat io magna"
(nagy volt bennünk az örve ndezés, 1 Celano, 35. sz.I . Még most is igy van?"
A szeret et és Mária t iszteletének ragyogása.
•J:s a. szeretet, a szeretet , amely a keresztény töké lete sség teljessége
és amely rendet eknek a szeráf i cim et juttatj a, min dig a gondolatai tok és
érzelme itek magaslat án áll?
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Es az a tisztelet a Boldogs ágos Szüzanya iránt , amely szüntelenül jel lemezte a ferences lelkiséget, kiválóvá teszi még , - Ó, minden bizonnyal ! jámborságtokat, visszatükrözödik magatartá stokb an?
I:s a lelkek szeretete , gondozásuk , - akár töm egesen, a jó és népies
igeh irdetéssel. akár egyén enként, gyóntatásuk és lelki vezetésük mindig oly
szükséges szolgálatában , mindm áig a szenvedél yetek? Ferences és apostoli
külön legességtek?
Ezeket a kérdéseket hangoztatv a és az idö rövidsége miatt elhallgatva
másokat, azt vesszük észre, hogy választástok nagyon magasrendü és nagyon
nehéz. És mint egy folyamatos elragadtatás, szeml élödö és tevékeny. M int
a repülés. Vagy nem repült-e a ti Kupertinói Szent Józsefetek? Amivel azt
akarjuk mondani: talán nincsenek nektek a Rendetek sajátságait alkotó lelki
segitségeitek, amelyek bizalmat öntenek alázatos merészségtekbe és amelyek
nagy müvekre tesznek titeket képesekké lsten Egyházában?
Hires kegyhelyeknek vagytok őrzői , amelyekböl láthatóan az életszentség
ereje árad zarándokai k számára. Tiétek Rómában a hires t örténelmi bazilika ,
a Tizenkét Apostol, Firenzében a Szent Kereszt, Bresci ában a Szent Ferenc,
Bolognában a Szent Ferenc , Velencében a Frári és azutá n föleg a Szent
Ant al bazilika Páduában. Képzeljétek, tiétek Assisiben Szent Ferenc sirja.
Ami azt jelenti, hogy (a különbözö ferences családokhoz tartozó Testvérel tekkel együtt) lehetöséggel rendelkeztek új életre kelteni Szent Ferencet;
új életre kelteni szent és tevékeny szerzetesi életet ekkel , a vilá g csod álatára és Krisztus szent Egyházának gyarapodására.
Akinek nevében mindnyájatoknak apostoli áldásunkat adj uk."
P. Dr . Rákos Raymund
ofm. Conv.
SHVOY LAJOS MEGYÉSPOSPOKONK VÉGRENDELETÉBOL

A teljes Szentháromság : Atya, Fiú, Szentlélek nev ében . Am en.
Most, hogy a jó lsten kegyelméböl betöltöttem életem 80. eszt endejét ,
végrendeletet állitok ki.
Mindenekel őtt hálát adok a jó Istennek, hogy szent kegyelm ével a Katollkus Anyaszentegyházba meghiv ott, áldott jó szüleim gondjára bizott. akik
nagy szeretettel és sok 'áldozattal istenfélelem re, kötelességtud ásra és
becsületességre neveltek.

Hálát adok a jó Istennek , hogy szent életü hittanárom Pokorny Emánuel
példája nyomán már kiskoromban megajándékozott a papi hiv at ás kegyelmével
s Majláth Gusztáv Károly gróf és Prohászka Ottokár sz en té l e tű elő ljá ró im
és lelki vezetőim példáj ával és v ezetésével az Euchariszt ia bensőséges
szolgálatára nevelt. Külön ös hálával köszönöm meg a jó Istennek, hogy rnlnd-
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járt föls zentelésem ut án a Regnum Marianumba vezérelt , ahol lelkes, áldozatos kiváló papok körny ezetében papi hiv atásom elmélyült, s ahol közel
három évtiz eden át életemet a drága magyar ifjuság vall ásos nev elésének
és fe lejt hetet len egyházközségem megszente lésének szentel hettem . Bár mlndi g méltatlannak éreztem magamat s annak érzem magam most is, hálásan
köszönörn az Ur Jézusnak, hogy egykor i áldott lelkiatyám és tanárom örökébe,
a székesfehérvári egyházmegyébe, annak püspöki székébe vezérelt , mert itt,
habár méltatlanul, még többet tehe ttem szent hitünk elmélyitésére, az O
dicsőségére s rámbizott drága lelkek üdvösségére.
A jó lsten, drága szüle im és neve /ő im után nektek adok hálát T is ztel en d ő
Testvéreim , hogy immár 41 éve n át annyi jósággal, szeretettel és türelemmel
voltatok hozzám, szegény gyarl ó b ű nös höz . Külö nösen legközelebbi rnunkatársaimn ak, a főtis zt el e n d ő Sz ékesk ápt alannak. az Aulistáknak, a szemi náriumi
Elöljáróknak és Tanárok nak, a F ő e s pere s e k n e k . hitoktatási Fel ügy e lők nek
köszönöm meg igen hálásan jóságukat és annyiszor igénybe vett szives
szolgál atukat .
Külön megkös zönöm a Gazdasági Tanácsnak és az Egyházmüvészeti és
Épitési Bizottságnak. hogy annyi szeret ettel és önfeláldozással segitettek
ujj áépiteni a háboruban tönk rement egyházmegyénket , és segitettek anyagilag
is talpra állitani azt . am i hála Istennek nagyjából si került is. De hálás szivvel
köszönöm meg nektek valamennyiteknek Tis zt e l end ő Testvéreim, hüséges
és szives szolgálataitokat . Nagyon boldog és nagyon hálás vo lt am az Ur
Jézusnak. hogy egyházmegyémben áldozatos le l k ű . fáradhatat lan buzqalm ú,
komoly . egyházias érz ésű papságot adott nekem. akik valób an aposto li munkát végeztek.
Nehéz. de nagy j el entő s ég ű történelmi átalakulásnak vagyunk nemcsak
de munkatársai is. Sokat szenvedt ünk. Szenvedésünk nem volt
vél etl en. Lényeges alkatré sze a jövő kialakulásának.
szernl él ől .

Legyete k továbbra is az Anyaszentegyháznak és szeretett egyházmegyénknek hüséges és lelkiismerete s papjai és ragaszkodjatok Szentséges Atyánkhoz. az Ur Jézus hel yetteséhez és az Egyház t iszteletreméltó szent tö rvényeihez. Mindig épültem apostoli . áldozatos munkátokon. mindig meghatva néztem azt a nehéz. sokszor nélkü lözésekkel teli életet, amit különösen az uj
lelké szségek papjai folytatnak nem egyszer mostoha körülmé nyek között,
Legyet ek Tis zte len dő Testvé reim, a szentség i Ur Jézusnak komoly élet szentségre tö re kvő apostolai, s legyetek büszkék. hogya nagy Ottokár Püspök
szeret et t egyházmegyéjének lehettek tagjai és papjai, amely anyagiakban
hála Ist ennek szegény egyházmegye , de lelkiekben tegyétek gazdagabbá és
nagyobbá Ot tokár püspökatyánk csodálatos euchari sztikus szelle mében.
Az egyházmegye vezetésébe n arra törekedte m, hogy esküm szerl nt , az
Anyaszentegyház törvén yei nek. rendelet einek és előirásai nak minél komolya bb

41

érvényt szerezzek. Ezért szorgalmaztam az egész vonalon a codex és a st atutumok lelkiism eretes betart ását. Ha t alán túl szigorunak, vagy túlságosan
aprólékosnak lát szott egyesek előtt elj árásom, vagy a jó szándék mellett
emberi gyö ng es é g b ől megbánt ot t am, vagy megszomorit ottam valakit, az Ur
Jézus szine el ő tt igaz szivvel bocsánatot kérek érte. Most, hogy számot vetek
sáfárkodásom ról , vil ágosan látom, hogy nem lehet eléggé komolyan venni az
Anyaszente gyház t örv ényeit, azokat nem lehet elégg é szorgalmazni és sürgetni. Hisz azokban a Szentlé lek csodálat os bölcsessége és ereje nyil atkozik.
Hálásan köszönörn a főe spere s és esperes Test vére knek, hogy annyi bölcseséggel. szeretettel és türel emmel segítettek rendet teremt eni az egyházmegyében , ami Ist ennek hála, sikerült is . Példás rend van az egyházmegyében.
Egyházmegyénk et viselt e meg hazánkban legjobban a front. Templomaink
nagy része súlyosan megsérült , vagy elpu sztult . Hogy ezt a szörnyü csapást
oly gyorsan ki hevertü k, és ujjáépitettük egyházmegyénket , ezt a már régóta
eleven en megszerve zett egyházközségeknek és az egyházközségek lelkes
munkájának köszönjük. Az egyházközségi élet to vábbfe jl esztés ére, kl épltésére ,
komo ly megszervezésére és még komol yabb összef ogás az egyházmegye
anyagi ügyeinek megoldására és biztositására legyen egyik le g f ő b b gondotok ,
mert ez lesz a jövő legnehezebb kérd ése.
Mikor, mint ujon nan kineve zett püspök ti szt elegtem XI. Pius pápánál,
kötött a lelke mre : e l őszö r , hogy látogassam egyházmegyémet, különösen ott, ahol nincs pap és te mplom, másodszor, hogy ne tudósokat. hanem
lelkipásztorok at nevelj ek. Gyenge e rő i m me l iparkod tam megfel elni Szentséges Atyánk jós ágos atyai tanácsának: szorga lmasan látogattam a puszt ákat
és fili ákat , s épültem ottani hiveim buzgóságán és hithüségén. Csak meghatva tudok a ti áldo zatos munkátokra gondolni, uj lelkészségek apostolai.
Milyen nehéz körül mények között bináltatok, t rináltatok s jártátok a puszták
és fil iák feneke tl en sarát és t engern yi porát . Boldog vagyok, hogy egyházmegyénk legtöbb pusztáján és fi liájá n nemcsak hi rdettétek az evangéli umot.
de egymás után alapit ott át ok az uj lelkészségeket, épit ettétek nagy anyagi
erőlköd éssel és csodálat os lelkesedéssel a filiák t emplomait, kápolnáit,
oltárfülkéi t, pléb ániáit. Fő p á s zto ri legnagyobb gondomat és legnagyobb örömömet különös szeret et et ekbe ajánlom. Szeressét ek és t ámogassát ok az uj
lelkészségeket és legyen gondoto k, hogy mindegyi k paroc hia leh essen.
kettőt

Egyházmegyénk fiatal papi generác iójára mindig nagy örömm el tekintettem . Ez a püspök le g el s ő gondja és köt elessége. Nagy megér t éssel és szeretettel vegyétek őket körül, mert nem egyszerü és könnyü a helyzetük. tn
büszke vagyok ráj uk és nagyon bizom bennük. Ok a XI. Pius pápa ajánlotta
szemináriumi nevelés gyümölcsei. Sok örömöm van bennük. Nektek is nagy
szeretettel és okos megért éssel kell kezelnet ek őket, hogy át adhassát ok
nekik egyházmegyén k érté kes és különleges szelle mét . Külön köszönöm ,
hogya papnevelés t oly nagyl elküen t ámogattát ok és a szemin áriumot oly
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gyönyoru en ujjá épí tettétek. t emplomával együtt. Fé ltő gondd al ápo lj átok.
ist ápolját ok a papnevelést tovább ra is . Közös nagyérdekü és dr ága kin csü nk
az.
Lelkipásztori és főp á s ztor i müködésemnek és papi élet emnek legfő b b
törekvése vo lt az Eucharisztia h űsé g es és odaadó szolgá lat a. Tit eket is
drága Testvéreim arra bizt attalak és neveltelek. Boldo g vagyok. hogy v állvetett mun kánk nyomán az Ur Jézus kegy el méböl. az eucharisz t ikus élet
egyházmegyénkben szép f ejló désnek indul t . templomain k kevés kivétellel
megúj ultak s a liturgikus élet kapcsán ist ent iszte lete ink benső s égeseb bek
lettek. s a lel ki élet hat ározott an elmélyü lt .
Engedj ét ek meg. Ti sztele ndő Testv éreim. hogy az örö kkévalóságba készülve
arra is k érj el ek . amit éle temben annyiszor tettem ; szeres sétek hüs éqes ,
gyöngéd szeret ettel a kenyé r szine alatt közöttünk él ő jós ágos Ur Jézust.
Látoga ssáto k szorgalmasan és szent örö mmel . im ádját ok Öt a szerete t szentségében. s f áradhat at lan buzgalomm al neve lj ét ek hiveiteket is a Szents égi
Ur Jézus szeretetére és szolgálatá ra. Tanit sát ok ő k e t kitartó buzgóságga!.
hogy akkor t iszte ljük . becsül jük igazán az Eucharlszt t át , ha azt m inél buzgóbban és mi nél gyakrabba n vesszük magunkhoz. Akk or leszün k igazán él ő
t agjai Kri sztus mis zt ikus Testének. az Anyasz entegyháznak. ha az Oltáriszen ts é g b ől él ünk. Nevelj ét ek hiv eit eket arra. hogy az Oltáriszents ég legyen
lel ki életük központja. hogy mi nden nap. vagy minden vasá rnap járul janak
a szent áldozáshoz. hogy mi ndennapi gyöngesé günkn ek és gyarlóságainknak
az Ur Jézus legyen orv ossága s ezáltal erő fo rr ása és t áplálé ka lelk ünknek.
Minden nélkül jött em. minden nélkü l t ávozom az örök kévalóságba. Legyen
érte hála a jó Ist enne k.
Temet ésem legyen eqyszerü , de imádságos. áhitat os t emet és.
Az Ur Jézus jóságos irgalmába aján lom szegény lelkemet. Egész életem
és mindenem az övé . Hálából a mér het et len sok kegyelemért . amit Tőle
kaptam egész életemen át . Él ő hittel his zem és vall om mindazt , amit Ö
ta nitott és amit t ett megváltásunkért. Készséges lélekkel elfogadom rnlndazt,
amit j egyes e, az Anyaszent egyház t anit. Engedelmes hüséggel ragaszkodom
Szent séges Atyánkhoz. az Ur Jézus földi hel yta rtó jához . Ebben az igaz hitben.
amelyben mindenkor éltem . Isten kegyelméböl . ebben a köteles hüségben
és engede lmességben akaro k jós ágos k e g yelmé b ől meg halni.
Lelkemet ajánlom buzgó imáitokba és mementóitokba. ahogy én sem
fele dkezem meg ról atok az örök hazában. szeretett Papj aim és Hivei m. Szeretettel és bensőséges áhitattal adom áld ásomat mindnyájat okra, aki ket a jó
lsten hosszú papi életem folyamán reám bizott. vagy nekem adott. Az
Atyának + és Fiunak + és Szentléleknek + nevéb en. Amen .
Székesf ehérvár.
Shvoy Lajos s. k,
püspök
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Szerete tt Hiveim!

A teljes Szentháromság nevében kereszteltek meg, s által a lettem lsten
gyermeke és az Anyas zente gyház tagja, a telj es Szentháromság nevéb en
veszek búcsút e földi zarándok élettől , mi kor most utol jára szólok Hozzát ok.
Imádás és hála az Atyának, aki terem tett , gondvis el ő szeretet ével a
t enyerén hor dozott. Al dott jó s zü l ő ket , jó te st vér eket. napsugaras gyerme k.
kort , hosszu élet et adott nekem . Ismét elten kime ntett halálos veszdel mekból,
b etegségb ől , s megen gedte, hogy két vil ágháborút átélhettem és mindm áig
szolgálh attam neki.
Imádás és hála legyen a Fiúnak, Me gváltó Ur Jézusunknak, aki szolgálat ára meghivo tt , szent n e v e l ő k kezére bizott. A Regnum Mari ánum csodálat os
vil ágába vezetett , a drága magyar ifj úság, nagyszerü f iúk és nagyszerü
leányok nevel ésére kiválaszto tt. 1919-ben a regnum i egy házközség élére
áll itott, majd érdemte lenül Prohászka püspök atya örö kébe Székesf ehérvárra
hivott .
Imádás és hála legy en a Szentl éleknek , aki gyönge egészségem mell ett
lelkesitett és ihl et ett. A Regnumban nagyszerü papok t ársaságába vezet et t,
elsőr e ndü ifjakat küldött a magyar lelki ujjás zület és meg inditásá ra és szolgálatá ra, egyházmegyémben pedig e ls ő s or b a n áldozat os és hüséges papjaimban , majd pedig a lelkes egyházközségekben és Olt áregyl ete kben odaadó
munkatársakat és készséges , hüséges hiveket adott.
Végig gondolv a hosszu papi életeme t , s a kapott renget eg kegye lmet ,
megremeg a lel kem. Mil y mérhetet len sok kegyelme t kaptam 67 évi papi
él etem alatt. Mennyi mulasztás , mennyi hanyagság és elégt elenség vádo l.
M ennyivel odaadóbban, mennyivel buzgóbban, mennyivel szentebbül kell ett
volna szolgálno m a magyar ifjuságot , egyházközségemet és egyházmegyé met .
Al ázattal kér ek bocsánatot bünös és gyarló életemért, rengeteg mu lasztás om ért, anny i nagyszerü indit ás és annyi kegye lem melle t t .
S minél inkább érzem gyarlóságomat, hibái mat és gyönge ségeim et , annál
nagyobb hálával kösz önörn meg munkatársaim nak, el sőso r b a n szeret ett papjaimn ak, de megköszönöm egyházmegyém hiveinek hozzám való jóságát, szerete t ét és türeim ét. Ha valakit megbánto tta m, vagy megbot ránkoztattam, attól
alázat t al bocsánatot kérek a jó lsten szine elött, vi szont a magam rés z éről
is s zivből megbocsát ok mind enki nek és kérem, hogy a jó lst en is bocsásson
meg nekik , ha valami vel megbántottak.
Szeretett jó Hivei m, fog adját ok szeret ette l püspökatyátok utolsó szavát
hozzát ok:
1. A jó lsten különös nagy kegyel me, hogy kat olik usok vagyunk . Nem a
mi érd emünk, a Szenth áromság nagy kegyelme az. Tart sátok nagy tiszteletben
kivál asztást okat és t arts át ok élet et ek legn agyobb kincsének, hogy kat olikusok
vagyt ok.
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Szent hitünknek Krisztustól indult tévedé s nélküli tan itója a Pápa. Krlsz tus földi helytartója és a vele egyesült püspökök . Ragaszkodjatok a Szentaty ához, s rajta kere sztül az Anyas zentegyházhoz, egész létetekkel, és éljetek
az Anyaszentegyházban bensőséges katolikus életet.
Számotok ra az Egyház a t i plébániátok és egyházközségetek, a ti ternplomot ok, a ti lelkiat yát ok. Szeressétek templom otokat, legyen az lelketek rneleg , édes otthona. Legyetek lelkiatyátok hüséges, odaadó hivei, s kapcsolódj at ok bele lelkesen az egyházközség életébe, munkájába.
2. Katolikus életünk centrum a, legszenteb b titka, s egyben legdrágább
kin cse a legmélt óságosabb Oltáriszentség , a kenyér szine alatt köztünk él ő
Ur Jézus. Az Ur Jézus itt maradt köztünk m egd icsőü lt szent Testével az
Olt árisz ents égben, hogy botorkáló életünkben szeret ö t ársunk, er ő s l t ó n k ,
vi gaszt alónk, báto ritónk legyen. Itt maradt a kenyér alakjában , hogy mindennapi t áplálékunk legy en, táplálékunk a lelki életben, er ősítőnk lelki harcain kban, vigaszt alónk, eligazitónk nehézségeinkben, csügg edéseinkben s a szenvedések nehéz óráiban. Végtelen szeretetének zálogául adta nekünk szent
Test ét , s vele a kegyelmek b őségét, amikor e szavakkal alapitotta a nagy,
Szentség et : "Vegyétek és egyétek , ez az én testem " . Küzdelmes földi élet ünk
legnagyobb boldogsága , legtisztább öröme egyesülni vele a kenyér szi ne
alatt. Ebbeli nyomorúság unk , tökéletlen gyarlóságunk egyetlen orvos sága és
menedéke, ha hüség esen és állhatatosan vesszük és esszük szent testét.
Amint élőszóval annyiszor kértelek, szeretett Hiveim , most utol só szavaimmal is nagy szeretettel kérlek benneteket, tápláljátok lelketeket gyakran
és buzgón az ist eni táplálékkal. Értsétek meg, igazi kato likus élet, igazi
istengyermeki élet csak a gyakori szentáldozással lehetséges. Legyetek
aposto lai a gyakori szent áldozásnak - otthon, szomszédaitok, i s m e r ős ei te k
és példátokkal a hivek előtt - hisz ez a legkedvesebb szolgálat az Ur Jézus
előtt.

3. Az Ur Jézus nemcsak istengye rmeki életét osztotta meg velünk, hanem
halála e lőtt a keresztfán édesanyánkul hagyta saját szent Anyját, a boldog .
ságos Szüz Máriát. Nem lenne teljes búcsúszavam hozzátok , szeretett Hiveim, ha róla nem emlékezn ék meg. Milyen vigasztaló, hogy van a rnennyországban jóságos édesanyá nk, akihez gyermeki bizalomm al ford ulhatunk , aki
közbenjár értünk, hogya kegyelem útj án járjunk , bajainkban vigasztal és
jóságos szószólónk Szent Fiánál. ha eltévedtün k, vagy elbu ktunk. Mi lyen üres
és vigasztalan lehet nélküle az élet. Mi lyen boldogitó és szent magyar örökség e leinktől a Szüz Anya mélységes tisztel ete .
Hála Istennek, az egész világon , de nálunk is elmélyült a Szent Szüz
t iszte let e. O. aki a mennyei Atya akaratából ott állt Fiának keresztje alatt,
hü tá rsa ,volt a megváltás nagy áldozatában. O aki egyedül követte Szent
Fiát a feltámadásban és mennybemenete lben, az örök dic s ő sé gb en , minden
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kegyelem közvetítője Szent Fia akaratából. Boldog rés ztvevő i lehettünk a
nagy örömünnepnek, amikor a Szentatya 1950-ben ezt a dogmát defi niálta,
s amik or 1954-ben, a Már ia évében a Szentatya szava és példája nyomán az
egész vil ág hódolt a Szeplőtelen Szüznek.
Szeretett Hiveim , a Szüz Any a tiszteletét és ragaszkodó szeretetét ajánlom mindnyájatok nak. "A ki engem megtalál, életet talál az Úrban" - mondja
róla az Egyház. A Szent Szüzzel kérl ek, - hozzatok sok áldozatot a bünösök
megtéréséé rt , s a szentolvasót naponként imádkozzát ok el a békéért, mer t
a Szent Szüz megigérte , hogy az O sz eplőtele n Szive fog ja megadni a vi lágnak a békét.
Ezekkel az int elmekkel búcsúzom tőletek szeret ett hiveim , s utoljára
szivem egész szeret et ével küldöm mindnyájatokra püspökatya i áldásomat,
az Atyának + és Fiúnak + és Szentl éleknek + nevéb en.
+ Lajos s. k,
püspök

+
Dr. Schriffert Béla Nagyvárad: A másodi k vati káni zsinat ról szóló kiadványt
a rom án posta hibátl anul kézbesite tte. Nemig en tudja el képzel ni, mi lyen
örömet szerzett nekem figyelmével. Jómagam 79 évemmel fönn járó ősz i
légy vagyok . .. Egyedül é lő váradi kanonok vagyok és t alán az uto lsó is.

+
Nagyon köszönöm a Második Vatikáni Zsinat c. ért ékes munkát. Igen
megörültem neki , mert a zsinat ról eddig készült munkák vagy felü lete sek ,
vagy tul ságosan terjengősek. Minde n aprós ág nem érdemes fe ljegyzésre ,
intirnlt ások, anekdoták non sunt ad rem. Másfe lölolyan részlet es kommentárok jelennek meg, hogy elnyomják a zsinat szövegét és elhomályositják
a dekrétumok értelmét.

+
A szép karácsonyi ünnepe k után érkezett meg váratl an, de nagyon jól esö meglepetésként , - a Második vat ikáni zsinat c. könyvajándék.
Oszinte érdeklődéssel olv asom, mert egyik-másik szempont ja nálunk még
kevésbé került kidolgozásra. Or ülök a rövid bibli ograf iának is, s ha szabadna
igényeskedn em: igen hasznos lett volna a zsinati dokumentumokhoz applikált
részletes tárgymutató .

+
Végtelen hálás vagyok a ci memre küldött könyvért. Ugy vettem mi nt
csill agfé nyt a söt ét ben vakoskodó. Nagyon gyengén tu dunk lépést tartani
a fej lő d é s se l, mert semmi irott m ű nem áll rende lkezésünkre. Legyen szabad
kérnem további könyveket , mert így mi is nagyobb erőve l tudjuk állni a
várt át
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Selye -Schön Vince SDB
FATIM A OZENETE ÉS A II . VATIKÁNI ZSINAT

Az Egyházról szóló dogmatikai konstitució nagy f ináléja Szüz Mári áról
szól. Heves viták kisérték. A zsinat i atyáknak el kellett dönteni ük, vajon
önáll ó konst ituci ót szenteljenek-e a Boldogságos Szüznek , vagy az Egyházról
szóló konstitu ció ba illesszék szervese n az Ist enanya t eológiáját. Végül is az
utóbbi felfog ás győzött. Egyrészt mert Szüz Mária Krisztu s és az Egyház
misztériumának alap- és záróköve, másr észt mert egy önáll ó dokumen tum a
nagy rem ények re jogos itó ökumenikus gondolat fej lő d é sét talán károsan befo lyáso lt a voln a.
A heves viták nem akörül parázslottak, a Boldogság os S z űznek több vagy
kevesebb tiszteletet adju nk-e, hanem kizárólag akörü l, hogyan lehet a Máriati szte let érte lmét és b en ső mivolt át hatáko nyabban beágyazni a katolikus
hitél etbe és t eoló giába. ó vnl akarták a h i vőket bizonyos f oku szellemi
sznobságtól , melyn ek lényege, hogyaBo ldogságos Sz ű z üdvt ört éneti jelentő
ségét és szerepét mindenáron ..józanul és tár gyilagosan" akarj a megitéln,i.
A zsin at ezt az irányt akut szell emi szűklátókörü ség nek bélyegzi (nim ia
ment is auqust lal . Másr észt a Mária-tisztelet minde nfajta tulzása és egészségtelen burján zása ellen is sikraszáll a zsinat, mely a másvallás uk e l ő l elzárn á a katolikus Mária-tisztelet helyes értelmezésének útját.
A zsin at hangsú lyozza, hogy Mária-tiszteletünknek hitü nk ő s i és és tiszta
forrásaiból kell mer ít enie: a Szentírásból és a Szent írásnak abból az ért elmezéséből , mely et az egyházatyák, az egyháztanitók és a liturgia nyujtanak.
A zsinati aty ák nem említik a f orr ások között a magánkin yi latkoztat ásokat,
sem Lourdest , sem Fatim át.
Az Egyházról szóló dogmatikai konstitució a Boldogs ágos S zű z Máriát az
édesanya hiv atásában áll it ja szemünk elé . Ist eni Fiához az anyaság titokzatos
biológiai és kegyelmi szálai, az Egyházhoz, Krisz tus mis zt ikus testéhez pedig
a lelki anyaság kapcso lata és feladata füz i. ..Mária anyasága a kegyelem
rendjében szüntel enül tart" ...Közbenjár értü nk, hogy az örök üdvösség adományait kies zközölje számunkr a" (62. rész ). VI. Pál pápa kife je zett kivánsága
volt, hogy aBoldogságos S z ű z min t ..az Egyház Any ja" szere peljen a konst itu cióban.
A Mári a tis ztelet mai konkrét f ormáira gondolva te gyük fel a kérdé st :
azt az lst en-anyát , aki föl di vándorl ásunk ideje alatt ugy ragyog f elettünk,
mint na biztos remé ny és vigas zt alás jele" (68. r.) mi nden magánkinyilatkoztat ást ói függet lenül , szigoruan hitünk ő s i forrásaibó l meritve tiszteljü k-e,
avagy századunk magánki nyilatkoztatásainak mozzanata ival gazdagitva ? Fati mára gondolv a: nyugodt lelk iismerettel járhat juk-e a fatimai üzenet által megje lölt utat?
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Minden ekel őtt t udnunk kell , hogy az Any aszentegyh áz tanít ó t estület e a
magánkinyilatkoztatásoknak sem tá rgyát , sem kisérő jelenségeit nem t ár]a
hitigazságként hivei elé . Ha jóv á is hagyja őket , ezzel csak azt jelzi, hogy
nem ta rt almaznak hitünkkel ell entétes vagy ell entmondó tanitást, és hogy
lelki épülésünkre és örök üdvösségün kre szolgálhat nak. Egyetlen kötel ességünk a magánkinyil atkoztatásokkal szemben, hogy - ha hit elességük erkölcsi bizonys ágon nyugszik - pozitive nem tagadhatj uk, kétség be nem vonhatjuk ő ket . A tagadás ebben az esetb en az isteni igazmond ás és igazság
ellen ir ányuló t ámadás lenne.

De tu dnunk kell azt is, hogy lst en t elj esen szabad teremtm ényeive l szemben. Az id ő k végéig közvetl enül beleszólh at és bele is szólt akár a természet ,
akár a kegyelem rendjébe. A vég legesen lezárt ist eni kinyil at kozt atás fáján
fr iss vir ágok is nyil hatnak, illatozhatnak.
A f atim ai üzenetet Larron a biboro s "a legi gazibb , a legvi lágos abb és a
legany aibb " üzenetne k nevezte, melyet a Boldogságos Szűz valaha is az emberiséghez intéz ett. Mit üzenhet egy édesanya, aki gyermekei nek sor sáért
aggódik? Milyen f orm ába, milyen stilusba öltöztetheti mondnanivalóját, hogy
a XX. század gyermeke megértse és megszivlelje?
Vigasztal, óv a v e sz ély e ktől , szebb és boldogabb jövő reményét önti a
szivekb e. Azzal vig asztalt a az emberiséget, hogy az I. vil ágháboru hamarosan
véget ér. Ovni akarta a kö v e t ke z ő és még borzalm asabb háborutól , fo rradalmaktói , ors zágok el t űn és ét ől. az Egyház ü l döztetésétől és a kommunizmus
t érh óditás át ól . (Ne fe lejtsük, hogy 1917 okt óber 13.-án a kommunizmus Oroszországot még nem keritette hatalm ába!] - Reményt öntött aszívekbe :
nagy történe lm i távlatokat nyitott meg elő ttü nk . Megcsillog tatta Oroszország
megtérésének l eh etőségét.
A fatim ai jövend öl ések t art alma és t ávlat a szinte az ószövetségi próféták
jöv endöléseinek mér eteit ölt i magára. A Szüzanya megt érésre szólitja fel az
emberiséget. Kéri , veg ye kezébe a ró z safű z ért , t art son b űnb ánatot és engesztel j en. Szent elje meg a hónap el s ő szombatját és lássa meg Szeplőtelen
Szivét, tisztelje és engedj e te ljes fényét, meleg ét magára sugározni. "A z
emberek térj enek meg és könyörögjenek b űne ik bocsánatáért . . . Ne bántsák
meg t öbbé az Urat , aki ellen már amugy is túl sokat vétettek" .
Nem lehet vél etl en, hogy a II. Vatikáni Zsin at müködését ugyanarr a a
három tém ára összpont ositotta, mely a fati mai üzenetnek is lényege: 1.] Az
Egyház lelki megujhodása; 2.) a kereszt énység egység e; 3.) az egyet emes
béke. M indez közel 50 évvel eze lőtti Az Egyház a Vatikáni Zsinat on hármas
dia logusban tűzte napire ndre Fatima programmj át : dialogust indított önmagával , a ker eszténys éggel és az egész vil ággal, az egész emberi séggel. Érdekes
még megjegye zni , hogy XII. Pius pápát Rómában ugyanazon a napon szentelték püspökke. amik or Fatim ában a Szüzanya megjelent a három pásztor48

gyerekne k (1917 május 13). A pápa 1942 október 31-én az egész emberiséget,
1952 Julius 7-én Oroszországot ajánlotta f el S zűz Mári a Szeplőtelen Szfvének .
1944 május 4-én kelt dekrétumával S zű z Mária S ze pl őtelen Szfvének liturgikus
ünnepéül augusztus 22-ét határozt a meg. Végül 1967 május 13-án VI. Pál pápa
személyesen is elzarándokolt a fati mai Szű z höz .
Az Egyház a fatim ai jelenéseket természetesen tüzetes vizsgálatnak vetette alá. 8 évig tartott a kánoni per , ülésezett-vitázott a héttagu bizottság,
mig végre 1930 április 14-én a püspök az egyházmegyéhez intézett körlevelében a jelenéseket "hitelt érdemlők" -nek minősitette és a fatimai Szűz nyil vános tiszteletét engedélyezte. A teolog usok azonban azóta sem szüntek meg
a jelenések minden egyes mozzanatát , az üzenetet magát, a gyermekek
szavait és egész életüket tüzetes vizsgálat tárgyává tenni. ~s az eredmény?
Semmi olyant nem találtak, ami a katolikus hit letéteményével ellenkeznék
vagy azzal összhangba ne lenne . XII. Pius pápa Fatimát "a kegyelmek és
csodás tények" forrásának nevezte , amely nemcsak Portugáliát, hanem "az
egész Egyházat és az egész világ ot elárasztj a" és ahol "Európa Ismét rátér
a keresztény megújhód ás útj ára" .
Fatima és a magyarság közti kapcsol at ról a Magyar Papi Egység 40. számában P. Magyar Arnold adott igen értékes felvil ágositást. Tartalmas cikkéből
mindössze Mindszen ty József herceg prim ásnak szavait szeretném idézni:
"Ma is nem kevéssé azon fordul meg sorsunk, lesz-e elegendő engeszte lőnk . " hazánk sorsána k jobbrafordulásáért. Ha közönyösek maradunk, fele lősek leszünk az elkárhozó lelke kért, népünk további pusztulás áért" . Közvetlenül letartóztatása el őtt mintegy lelki végrendeletben üzent: "A Nagyasszonyba vetett bizalom élesztése nagyon elkel a fatim ai üzenet bekapcsolásávai" .
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MAG YA R NÉP ÜNK P A PJA

VÁRLAK TÉGED, URAM!
A szerz ö ezt a vallomást 11 évvel e ze lőtt irta. Engedélyév el
rnost közöljük. A Gondvisel és utja, hogy az akkori nagybet eg
sze n t e l e nd ő b ö l ma már sokold alu jő n evü t eologiai tanár lett.
Akkori szenvedése most teremte meg gyümölcsét .

A bete gszoba ablakából nézem a granadai Sierra Nevada hóf edt a csúcsait .
A késő délutáni nap fényében tü krözik a havasok csill ámló fehérsége. Lent
a hegy lábánál még az Alh ambra arabpompájú kertjeinek cédrusai integetnek
felém, de a mór kertet véd ő nyolcszázados falon kivü l, köröskö rül már minden por, siv ár és vizszomjas. És én nyugágyamból hol a jeges csúcsokra,
hol a sivatagos környékre meredek. Harmi nc e sztend őve l, jártány i erő fog ytán, mozgást ól, munkátó l elzárva várom a napok múlását ... Várom, mert
várlak Téged, Uram. Az ifjú évek alkotó idejében, éppen a szentelés elött
megállás t parancsoltál. A zel őtt munkáim közben én szabtam neked fogadási
időt. Most pedig én várom jöttödet , mindig készen, hogy elbeszélgessek
veled . Mindig készen, hogy feltegyem neked a kérdé st, mié rt ez az uto ls6
áll omása oltárodhoz vivő utamnak. Emlékszel, Uram: az elejé n máskép vo lt .

+
Messz e innen, ott Dunántúl dombjai között, ahol Arpád l e győzte Szvato pluk fej edelmet ; ahol Bán népe, "Bán-Hid "-án keresztü l menekült tatár,
török, német és orosz elöl; ahol az "ezredév" óta hatalmas turulmadár ágaskodik, hogy fel szálljon a szabad égre, ott . .. igen Uram, ot t hívtá l engem
életre. Erös vol tam , mint apám, ki éjj el-nappal dolgozott. A vasut i mozdonyon
nem lehettem vele, de a szünid ökben már együtt kapált am, arattam. Nehéz
volt; fáradtam , szomjaztam. De szerettem a földet, és hanyatfekve keményen
néztem bele az égbe a behordó szekerek tetej éről. Késöbb vakációra gyárba
mentem , 14 éves volt am, de 1G-nak mondtam magamat, mert ez óránként
4 f il lért je lentet t . Otv enkilós cementes zs ákok nyomták válla mat , torkomat
meg a kazánház forró szénpora marta. De büszke voltam, hiszen napokig
kellett várnom a kapuban, mig végre fe lvettek. Délre anyám ebédet küldött,
és az én könnyeim belec suro gtak . Most sem t udom, miért . Az öröm mi att,
vagy mert mint munkás oly elhagyatottnak éreztem magam? A tés zta mégis
nagyon izlett. Tudtam paraszti élete mböl, mennyi izzadságba és munkába
került az a falat kenyér.
Közben tanulni kellett. A piarista gimnázium messze volt. Vonat pedig
kevés , és a háboru alatt az a kevés is mindig késve járt . Reggel félötkor
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keltem , mert ké sőb b már nem vo lt vonat , és ké s őn keveredte m haza légiriadÓ
alatt, repeszdarabok hullása között,
Te pedig, Uram, egyre hivtál. Nem leltem örömöm a vil ágban. Hiányzott
valami. Sok volt a baj, sajnáltam az emberek et, és fájt, hogy nem tudtam
seg ít eni. Úgy réml et t, hogy megváltó k kelle nének. Egyedül nálad érzem jól
magam. Emlékszel-e még , miko r a te rmészet csendjéb en kértelek, hogy végy
magadhoz. ~ s te magadhoz vettél ; nem úgy, mint én gondoltam , de igy volt
jobb . E lőtted van még minde n bizonnyal az a nagy est, mikor az érettségi
után j eleztem apámnak, hogy másnap megyek a Manrézába: pap akarok
lenni. Szegény apám, micsod a perc volt neki. Azt hitte. oda van munkájának
reménye. ~ s te , Uram , ki a szíveket irányítod és az apák szeretetét -t ápl álod,
akkor láttad meg, hogy apám mennyire szeret ett engem. Mivel jobban szeretett engem, mint önmagát , csupán ezért tud ta e szavakat kimondani ; Fiam,
menj; intézd sorsodat ahogyan jónak látod.
- Köszönöm, apám; kár, hogy nem hallod szavam. Köszönöm a sok
át nem aludt éjszakát, a sok munkát , szenvedést, mit te az Ist ennek
bennem adtál. Ne félj, az lsten nem lopot t meg téged, mikor engem
hívott, csak elfogadta. megszente lte munkád gyümöl csét. A te munkád
nem volt hiába, bennem az úrna k dolgoztál. De szeretném megcsóko lni
kérges kezedet. Aztán szegény anyám, ki örökre elv eszteni vélt. Mégis kora hajnal ban,
mikor búcsúztam töle , ezt súgta fülemb e: Boldog vagyok, hogy il yen f iam
van. Ist enem, ki től tanulta ezt anyám, ki nem járt soha hittudományi el őadá 
sokra ? Te súgtad neki , Teremtöm , ki az anyák szivét alkottad. ~s én azt h/szem: ezt mondta Mária is ott a kereszt töv ében haldokló fián ak: Boldog
vagyok, hogy ilyen f iam van ...
- Aldott anyám, mit mondj ak neked, ki annyir a hasonlitasz az Istenanyához, a legnagyobb ~desany á h o z! Anyám, kérlek , imádkozz értem,
hogy ha te már annyira hasonló vagy Mári ához, én is hasonuljak
Mária Fiához: Jézushoz. A csendes novici át us után j ött az üldözés. Nem maradhatt unk szerzet esi
házunkban. Nemcsak szülöt , de hazát is áldozat ul kértél. J::jjel lebujokban
csempés zekkel találko ztam. Utaztam egyik országhatár tól a másikig, hogy
út lehetösé get találjak a római parancs végrehajtására. Civilben jártam, és
mikor megmuta ttam papi fényképemet , a vasutasok elengedték az útiköltséget , sebesvo natra engedtek át. Ami kor pedi g a határon az ávós elfogott,
továbbengedett. Azt hittem eleinte : j átszik, min t macska az egérrel. De nem.
Rejtelmesek a te ut aid, Uram. Külföldön eddig ismeretlen prób ák vártak .
A li g tel t el másfél év, már alig láttam. Me gvizsgáltak. Tüd őbaj . Keserves
élet kezdödött. Jézus Társasága türelemmel gondozott a jótevő k segitségével.
Szüleim, régi parasztb arátaim, munkások , hivatalnokok, csempészek adománya
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mell é, újabb nemzet iségek, és a külföldi magyarok áldozata került. Olasz
kórházi operáció után német szanató rium, belgium i operálástól spanyol rendház betegterm e. A nagy gondoskodás lehet övé tett e, hogy annyi betegség
ellenére is fo lytass am a szükséges tanulmányokat. Milyen bol dog voltam .
mikor a teológián, professzori kalappal , nagy ünnepéllyel, nem a gépalkatrészekröl , hanem Terólad értekeztem , Téged védtelek, Végtelen. De rneqtapasztaltam azt is, hogy a szellem i munka éppoly verejt ékes. mint a tarló
robotja.
I:s most , kezdve szülelmtöl, nevelöimtöl , minden jótevömön keresztül
készülsz elfogadni az emberis ég aj ándékát bennem, hogy átváltoztasd neked
tetsző áldozattá. Köszönöm ezt a harminc évet, köszönörn, hogy annyi ember
élete fonódik össze bennem, és köszönöm az utol só es zt e n d ő pr óbált, az
előrehalado tt bet egséget , mert igy készül az áldozat. A Te szent Fiad szeretetből a vil ágba testesült, hogy az áldozat napján keresztre szegezve az
egész emberiségért ontsa a megváltás vérét. Igy kell a te papjaidnak is
beletestesülni az emberiségbe, hogy a .test-v érük ért " muta ssák be megváltó
életük áldozatát. E pill anatban érzem, hogy a dunántúli kis falútól a tudá s
tetszetős for májáig sok élet érle lödik bennem.

+
Szobámban lassan sötétedni kezd, és te Uram, megint elmenni látszol.
Most veszem észre, hogy a kopár, poros síkságra, és az elökelöen csillog ó
hegycsúcsokra egyaránt vérvörö s fát ylat borí t az ég.
Horváth Tibor
HOGYAN HIRDESSIJK ISTENT A M AI EMBERNEK?

Az ateiz mus és a vall ási közömbösség korában hogyan szólju nk I s ten r ől,
hogyan hirdessük Ot a hitetleneknek? Hogyan fog almazzuk meg , hogyan
ford itsuk mai nyelvre a kere sztény üzenetet? Milye n lelkipászto ri ir ányelvek
vezethetik az Egyház missziós tevékenységét? Ezekre a kérdésekre próbál
választ adni Karl Lehmann, f iatal német pap, Karl Rahner assziszte nse, a
Lexikon für Theologie und Kirche és a Handbuch der Pastoralt heolo gie munkat ársa , abban a cik kében, amelyet a Concilium 23. száma tett közzé, Jelen
ismertetésünkben ezt az érdekes cikket fo glalj uk össze.
Mind enekelött a mai papnak jó l kell isme rni e a mai hitetlenség természetét, válfaj ait . A hitetlenségnek szárnos válfaja fordul el ő: az antiklerikális ,
a szkept ikus, a gyakorl at i materialista, a közömbös, gyötrödö ateista, a
harcos istentagadó. A leggyakoribb eset manapság már a te ljes közömbösség:
lsten nem hiányzik az embernek, a tulvilági élet vagy az itélet nem nyugtal anitják. Itt a földön rendezkedik be, keresi a jólétet , próbálja kiküszöbölni
a szenvedést és a rosszat. A modern ember maga teremti világát, áta lakit ja
a fö ld szln ét, meghóditja a világe gyetemet: mi nden az ö alkotásal ról beszél
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és a Teremtö jelenlété t hi rdetö teremtés eszméje lassan-lassan kialsz ik az
öntudat ban. Bár ez a mai ember nem mondta ki az utolsó szót és ha tov ább
keres, t úl a jelenségeke n, a tud omány vil ágán fe lfedezheti a titokzato s Jelenlétet, tény az, hogy lsten táv ollétének érzése egyre nyugtala nitó bb jel enség ;
pontosab ban az a té ny nyugtalanitó, hogy ..Isten halála" az emberi tu datokban már nem okoz nyugtalanságot. Lehmann f igy elmezt et bennünket , hogy
ne próbáljuk tul könnyen ..integrá lni" azt , ami még ebben a hite tl enségben
is ..keresztény ", ne ugy közeledjünk ezekhez a hitet lenekhez, mint ..névtelen ker esztényekhez " . Tény az, hogya magukat hitetleneknek valló emberek körében találkozhatunk olyan ..névtelen kereszté nyek kel" , aki k öszintén
keresik az Igazságot , lelkiismeretüket követik és csak talán valami torz
istenfogalmat vetettek el, de nem az él ő Ist ent . De most nem ezekröl van
szó. Attól akar bennünket óvni Lehmann, nehogy leegyszerüsitsü k a mai
hitetle nség problémáját. Igenis vannak olyan közömbösek, akik nyugodtan
vagy kihivó an elve tik Iste nt és nem kiván nak ..párbeszédet" folyt atni a keresztényekkel. Ebben az esetben nem marad más hátra , mint egyszerüen
a ..mi sszionálás", vagyi s lsten hir deté se a mai pogányoknak, még ha ez az
igehird eté s az ö szemükben esztelenségnek tün ik is.
A ..pogányok" számára ki kell dolgozni egy uj teológiát, amelyhez a követ1.) Ennek a teológiának és
igehir det ésnek el kell isme rn ie (miután helyes en megisme rt e) a mai hitetlenek tapasztalatát : lsten távollétének vagy halálának megélését, mert csak
igy tud ezekhez az emberekhez új nyelven szólni. 2.) Az igazi hivö mindig
tud atában van annak, hogy benne is rejtözködik egy hitetlen: ő is képes
nem-et mondani lsten hivásának és a kegyelemnek. Saját küzdelmünk, k ét ely eink, nehézségein k, a hit et lenség elleni személyes harcu nk alkalmassá
tesz bennünket arra , hogy megértsük korunk embereit. 3.) Csak ha szabadon
elfogadtuk a hit és hitetlenség együtt-létezését és ennek nehézségeit, csak
akkor kezdhetü nk igazában párbeszédet a nem-hívökkel. Nem a diadalmaskodó magabiztosság és monolitizmus, hanem az alázatos, öszinte hitvallás
adják a kellö fe lkészültséget az igazi ta lálkozáshoz és a párbeszédhez. Nem
arról van sz ó, hogy taktikázzun k vagy megjátsszuk a kételkedőt és igy ..alkalmazkodjunk" partne rünkhöz ; mindez a kétsz ín ű játék méltatlan lenne a
kereszté nyhez. Olyan élményröl kell tanuskod nunk, amelye t eset leg szavakban nem t udunk kifejezni, mert a másiknak e szavak nem mondanának semmit, vagy mert nem is lehet szavakba f oglalni a hitet . 4.) Keresn ünk kell
mégis a keresztény üzenet modern megfogalmazását: a szavak kopnak, a kultú rák és a tá rsadalm i szituációk tükrözödnek a nyelv ben is és a válto zások
fo lytán a megmerevedett nyelvi kifejezés, vallásos fogalomr endszer már nem
lesz a közlés eszköze. Magát az lsteneszm ét . a bünt , a megtestesülé st , a
mennybemenet elt , st b. újra kell fogalmaznunk. Ez a teológia és az új katekizmusok" fel adata. 5.) De ne gondoljuk azt, hogy az lsten mai hi rdetése
csupán az isteneszme új megfogalmazá sának, a helyes t eológiának a kérdése,
kező módszertani irányelveket adja Lehmann:

53

hogy a keres ztény igehirdetés csak lelkip ásztori technika és kors zerüsl tett
kat ekizmus-oktatás függ vénye I 6.) Mi ndeneke lött és alapvetö en egy élm ényt
kell közvetitenünk, az lstenélményt kell kifejeznünk és átadnunk és nem dogmákat, katekizmus-feleleteket. Az alapvető vallásos élm ényre, az lsten jelenlétének fényes-árny as megélésére kell rávezetnün k az embereket . Ezt nevezi
K. Rahner "a vallásos élménybe valő bevezetésnek" , misztagog ia-nak. Ezért
vissza kell térn ünk a hit öseredeti és egyszerü adottság aihoz: mlt élünk
meg akkor , amikor a végte len Szellemet Te-nek nevezzük, amikor érezzük
hívását és igent vagy nemet mondunk neki, mert egy-egy fo ntos erkö lcsi
döntésnél érezzük az Abszolú t um j elen létét, a kegyele m és a szabadság
csatáját hogyan tapasztalju k, stb . Sajnos , a vallásos élm ények , a keresztény
tapasztalatnak a te ológiája még igen kezdet leges. Pedig a keresztény miszti ka
és a nagy egyházatyák müvei ehhez gazdag anyagot szolgál tatnak . A kereszténység nem "ideológia", nem eszmerendszer , nem is dogmák rendszere
(az lal} , hanem els ösorb an élet és err öl az életrő l kell tanuságot tenn ünk.
7.) A hitnek gyökeret kell vern ie a mi ndennapi életben. Hinni nem azt jelenti , hogy a mindenn api valóságo t bevonj uk valami miszt ikus fátyo llal : az
igazi hit, mely a szerete tben virágzi k ki, benne dol gozik a mindennapi életben és azt bel ülről megv ilágítja, átalakítja. A hit nek "evilági" valóságnak kell
lennie olyan értelemben, hogy ezt az életet kezdi átalakítani , előkész íteni a
végsö átalakulásra. A megkezdett örö k életet éljük, csak még nem nyil vánult
meg, hogy valój ában mik is vagyunk. Igy hitün k szolida ri tás-válla lás lesz:
testvéreinkkel együtt küzdünk a jobb vil ágért, a t ársadalmi igazságosságért ,
stb. Gyakorl at i szeretetünkkel tanuskodunk ar ról, hogya legkisebb embertestvér Jézus ..szents éqe", Végül pedig be kell vezetn ünk az embereket az
igazi lmaéletbe. meg kell tanitani öket imádkozni. Ez megint nem azt jelen ti ,
hogy ima-szövegeket tanitunk, még csak azt sem, hogy megmagyarázzuk, mi
az imádság (ez igen nehéz lenne, ha oly an emberrel állunk szemben, akinek
erröl nincs tapasztalata !) . Hanem konkrét h elyzetünkből indulunk ki és megmutatjuk, hogy egyet len segélyk iáltás nyomoruságunkban már lehet Istenhezfordulás, hogy lsten hiányának érzése egyik formája az lsten-élménynek, hogy
a testvérünknek nyúj tott baráti segítség már valami képpen a szerete t elsöbbségének megvall ása. De l e g e sl e g el ső s o r b a n mindez azt követe li , hogy én
magam lsten jele nlétébe hel yezkedem és én magam kezdek imádkozni ,
figyelni lsten szavára és felkészülök arra , hogy megtegyem akaratát.
I:n magam tö rekszem hitem megtisztitására, lste nélményem tudatositá sára, teológi ai képz ésern korszerüsité sére. I:n magam rendet teremtek önmagamban és próbálo k lsten kegyelmével együttmüködni, megtérn i és autentikus kereszté ny életet élni. Az egyik legrok onszenvesebb modern hite tl en
író, Albert Camus jelentet te ki a keresztényekröl: "A mai vil ág azt várja el
a keresztényektöl, hogy keresztén yek maradjanak". Igen erröl van szó: hogy
valóban azok legyünk , amik vagyunk (név szerlnt) , Az lsten hird et ésére ugy
készülün k fel , ha komol yan vesszük az imádságot - már holnap reggel - ,
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hogy a következö vasárnapi préd ikációra fel készülün k és elismerjük azt,
hogy gyenge hitünk követke ztébe n bennünk is megbúv ik egy hite t len, vagyis
hogy nekünk is meg kell té rnünk.
Szabó Ferenc SJ
VÁRADI PDSPIJKSI:G I:S KÁPTALAN

Nagyváradot minden valószinüség szerint még Szent Ist ván alapította.
Története a püspök ség és káptalan történet ével kezdödik és évszázadokon
át egybeforr vele .
A káptalan 1370 táján kiadott, de régebbi felje gyzések alapján készült
Statu t umaiban igy ir .M índe neke lött illi k tudn i, hogy a mi váradi egyházunk
al aplt őj a Szent László, néhai magyar király. A lapitá pedig és szent elé azt a
bold . szüz Anya, Mária ti szt eleté re, egy prépostot és ezzel együtt huszonnégy
kanonokot helyezvén abba, késöbb pedig püspöki méltóságra emel é és sokféle
birtokok, j ogok és kiváltságokkal gazdagitá."
Szent László kirá lyunknak kedves helye vo lt Nagyvárad. Váradi monostorának alapjait a Körös partjá n rakta le. Hely ét pontos abban megj elöli a romjaiban ma is fe nnálló váradi vár, mely eredetil eg a monostor védelmére
épült. B el s ő udvarán 1881-ben megta lálták a Szent László által épitett székesegyház alapf alait püspökök és kanonokok sirköveivel együtt.
Szent Lászlót kivánsága szerint Váradon te mették el. Ettő l kezdve Nagyvárad hires búcsújáró hely lett. Sirj ánál: "nagy sok vakok, sánták, csonk ák
vig asztaltatának meg a szent kirá lynak érdeme miá" és ott nem mert senki
nem igazat mondani vagy hamisan esküdni. Az egész ország népe tódult a
szent Király sirj ához. Jöttek gyalog, jöttek mezitlá b. Jöttek urak, főranguak ,
királyok , kir álynék. Valahányszor magyar ki rál yt koro náztak, az új király fényes kiséretével eljött Székesfehérvárról Váradra és szent László sirjára
tette le koronázó esküj ét. Volt aki közülük a szent kir ály közelében akart
nyugodni. Pontosan II. István ki rály ról, valamint Mária és Beatr ix királynőkről
tudjuk, hogy ide temetkeztek.
1192-ben a pápa követe III. Béla kirá ly és óri ási tömeg jel enlétében Lászlót a szent ek közé iktatta. 1204-ben a székesegyházat megnagyobbitottá k és
benne Szent Lászlónak új , müvészi faragványokkal ékes si rt és oltárt emeltek.
1241-ben érte Váradot az els ő nagy szerenc sétlenség, a tatárjárás. A város
teljes en elpusztult . A dúlás lezajl ása után püspökök és papság, nemesek
és polgáro k lelk esen fogtak a romok felép itéséhez. Várad ismét az ország
elsö városaina k sorába emelkedett. Báthori András püspök (1329 -1 345)
még nagyobb arányokban építette uj ra Szent László székesegyházát . A csucsives épitészet remekét alkották meg: kápolna-körrel, négy toronnyal és
negyvennél is több oltárral. Báthori utó da Meszesi Demeter (1345 - 1372)
a székesegyh áz elött f eláll íttatta szent ki rályain k: Istv án, Imre, László álló
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helyzetben levő ércs zobrait. János püspök (13B3 - 1395) állItotta fel szent
László hires lovasszobrát. E korban készült a hazai ötvös és zománc müvészetünk remeke: Szent László hermája . mely a szent király fejét foglalta magába és ma is megvan Györött.
A püspökségnek ebben az időben több mint 300 plébániája volt. Vitéz
János püspök - ki Hunyadinak legföbb tanácsadój a volt - fél Európa politikáját
irányitotta innen. Itt nevelkedett egy ideig Mátyás király is. A váradi püspökök egyébként Bihar vármegye örökös f őispánjal voltak.
Fráter György püspök halála után léptek fel a hitujitó tanokkal Váradon

Kölesért Kristóf deák, Debrecenben pedig Kálmáncsehi (Sánta) Márton odavaló plébános . Mikor Várad Zaberdi Máty ás személyében (1553-1556) kiméletet nem lsrnerö , katonás püspököt kapott. egyideig szinleg csend, nyugalom lett de halála után és Izabella királyné Erdélybe való érkezésével ismét
szomoru napok következtek. Varkocs Tamás. ki Ferdinándtól Izabellához
pártolt. kilenc ostrom után elfoglalta Váradot és az egyháziak birtokait elkobozta. A káptalan tagjai Váradon kivül szétszórva éltek. A hirhedt tordai vég zéssel: kik atyáik vallásából . megtérni nem akarnak. számüzetnek" - papok.
apácák százai lettek földönfutók.
Forgách Ferenc Váradnak 1556 óta kinevezett nagy müveltségü püspöke,
látva, hogy püspökségét el nem foglalhatja . 1567·ben lemondott.
1579-ben Báthori István és Krtst óf behozták a jezsuita atyákat Erdélybe majd
Váradra is. Olaszi külvárosban szent Egyed egyházát kapták meg némi volt
püspöki birtokkal. A jezsuiták lelkészkedtek és iskolát is nyitottak. A katoli kusok és protestánsok között azonban mindjobban éleződött a helyzet és ez
15gB-ban utcai vérengzésé fajuit. A Báthoriak hatalmának hanyatlásával a
Jezsuitákat számüzték. Amint 1606-ban Bocskai hadai Váradon megjelentek
és a várat bevették. akivonuló várórséggel az utolsó katolikus papnak is
távoznia kellett és attól fogva pap csak titokban és álruhában fordulhatott
meg Váradon és környékén .
E szomoru korszakban azonban lsten egyházának nagy vigasztalást k észltett. A [ezsutt ák váradi rnüködése csak néhány évre terjedt. de ez a kis Idő
is elegendö volt arra, hogy az isteni gondviselés iskolájukba vezesse Várad
szüiöttét Pázmány Pétert.
A török mind jobban kezdte fenyegetni Váradot is . 159B-ban 35 napig
tartó ostromot állott ki a vár. Közel hatvanezer fönyi török sorozatos támadását legendás hösiességgel verte viss za a kétezer főből álló védősereg .
De 1660·ban törökkézre kerül a Vár.

A harminckét éves török megszállás az eddigi pusztitást teljessé tette.
Eltünt a székesegyház. eltünt a Szent Király slrla is.
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1692·ben szabadult meg Várad a tör öktől. Benkovics Agost on püspök látott
hozzá Szent László király az étdult müvének helyreállitásához. A Körös jobbpart j án ma is álló ki s fatornyu tem pl om vol t az egyet len te mplom és egyben
székesegyház. Csáky Imre püspök épitette fel a Szent László egyházat és
állitotta helyre aszékeskáptal ant t iz kanonokkal. A mai kéttornyu székesegyházat Forgách Pál püspök kezdte épiteni 1752-ben. A püspöki palotát 1762·
ben kezdték épiteni a kanonoki lábasházakkal együtt.
Amikor 1732-ben Forgách Pál canonica vi sitatiot tartott, csak 15 helyen
volt lelkész az egész egyházmegyében, de plébánia és tem plom nélkül. A
lakosság mindenütt reform átu s vagy ort odox. Az uniós törekvés , melyet
Erdélyben két lelkes jezsuita Baranyai Pál és Hevenesi Gábor kezdett, itt is
buzgó apostolokra talált. 1765-ben jele nt meg az els ő nyomtatott váradi
Sematizmus. Ebben már a görögkatolik usok is szerepelnek. 1777-ben a görög·
katolikusok önálló püspökséggé lettek és megkapták Szent László alapítványából a belényesi uradaImat.
1801-ben I. Ferenc király a váradi káptalan tagjait Szent László király
zománcos képével diszített mell keresztt el ajándékozta meg. 1807-ben a stallumok számát 16-ra emelté k. l 848-ban Nagyvárad volt a magyar hadsereg
egyik fölszerelési raktár a. Az akkor már romokban álló vár udvarán öntötték
a messze vidékről is ideszállított harangokból a "Ne bántsd a magyart"
felíratú ágyúkat. Itt gyártották a löport, kovácsolták a szuronyokat, kardokat.
l893-ban, mikor Schl auch bíboros Várad püspöke, XIII. Leo-pápa a székeskáptalan tagjait a cappa maior visel ésére jo gosít otta f el. A káptalan tagjai
közt több országos nevü tudós t talá lunk: Fraknói Vil mos, Bunyitai Vince ,
Karácsonyi János. A monarchia tábori püspöke is mindig egyben váradi
kanonok volt.
Az els ö vil ágháboru után az egyházmegye fele Romániához, fele Maq yarországhoz került. A stallum ok is megoszlottak a két ország között . Debrecenben Dr. Lindenberger János kisprépost lett aposto li kormányzó, Váradon
pedig Bielik Imr e vol t tábori püspök, majd ennek halála után Mayer Antal.
Gróf Széchényi Miklós 1923-ban bekövetke zett halála óta nincs Váradnak
püspöke. A román konkordátum érte lmében Szatmár és Várad egyházmegyék
aeque principal iter egyesültek. A püspök Fiedler Istv án lett Szat már székhellyel. Fiedler István 1940·ben lemondott . A Szentszék P. Napholz jezsuita
atyát jel ölte püspöknek a bécsi döntés ideje körül, de ő lemondott és v ératlanul meghalt. Az egyházmegyét ideigl enesen Márton Aron is kormányozta.
A bécsi döntés után a magyarors zági részek vis szaté rtek Váradhoz és Scheffler János püspök lépett a lemondott Fiedler püspök örökébe. Romániában
csak Belényes és környéke maradt mint apostoli kormányzóság Belényes
székhellyel.
A második háboru ut án az egyházmegye megoszlása az első háboru utáni
képét mutatja. Scheffler püspök halálával azonban az aeque princi paliter
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egyesíte tt rész is püspök nélkü l maradt. A magyarországi váradi részt jelenleg a csanádi püspök kor mányozza.
De szállj on mint eddi g is a régi magyar ének ma is töretl en bizalomm al
Szent Lászlóhoz:
"Kere sztes vitézek dali ás vezére
Mi árva nemzetünk ékessége, fénye ,
Régi nagy királyunk d i cs ős éges László
Kérünk légy Istenn él értü nk közbenjáró."
Marosi László.
MA GYAR MISS ZION ÁRIUS AZ Al Glm lAI EGYHÁZI HELYZETRUL

Ak i nem tapasztalta, annak fogalma sincs arról , hogy mit jel ent idegenként mohamedán országban élni, különösen akkor , amikor az ország a függetlenségéhez (7) alig eljutva, még csak gyerekkorát él i.
Földrajzil ag Algéria óriási te r ü letéből huszonnégy Magyarországot lehet ne
kiszabni. Ezen az óri ási területen csak 12 mill ió ember él. M ind mohamedán,
kivéve kétezer keresztényt és az idegeneket , akiknek a számát körül belül
nyolcvanezerre becsül ik. De ebbő l a 80 .000- ből ali g 20 % gyakorolja vall ását.
1962 óta a keresztén yek töme ges kivándo rlása után a papok jó része is elment Algériából. Az apácák nagy része azonban itt maradt. Jelenl eg közel
négyszáz pap és valami ezer apáca van A lgériá ban.
Hivatalosan semmi fél e papi teendöt sem lehet végezni a mohamedánok
mall ett. Több pap csak civi lben dolgozik, hol betegápolóként, hol ta nttö k ént.
hol tlt kárkodlk: van olyan is, aki egy labdarug ó szervezet lel kesi tője lett.
Az apácáknak egy ki csit könny ebb az uj életbe való beleill eszkedés.
Alta lában véve jó szemmel nézik ő ke t az arabok. Igaz, hogy é rd ek b ő l, mert
segitségére vannak egy olyan országnak, mel ynek kerete i még nincsenek
szilárd an megszerve zve. Hiányzanak az orvo sok, tanárok és technikus szakértő k . Ez a magyarázata annak, hogy e g y e n l ő re , a nagy idegengyülölet ellenére
is megtúrik az idegeneket. De csak addig, amig nélkülözhetetlen ek. A t anitás
nagyfoku araboslt ása kezdi öket mindj obban kíszorltan l az ískolákból. Az arab
faj fölény es öntud atában megvet ik az idegeneket, min t satn ya, hitvány, szánalomramélt ó te remtmén yeket. Annál pedig, akinek kifogás talanul becsületes
az élete, az ó szemükben csak az hiányzik, hogy nem mohamedán.
Holott az Izlám, a s z a k é rtő k szerint , inkább szocl ális szervezet, mi nt
vallás, abban az értelemben, hogy inkább a szelidarit ás öntudatát tartj a fe nn,
mint az Istennel való vi szony szabályozását és ápolását. Ha valaki vétl etlenül
megtér, azt még a t ársadalmi é letből is kiköz ösltlk . Van olyan eset, hogy a
keres zténnyé lett mohamedán telj esen eltitkolja ezt még családi környezetében is és mise után az imakönyvét sem viszi haza, hanem egy papnál teszi
le. Mások pedig a kere sztség után kénytele nek az országot elhagyni.
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Erkölcsi életrő l ker eszté ny értelem ben nem lehet beszélni. Az asszony
csak a férfi rabszolgája és a t esti gyönyör eszköze. Van olyan eset, ahol
meg sem operálj ák az asszonyt , ha megbetegs zik, mert a mütét árán uj
asszonyt lehet vásárolni.
Az utc ák ocsmányság a és pi szkossága mind en képzeletet f elülmul , még
a négyszázezer lakósú Const ant ine-ben is. Van olyan városrész, ahol valósággal émelyeg az ember gyomr a.
Az Izlám nagyon olc só vall ás. Csak egy bün létezik: kéte lkedni a Korán
igazságban! A kinyilatkoztat ást csak a Kórán tarta lmazza. Csak egy lste n
van: All ah és Moham ed a próf étáj a! Az egyi k középi skolában magyarázat
közben kicsúszott egy kereszté ny t anár száj án, hogy Jézus lsten volt. A
növendékek ugy megbotrá nkoztak rajta, hogy halotti csend vette birtokába
az egész osztályt. A tanár pedig attól félt, hogy erószakos tüntetés következik be.
Különben az Izlám áldozat nélkü li vall ás. Az ifjúság nem nagyon gyakorolja
vallásá t , ha ugyan még hisz valamiben ( ?) . A mecsetekben csak öreg embereket lehet látni. Sok katoliku s templo m mecsetté vált az or szág függet~
lensége óta .
A mohamedán szemében a politi ka és a vallás elválas zt hatatlan. Arab ==
mohamedán . Nem értik meg, hogyan veszithet i el a fejé t valaki annyi ra,
hogy arab származása elle nére is katoli kussá váljon! . ..
Itt nemcsak lángelmék re lenne szükség, akik képesek a helyzetet világosan átl átni, hanem rend kivüli tekintélyre is, amely képes a megfe le lő orvosság ot alkalmazni és a döntést, minden ellenállás ell enére is végrehajtani.

T.

+
ZSINATI TEOLÖGIAI KURZUS

(napi elmélkedésekkel)
magyar papok számára Innsbruckban a Haus der Begegnung-ban
rCanisianummal szemben) 1968 aug. 19 estétő l aug. 23 estig.
A kurzus

ve z ető i:

P. Jungmann Josef Andreas SJ egyetemi tanár Innsbru ck
P. Békés Gellé rt OSB egyet emi tanár Róma

P. Weissmahr SJ te ol, tanár. Indonézia - Róma
A jelent kezéseket julius 20-ig kérjük Maro si László cimén :
A - 9800 Spittal a. d. Drau, Kapell engasse 15.
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LELKiSÉGÜN K

HOZZÁSZÖLÁS A MULT SZÁM BAN KUZOLT "LELKISÉGI MÉRLEG"·HEZ

"N agypéntek és husvét között" cimü cikkünknek olv asó ink körében e rő s
vis szhangja t ámadt . Sok levelet kapt unk ezzel kapcsolat ban. A legtö bben
kiemelték az iró jólinfor mált ságát , és az objekt iv beélll tást. Vo lt olyan vé lemény is, mely a cikk kicse ndülését tu l optimistának ít élte . M iutá n a hozzászöl ások maguk is sok értékes gondolat ot t artalmaznak, legjobbnak látjuk
néhánynak szószerin t i leközlését,

+
A "Nagypént ek és Husvét között " cimü irást hitele snek fo gják érezni
azok is, akik egyébként nem sokat f ogla lkoznak a történéssel, ami a
hivő emberek b első vil ágába n zaj lott és zajl ik le Magyarországon. Ann ál
meglepőbb, hogy ez az irá s, "a magyarság mai keresztutjá nak e l mé l ke d ő
végigjárása ", a " Husvét je lei nek", "a zsinati lelkiség rneqvalósul ás ának"
felfedezése, nem müv észi hitel ességü irodalm i elmélkedés, hanem igazi
.Irodalmí szociográf ia" : a szigoru an lemért té nyeknek szinte " bü n te tőj o gi
felelőss ég t udat ában" készitett lelrasa. A meg fi g y e lő nemcs ak objektiv
megállapitások summ áját közli velün k az uj magyar vall ásos l elkületrő l ,
hanem vallomást t esz arról, ami "rö gz it hetően világos sá vált " , melynek fő
jellegzetességeit "egészen különböz ö koru , tá rsadalm i osztályu, f ogl alkozásu
ember nagyjából ugyanugy látja".
Nagyon t anulság os látn i a konkrét példán, mit j elent az, hogy a kere szt ény
ember nem fro nto kat képez, nem akciókat szervez, nem védekezik , hanem
Kris zt usban értel met ad mindannak, ami az ő jelenébe n "Nagypént ek" -nek
számlt. Mivel ezt t eszi, sorsá nak kit eljesedését az esemé nyek nem tudj ák
befolyásol ni. Ezért mindég meg tudja t alálni a számára exiszt enciálisan
lényegeset. A "Nagypéntek" neki egyszerüsödést , a lényegre összpont osit ás
l e h e tő s é g é t , a hit t udatos vállalását , b en s őség es séget, a másként gondolkodókkai szemben t ürelmet , a szenved és ált ali megtisztulást hozza, a kereszté nységgel egyid ős és mégi s mind ég m e gh ö k k entőe n uj él etmüvésze t re
neveli őt : a f elülemelkedni tudásra, a szeretet álláspont jára minde n körülmények között, b el s ő l egyő zhetet l enségre.
A tü zpróbában természets zerüleg nemcsak a Kriszt usban erős e k hős i e s
sége tünik ki, hanem a gyöngék gyöngesége is : a gáttalan szerz ésváqy, a
kétszinüség, a szellemi-lel ki érzéket lens ég, az alacsonyabbrendüségi érzés,
a gyülölködés, az agres szió , a két ségbeesés. A szociográfiai jelentés ezt is
fe lvázolja.
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A magyar szell emi életben egyre gyakoribb eset , hogy nem külfö ldön
született eszmét karolnak fel , ült etnek át a hazai talajba, hanem a magyar
él et , a magyar Valóság támaszt szell emi áramlat hoz hasonló ébredés t magyar
tö megek lelkében . Közismert példa erre a harmincas években virágzó népi
mozgalom, melynek - amint tudj uk - e l sősorba n a tár sadalomból kirek észt ett állástalan diplomások, anyagi nyomorban é l ő munkanélküliségi ért elmiségiek vol tak a hordozói (ha nem is min dég hangadói).
A szoritás, melynek Magyarországon a vallásos i n tézmén ye kből "k ites·
sékelt " , "vall ásos ideológ iájához" mégis ragaszkodó hivő ki van téve, uj
egyház- és lsten-élményt . ébres ztett széles tömegek lelké ben. Kialakult
egy közös hang, melyet a hivők nagy t ömege kezd beszélnI. "Ha aztán két
ilyen egyfajta ember összekerül, azonnal átjárj a érintkezésüket valami nyiltság . . . nincsen szükség sok sz ő ra, eleve tudj ák, hogy mély és lénye gszerü
kapcsolataik vannak."
Aki csak az ideológia vagy a politika kategóriá iban képes gondolkodni,
az az il yen vallo mást gyorsan a saját előj elével látj a el, a szer étetet . a
nyiltságot , mely ezekb ől a "meg bizható" em berekb ő l árad, következe t lenség..
nek fo gja fel. Pedig mind enkinek aggódó reménységgel kellene kivánni, hogy
Ist ennek ez a vetése a magyar fö ldön bő s éges aratást hozzon.

+
A "Nagypéntek és Husvét között" cimü nagyon értékes összef oglaló sok
szempont ból elmélkedésr e késztet i az olvasót. Ha érdemesnek tüni k a
közlésre, megirnám, mely ik ragadott meg a leginkább.
Az utolsó bekezdés arról beszél, hogy odahaza a zsinat i szellem lényeges
vonásai valósuln ak meg ma, "hogy az egyháztörténelemben és Magyarország
történelmében ugyanaz a Lélek dolgozik, i ll e tő l e g itt a konkrét t ört énelmi
körül ményekkel már elébe dolgozott a keresztény j öven d őnek ." Sok jogos
alapja van ennek a látásmódnak. De nem volna-e nagyon hasznos átelrnélkedni a rnélyrehat ó különbsé geket is, hogy azok áthidalása érdeké ben aztán
minde n l e h ető t megt együnk?
Ha ilyen szemmel olv assuk a beszámolót (melyet sokkal bő ve bb terjedel emben is szives en fogadtu nk volna) , szellemében és st ilusában ott
érezzük a kü lönb öző sorsbó l adódó távol odás nyomait is. Mennyire más
form ában irn a egy nyugatabbra é lő katoli kus példáu l az egysz erüsö dé s ről
ma, amikor az egyház bel s ő helyzete tö bb irányban is egyszerre mér hetetlenül komplikálódik, s amikor robbanásszerüen differenciálttá vált társadalmi
és szellemi problémák fel é keresi evangéli umi hiv atását? Mennyivel nehezebben beszélne egyszerü szavakkal a valóság - és h ite les ségigé ny ről ,
amiko r szinte naponta választ kell adnia vagy keresnie a kérdé sre : mi a hite les? A tágass ág, a tájékozottság i ránti igényét mennyir e más fo rmák
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között éli meg az, akinek nem kell könyveket kézzel másolnia sem uj nyelvet
megtanul nia, hanem egyik fő problémája, hogyan t udja a saját nyelvén vagy
ismert nyelv eken irt irodalom legjavát kiválogatni és megemészteni? A
nyugati katolikus máskép irna a Rómával való közvetlen kapcsolatról és
hasonló beszámolójában valami formában valósz inüleg szerepe lne Hollandia
is ...
De az igazán mély külön bségek nem is ezekben állnak. Nem lehet véletl en, hogy ..az elmélkedés önként el enül is .pol árts' jellegü lett" . A pszichológus (akinek ebből éppugy nem volna j oga érték itéletet alkotni, rnlnt bárki
másnak) az ..in-group " és ..out-group" roppant e rős megkülönbözt etését
fedezné fe l ebben, alátámasztva a ..kisded nyáj" fogalmából való vi gaszmeritéssel (12. old.) és a mondattal: ..Onkénte len világl átásunk e l ő tt az
emberek két csoportra oszlanak: ,megbizhatókra' és ,megbizhatat lanokra',"
(14. old.) Fő l e g ebben a megvilágitásban mennyire mást jelent a dialógus
sulyos feladata és prob lémája "itt" és ..ott" (15. old. )
A szelle mi közlekedés mi nden l e h e tős é g ét f el kellene használnunk, hogy
a különbözö szellemi fejlődés eredményei egymást kiegészit sék és gazdagit sák .

+
Ami a mai lelkiséget illeti , magam
vonalat tudn ám megjelölni:

ré szé rő l

a

köv etkez ő

három irány-

1. Törekvés a megfoghatat lan lsten megfogásá ra. Az elv ont lsten valób an
..meghalt", viszont a mai ember szint e ki akarja tapogatni mikroszkop alatt,
a sz iv e mélyén a visszatükrözését, a természetben számitásait , gondvise lé.
sének irányvonalait , akaratát . megl átásait, j elen létét különbözö fokon; együtt
akar vele dolgozn i. a szerete tben megfo ghatóvá , a vidám emberiességben
sugárzóvá akarja tenni , terveit kifü rkészni és beteljesiten i, stb .
2. Ha a vil ág felé fordulunk, akkor az eJőbbinek a fo lyta tása : a világba n
is meg akarja találn i lsten gondolatain ak bete ljes itését, teremtő, gondviselő,
rneqvált ó, ujj áalakitó munkájának folytatá sát ; szinte v ilágtisztelő , de nem
bálványozó, mert benne találkozik Istennel és benne akarja megtestesiten i
lsten gondolata it; ki akarja bontani benne önmagát és a vilá got magát ; adni
akarja saj át charizm áját a vil ágnak és az emberisé gnek; érzékenyebb a te rmészetes megváltás müve iránt is; exisztenci álisabb , vagyis a valóságban
akarja a megtestesités müvét folytatni.
3. Ezért az új lelkiség kivánja a követke zők et:
Legyünk készek az uj "rem eteségre ", amely azonban a zsufolt emberiség
körébe n fo lyik , de szeret ni és dolgozni kell másokkal névtelen ül, szerényen,
megértés nélkül , megalázódva (mert csak közösen lehet elérni nagy célokat),
egyedül lsten jelenlétében.
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M int már az el ő bbi pontból világ os : névtelen szolgálatban kell épít eni a
világot, mint egyatomrészecske, de nagyon is másokkal együtt, organikus
lél ekkel, ezernyi lemondásban, észrevét lenségben.
Nem külsö kényszerrel, hanem belső hálás viszonzással lsten iránt, becsületes és szabad szer étetb ől és hüs égből annyit adva, amennyi csak te lik
talentumomból , charizm ámból (a mulasztás és n em -fej l őd és tehát egyik
leglényegesebb bün lehet!).
Mind ezt csak ugy érjük el , ha ke llő electioval . klérté keljük" (de rossz
kifejezés!) , mit is vár tőle m az lst en, hol kell bele lehelnem a lel ket a vi lágba
(igazs ágot , öröme t és békét a Szentlélekben) , mily en feladatot kell meqol danom lsten k ü l d eté séb ő l, stb.
M indez nagyon odadobott vázlat . . . Nem is csak magyar szempont ra
vol tam figye lemmel ; mégis ezek a lelki irányvonalat k érv ényesek ránk magyarokra is, csak több szempontb ól részlet ezni, aktualizálni kelle ne.

+
Legjobbnak az egyszer üsödésról és a közös sé gigény rő l szóló pontot tar tjuk. A börtönben a pokrócig egyszer üsödöt t le az oltár, a bádogpohárig a
kehely, a gyuf askatul yáig a ciborium . Az ember be l ső érzékszervei nek organikus k ifej lődéséhez és müködéséhez a szorongásnak, a létaggod alomnak, egy
bizonyos foku szenvedésnek a jele nléte szükséges. Ezért van, hogya régi
szemináriumokban nevelke dett generáció nem t ud hozzáférn i a mai ernberhez. Egészen másféle stil ussal közeledik hozzá és ez idegen tőle. Idegen
neki a nagymise, a pompázatos liturgia is. Ugy érzik, a sok ciráda elveszi a
lényeg et . A nagyvonaluság az egyszerüségben jobban érvénye sül.
A hit elesség igényével kapcso lat ban: a mai gyereknek egészen másként
kell a hittant tanitani. Nem elég neki k az az ist enbizonyité k, ami az e lőző
nemzedéknek még elég volt : hitelesebb, m e g győz őbb kell , mert annyi ellentmondó dolgo t kaptak már. A mai emberne k bizonyitás kell. Nagyon sok a
kérdés a biblia eseménysorozatával kapcsolat ban. Az uj magyarázat nem jut
el hozzánk, a régi nem elég it ki. Nem annyira a terem té s tö rté n e t rő l van it t
szó, a .hat nappal" már leszámolt ak az emberek, inkább a paradicsom és
a bünbeesés t ö rt é n e t é r ől. Az utolsó 25 - 30 év olyan változásokat hozott létre
és olyan ütemben vitt e a vil ágot előbbre, hogy egy nemzedék szinte háromnak a világnézetét és élményeit öleli magába. Ezért a nagy ür, a nyugt alanság.
~I m é n y s z e rü s é g e t kiván a templomnak, a sportnak, az irodalom nak a h i vő
serege egyformán. Az élm ényben rögtön megérz ő d i k az igazság l ök őe rje .
di namikája. Mé ghozzá olyan élményt igényelnek az emberek, ami közeláll
hozzájuk.

A mal embernek istenképe nem a zord, büntető, ost orozó, gyöngeségeit
lsten (az élet ugyis eleget veri! J. de az sem fér a fej ébe, hogy a vég-

leső
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telenül bol dog Isten t miért kell ene engeszte lni (nin cs érzéke pl. a Jézus
Szive ti sztelet ir ánt) . Ma az embernek segits égre, é l ő , valós ágos jóbarátra
van szüksége az Ist enben, aki eliga zit abban a kaoszban, amiben élünk.
A tágasság-igénnyel kapcsolat ban: ez az uj heroi zmus: a kultu r- (és lelki)
heroizmus. Ezt is a visszaszoritás, a szenvedés hozza létre. Mikor az ember
el van gyötörve a létküzde lemben és a saját zsebe ellen ére müvelődik.
Az egyes ponto kban kibontakozó különféle embertipusok érdekesek és
valós ágosak. Itt meg kell jegye zni : sokkal több izgaim on és megpróbáltatáson
megy keresztül az, aki csak suttyomban meri gyakorolni hitét , mint aki
megy és teszi , amit t ennie kell.

+
Tiszta haszon a nemzeti nyelvú liturgia, mert az embere knek nincs türelmük a kétnyelvü Missálét magukkal vinni , vagy abban keresgélni.
Kialakul az, hogy az a vasárnap, amelyen valami okból nem jut miséhez
valaki , üres , csonka. Ez nagy dolo g, hogy nemcsak kötele zettségb ől vagy
formaságból tesz ik.
A müvészetben kampányszer üen megy sok foga lom érintése .
A szellemi-lelki érzéket lenséget újpogányságnak nevezik egyesek. ~s
kevés hiányzi k bel őle , hogy egészen azok legyenek .
Megvan a kapitalista pap t ipusa: luxusautó, stb . Egyesek jól tudnak üzleteln i, túlságosan jó üzletembere k. A laikusok az Egyház vagyonosodását
látj ák ebben és bizonyos fo kon tú l szemet szúr az embereknek.
A szélsőséges tano kat emberek találj ák ki, de az emberi tehetetlenségi
nyomaték meg is szeliditi őket.
Kenetes hanghordo zás a papoknál prédikációban visszataszitó. Bizonyításban ma nem a tekintél yi érvek , hanem a rat io az első . A keresztény hitrendszer dialektikus kifejtése . .Phllosophla perenn is" nincs, mert a tan lehet
ugyanaz, de a módszerek vált oznak.

64

HAZAI HI REK

HAZAI HELYZET
Shvoy Lajos székesfe hérvári megyéspüspök halálával megüre sedett püspöki szék mindezide ig betöltet len. Jel enleg Potyondi Imre székesfehé rvári
nagyprépost, mi nt káptalan i helynök van az egyházmegye élén. Shvoy Lajosnak
utódlási joggal kinevezett segédpüspöke Kisberk Imre . Az Elnőki Tanács
6/ 1959. sz. rendeletével elismerte ugyan Kisberk Imre püspök utódlási jogát
és müködéséhez megadta a hozzájárulást , de mindmá ig nem engedté k meg ,
hogy átvegye az egyházmegye vezetését.
A Katoli kus Szó 1960. máj . 1. számában hozott egy éles tá madást Kisbe rk
püspök ell en. A békepapok lapja azt írta. az állam abban a reményben fogadta
el Kisbe rk Imrét . mint utódlási joggal rend elkező püspök öt. hogy segít ségével
az egyházmegyében a vezetés ..merev " iránya megváltozik. Ez azonban nem
következett be. Az áll am által elmozdíto tt ..reakciós" esperes ek helyét nem
töltötté k be, s őt ezek új helyükön fol ytatták egyházkormányzati feladataikat .
Az All ami Egyházügyi Hivata l vezetőjét Prantn er Józsefet áll amti tká rrá
nevezték ki és egyben meghatározták jogkörét is. A j ö vő b en ..köte l ező rendelk ezéseket bocsájthat ki tevékenys égi terü let én". Eddig csak végre hajtó
szerv vo lt.
Március 14-én ke zdő d ött a magyar püspökök tavaszi konf erenciája és
márc . 15-én délu tán ért véget. Az elnöki tisztsége t Dudás M iklós ran g idős
hajdudorogi megyéspüspök tö ltötte be. M iután kegyeletes szavakkal megemlékezett Shvoy Lajos székesfehérvári püspök haláláról , üdvözölte a püspöki
konferencia uj tagját Potyondi Imrét . ki mint káptalani helynök ezentúl résztvesz a püspökkari tanácskozásokon . Ezután közölt e az elnök lő püspök, hogy
a Szentaty a kinevezte a Keleti Egyházak Kongregáci ójának tagjává. Ezután
a konf erencia rátért a folyó ügyek tárgyalására.
Dudás M iklós, most hogy a Keleti Kongregáció tagja lett, el ős zör utazhatott Rómába. A Szeritat ya a Kelet i Kongregáció tagjai közé a biborosokon és
pátriá rkákon kívü l két megyéspüspö köt is kinevezett. Ezek a kelet i egyház
külön böző ritusait képviselik : a malabárt , malankárt, bizanci t , gör ögöt, rut ént
románt és most Dudás M iklós a bizanci magyar ritu s k épvisel őj e . Dudás
Miklós elu tazása e lőtt többek közt ugy nyila tkozott, hogy kinevezésével
módja nyili k a magyar görö gkatoli kusság helyzeté nek alaposabb megism er65

tetésére , problémáinak feltárására a kongregációb an. Nyil atko zott arról is,
hogy szeretné alaposabban megtárgya lni az Eszak-Amerik ában (USA . Canadál
élő magyar görögkatolikusok lelkipásztori ell átását . Több t izezer magyar
hittestvér él ott és évek óta kéri k óhazai főp á s zt o r u k , a haj dudorog i püspök
lelki támogatását.
A püspökkari konferenci a elfogadta a .papt szenát us" szabályzat át. E
testület feladata, hogya Főpásztort az egyházmegye kormá nyzásában támogassa. A tanács tagjainak kétharmadát az egyházmegyei papság titkos szavazással választja, egyharmadát pedig a főpásztor nevezi ki.
A püspöki kar kérésé re az All ami Egyházügyi Hivat al 1968-ra is biztositotta
a rendes és rendkívüli államsegély teljes összegét. Az államseg élybő l a régi
megegyezés értelmében már csak 25% volna esedékes. Ezt az áll am 75%-kal,
mint rendkivüli államsegéll yel kiegé szitette. Brezanóczy püspök annak a reményének adott kifejezést , hogy az illetékes állami tény ez ők a jövő b en is
megértéssel lesznek az egyházra nehezed ő sulyos anyagi terh ek iránt.
A püspökkari értekezlet pályázatot irt ki uj magyar hittankönyvekre .
Brezanóczy püspök , egri apostoli kormányz ó ezzel kapcsolatban megjegy zi.
hogya hittankönyv-irók eddig iskolai osztályokban gondolkoztak. Ma és holnap
azonban a korosztályokhoz kell a hit t ankönyv eket igazitan i. A püspöki kar öt
könyvre irt ki pályázatot: az els ő azoknak a gyermekeknek szól, aki k még
nem tudnak olvasni , az ötödik pedig már a felnőtte kn e k .
Megjelent az Ujszövetségi Szenti rás új magyar for dit ása is. 1279 oldalas
vaskos kötet, fe kete vászonkötéssel. A Szentirást Szörényi Andor beve ze tő
ismertetése nyítja meg, . A II. vatikáni zsin at tanitása a kinyilatkoztatásról "
eimen több mint 30 oldalon. O magyarázza Szent János evangéliumát is . Gál
Ferenc és Kosztol ányi István szintén mély és gazdag t anitás sal t ámasztj ák
alá az általuk forditott részeket. Rendkivül gazdag ismeretanya ggal kapja
kezébe az olvasó e ford itást.
A Hazafias Népfront ápr. 17-19-ig tartotta neg yedik kongresszusát. Kádár
János beszédében a materialisták és a hivők együttmü ködésének szükségességét hangoztatta. Brezanóczy Pál püspök sz élalt fel a kongresszu son katolikus részről és többek közt ezeket mondotta: . Közelr öl érin t bennünket a
kongresszusi áll ásfoglalás harmadi k pontjáb an ránk vonatkoztatott kij elentés,
amely arról sz ól, hogy vil ágnézeti különbség ek elle nére is leh et séges a nemzeti egység, ha a különböző vil ágnézet et valló k a közös nagy tá rsadalmi és
nemzeti célokat követi k. Ezen alapszik hazánkban az állam és az egyház
közötti egység, a hívők és egyházi ve z etők együttmüködése a népi nemzet i
egység keretében ."
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A záró ülésen Hamvas Andr ás kaloc sai érseket, Brezanóczy Pál és Ijjas
József püspököke t választották be a Népfront vezetö test ületébe.
A Magyar Kurir jelentése szeri nt a husvéti tr iduum ok és szertartások
igen látogatottak vol tak . Sok helyen kevés nek bizonyu lt a gyóntató papok
száma és a hive k hosszu sorokban várakoztak, míg a gyónásnál sorr a ker ülhettek. A feltámadási körmeneteken is mindenütt sokan vettek részt.
Mindszenty bibo rossal kapcsol at ban március végén a rádió és világsajtó
azt a hírt hozta, hogya bíboro s megválto ztatta eddigi álláspontját és elhagyná
Magyarországot. A jelentése k megbizható bécsi forrásra hivatko ztak. E hireket
azonban a washingt oni külügymi niszt ériu m azonnal megcáfolta és kijelentette ,
nincs tudo mása, hogy Min dszenty bibor osnak szándékában lenne elhagyni
menedékhelyé t és külföldre utazni.
Erdélyi helyzet

A román kommunis ta pár központ i lapja, a Scinteia márc. 1. száma elsö
oldal án hozza azt a f ényképet , mely a rom ániai egyházi vezetök ünnepélyes
kihallgatása alkalm ából rendezett fogadásról készült az államelnök palotájának
dis ztermében. Ceausescu államel nök a románi ai egyházak vezet ölt ünnepélyes
kihall gatásra hivta meg . Ott volt Just inian Mar ina orto dox patriárka a tarto mányok ortodox metropol itáival , Márton Ar on gyul afehérv ári püspök, László
József nagyváradi református püspök, Hermann Binder a német ev. egyház
hely ettes vezetöje és Rosen Mózes zsidó f ő ra bb i. A vi rággal dis zitett márványasztal ok melle tt börfotelben foglaltak helyet a vendégek . Az álla melnök
Just inian pátriárka és Márton Aro n püspök között ül és a felvétel pillanatában
az elnök éppen Márton Aronnal beszélget. Ceausescu államelnök a következöket mondotta: .Arra kérem önöket, engedjék meg nekem, hogy megköszönjem a kormány politiká jára vonatkozó ért ékelésü ket ." Majd elmondotta,
hogya rom án korm ány min den törekvése arra irányul, hogy a nép érdekeit
képvis elj e függetl enül attó l. hogy az állampo lgárok mi lyen nemzetiségüek,
ill etve mi lyen vall áshoz ta rtoznak. Hangoztatta, hogya kormány te rvei közt
szerepel az állam polgári jog ok kiszélesitése, az iparositás folytatása és az
élets zinvonal emelése. Nagy súlyt hely eznek az állam vezetö k arra is - hangzott Ceausescu beszéde - hogy Románia tekintélyét nemzet közi vonatko zásban is emeljék . E tekintetben az egyházak vezetö i is sokat tehetnek. Arra
kérte öket , hogy külföldi kapcsolataikkal is járuljanak hozzá a kormány poli tikájának támogatásához. Meggyözödésü nk fo lytatt a az államelnök, hogy az állampo lgárok együttmüködéséve l és itt külön megemli tette:
románok, magyarok, németek és a többi nemzetiségek vall ásukr a való tekinte t
nélk ül - elösegit ik a kitüzött célok megvalósitását.
Just inian Marina ortodox patriárka beszédében hangsul yozta, hogy az
állam vezetövei és a néppel együtt azon fognak dolgozni, hogy az országban
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és külfö ldön egyaránt képvis eljék és tám ogassák a haza érdek eit . Apatri árka
külön kie melte a kormányzat által bizt osit ott vall ásszabadságot és a népet
áth ató hazaf ias szellem et. Hasonló st ilusba n nyilat kozott Papp László József
nagyváradi református püspök és Binder Hermann evangéli kus vezető , valami nt Rosen Mózes zsidó főrabbi is.
Márton Aron erdélyi püspök sz ószerlnt ezeket mondot ta: "Ma itt állunk
az államfé rfi el ő tt . aki az állami t anács és a kormány segitségével váll án
viseli az ország gondját és a nép sorsát olyan id ő kben . amiko r a vi lág te le
van f eszült séggel. súlyos ellentétekkel és az átalakul ás kri zisei vel. A t ársadalmi és a nemzet közi élet ma sokkal bonyolultabb . mint bármikor a tö rténelem fol yamán. Majdn em minden nap új helyzetet teremt és új problémákat
hoz magával. amelyeket meg kell oldani. Az államel nöknek nag yjelentőségü
kérd ésekben naponta kell döntése ket hoznia. amelyek az ország belső életét
és nemzet közi kapcso latait érint ik; mindez befolyásolja az építé s békés munkáját . valam int az orsz ág nemzet közi tekintélyét. Hiss zük. hogy Excellenciádat.
az állami tanácsot. il letve a kormányt hatékonvan segi thetjük ebben a rnunkában. amely mi ndanny iunkat ér int. tanitván híveínket, hogy lelkiismeret esen
t elj esit sék állampolgá ri köte lességeiket. E tekintetben példát adunk nekik és
kérjü k hitün k szer int az állam vezetöi nek munkájához lst en segitségét."
"hogy e
"Engedt essék meg nekem " - f olyt atta az erdélyi püspök rendkivü li alkalommal Excell enciád el őtt kifejezzem örömömet. amelye t az a
hir jelen t ett számomra. hogy a miniszt erelnök és a külügyminiszter olaszorszá gi utj a alkalmával meglátogat ta egyházunk fej ét. Köszönj ük Exce llenciádnak és a kormánynak ezt a magas gesztust, amely reményeket keltett bennünk; kívánunk az álla mtanács és a kormány tagjainak ti szteletünk klfejez ésével egészséget. gazdag si kert és boldo gságot ." (Scinteia, 1968 március 1.)
M árt on Aron házt őrlz e t én ek fel oldása után nyomban hozzá látott hivatása
gyakorl ásához. Kör level et adott ki . melyben jelzi . hogy tavasszal bérmakörut ra
indul. Rendezt e az évek óta megakadályozott papi és kápláni kineve zéseket
és felfr issí t ett e a pap ne ve lő tanári karát és vezető i t .
Fehérvasárnap régót a nem látott nagy tö meg jelenlétében Márton Aran
18 papot szent elt. Ez e k b ő l 13 erdélyi . 2 temesvári. 2 szatmári , 1 váradi eqyházmegyés. Másnap a restaurálás alatt álló ős i székesegyházban (XIII. századból) mut atták be az uj papok hozzátartozói k jel enlété ben e l ső szentmi séjüket. Huber igazgató volt a primiela sz önok.
Az uj szabadkai püspöksé g

A vatikáni rádió 1968 j anuár 25. adásában jelentette be. hogy VI. Pál pápa
a bácskai aposto li adminisztraturát Szabadka székhell yel önáll ó püspök s éqq é
t ette. Az uj püspökség védősz entj e Szent Pál apostol.
68

A bácskai apostoli kor mányzóság a Kalocsa-bácsi érsekségnek Jugoszlávi ához csatolt részét fogl alta magába. A Szentszék 1923 febr. 1Q-én állit otta fel
és élér e Budanovi cs Lajos szabadkai plébánost nevezte ki. 1927-ben Budariovics Lajost cimzetes ci samusi püspökké nevezték ki. - (Várady Ár pád érse k
utódát, gróf Zichy Gyulát a Szent szék már kalocsai és nem Kalo cs a-bácel
érsekké nevezte ki.)
1941-ben néhány évre a bácskai apostoli adminis zt rat ura vi sszatért a Kalocsa-bácsi érsékség jogh atásköréb e.
1944 - 45 tel én Budanovics ismé t átvett e az adminisztratura vezeté sét .
1956-ban az idő s Budanovics mellé a Szents zék Zvekanovics Mátyás c. püspököt nevezte ki utódlási joggal az adminisztra t ura vica rius ává. Budanovics
1958-ban bekövetkezett halála után Zvekanovics lett az adminisztrator. Zvekanovics a Budanovics püspök által alapítot t kisszemináriumnak a Paulinumnak
1962-ben a Szent Teréz plébánia átalak itott épületében adott új otthont. Az
új szemináriumot 1965-ben szentelték fel.
Az új püspökségnek 112 plébániája van és 88 papja. A püspökség területén
müködik még 20 szerzetes négy rendházban. A hívek száma 400.000 körü l
van és ezeknek kb. kéthar mada magyar.
Az újo nnan alakult Szabadka-i püspökség az egykori B ács- i érsekség ter ület én fe kszik . Elöször 535-ben. Jusztin iánusz császár uralkodása idején emli t ik .rn ásodik Pannonia püspökség ét Bács városában." 1135 körül a bácsi érsekséget .l n perpet uum" egyesi t ett ék a kalocsai püspökséggel. Ettöl kezdve az érsek mi ndkét egyház
eimét viselte . A be lkta tá st I<alocsán és Bácsban is megtar tották. A székeskápt alan
Bács-ban t5 26-ig. a mohácsi vészig fennáll t .

Az új szabadkai püspökség

els ő

magyar újmi sései:

M iocs József (K ul a} , Pénzes János (Bajmok) , Tóth József (Kula) és
Vajda Rudolf (Ma gyar Kanizsa) . Az erdélyi újmisésekkel együtt paptestvéreink imáiba ajánlju k őke t és kérjü k, hogy a magyarok Nagyasszonya
édesanyai szeretetéve l védj e nehéz utaikon!
PAPI JUBILEUMOK

Gyémántmise
Pot yondy Imre székesfehé rvári kápta lani helynö k marei us 25-én mut atta
be gyémántmiséjét Máriaremet én. A szentbeszédet Naményi Lajos pápai kamarás, remete i plébános mondotta.
Aranymi sék
Dér Gyula c. prépost. az ..Ecclesia" szövetkezet elnöke feb ruár 4-én mutat ta be aranym iséjét a budavári Nagyboldoga sszony templomban. Kézvezetőj e Sohwarcz Eggenhofe r Artur eszte rgomi apostoli kormá nyzó volt . A szentbeszédet Tóth János c. apát a tem plom plébánosa mondotta.
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Frindt Jenö prépost kanonok jászjákóhalm i plébános febr. 24-én mutatta
be aranymiséj ét az egri p apneve lő intézet kápolnáj ában.
Mersich Márton prelátuskanonok 196B június lB·án mutatta be aranymi séjét az eisenstadti (kismartoni) székesegyházban. Manuduktora Gangl Mih ály
prelátus . szónoka pedig Dr. Blazovich bencés tanár volt. A Te Deum el őtt
Dr. László István megyéspüspök méltatta a jubiláns érdemeit és tolmácsolta
az egyházmegye elismerését és kösz önete t.
A jubiláns Répcesarudon (Frankenau) született. Középis koláit Köszegen,
Sopronba és Gy őrö tt a bencéseknéI végezte. Györött szente lték pappá.
Grosswarasdorf on (Szabadbáránd ) kápl ánoskodott majd Baumgarten (Sopronkert) plébánosa és egyben a kisboldogasszonyi kerület esper ese. Itt kapta
kanonoki kinevezését is.
P. Lösch István lazarista atya juniu s 24.·én concelebralta huszadmagával
aranym iséj ét . Egész f iatalon Grazban lépett be a lazarista rendbe. mível a
magyar rendtart omány csak 1926-ban alakult meg. Ekkor hazament. Sokáig
mint há z főn ö k , k és őbb min t te ologiai igazgató és tanár műkö d ö tt . Azok közé
tart ozik, akik nem elégszenek meg a sokkal, ha még többe t is tud nak adni.
A külföld i misszióba kérte magát. Alig érkezett meg Konstantinápol yba,
kitö rt a háború. Az Urnak elég volt áldozat készségét látn ia. Ismét vis szatért
Magyarországra. Hivatásának fő fe l a d a t át a hívekkel való közvet len fog lalkozásban látta. Faluró l falura járt. missziókat tartott, gyóntato t t sokszor késő
éjszakáig.
1956-ban ő is kimenekül t. Buzgóságával igyekezet t menekül t honf itársa inak
vigasztalást és lelki támaszt nyujtan i. Bár egészsége már akkor meg volt
támadva, erős fáj dalmak árán is buzgón végezte apostoli munkáját. 1962-ben
súlyo s op e r á c lő n esett át. Elviselhetet len fájdalmai miatt át kellett vágni az
idegek et , ez mindkét lábának megbénulását vonta maga után . Kü l s ő tev ékenysége véget ért, de nem a hivekkel való fogla lkozás. Szobájában, tolószékében azóta is állandóan rendelkezésére áll az őt felkeresők nek és szolgálja
lehetős é g e ih e z képest népét, hazáját és Istenét.
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HA L OTT AINK

Dr. Szántó Antal ny. nagycenki esperesplébános jan. 29-én Székesfehérváron.
Temeté se febr. 4-én Nagycenken (75, 50) .
Világos Udön tb . kanonok , göllei ny. esper esplébáno s. Temetése jan. 25-én
volt Fonóban (67) .
Svraka Ferenc cim zetes apát, ny. ujvidéki belv árosi esperesplébános jan. 6-án
Zomborban (83, 58) .
Nacsa Lajos ny. esperesplébános Tószegen (78, 54).
Krafcsik János zemplénmegyei föesperes , ujlaki g. kat. lel kész. Bártfán
teme tték (75, 51) .
P. Erdész István volt Budapest i Alsóvizivárosi plébános febr. 8-án temették
Pannonhalmán (69).
Szémán János érseki tan ácsos, ny. kállós emjéni plébános febr. 17-én
Kállósemjénben (88) .
Kéri Nándor a székesf ehérv ári Prohászka Emlékt empl om volt plébánosa
febr. 21-én. Temetése febr . 28-án volt Székesf ehérváron (79).
Simay Kálmán püspöki tanácsos, nagykovácsii plébános márc . í-én. Budafokon
temették márc . 8-án (56, 33).
László János püspöki tanácsos, ujszegedi pl ébános márc. 5-én Szegeden.
Szeged-belv árosi temetö ben teme tté k márc. 8-án (78, 55) .
P. Takács Bertalan Gergely ferences áldozópap, gimn. tan ár febr. 22-én
Eszterg omban (58, 42, 34).
Farsang László csanádegyházmegyés ny. plébános a Székesfehérvári Papi
Otthonban. Márc. 12-én teme tte Kisberk Imre püspök (61).
Pethes Lajos ny. le lkész márc. 12-én Budapesten (72, 50) .
Ladányi Károly László a minorita rend. ny. rendfón öke febr. t t-én Pécsett.
Egerben temették (66, 44, 411.
Anta lóczy Kornél qör, kat. székesegyházi órkanonok, nyiregyházi lelkész
márc . 20-án (66, 37).
Dr. Krie gler György székesegyházi kanonok, fóes peres márc . 22·én Gyórö tt.
A székesegyház kriptájába temették (71, 46).
Ast Ferenc edelén yi esperesplébános márc . 23-án Edelényben (66, 36) .
Kiss István ny. esper es, Kunszentmiklós és Rákospalota volt pléb ánosa.
Rákospalotán temették (73) .
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Velics Miksa SJ aranym ís és áldozópap, ny. gimn. tanár márc . 23-án
Pannonhalmán (86, 54) .
Falusi Béla kegyesrendi áldozópap, gim n. tanár márc. 25-én Budapesten
váratlanu l elhunyt. Zebegényben temették (63, 44, 38) .
Almásy Ferenc solymári plé bános, szentszéki biró ápr. 7-én (55, 30) .
Kiss Imre ny. Jászladányi esperesplébános márc. 3·án (78, 55).
Jenei Lajos Ráfael O. P. márc . 31-én Szombathelyen. A Szent Márton templom
krlptájában helyezték örök nyugalom ra (76, 52) .
Prause József kanonok. gyömröi eeperesp l ébános. A gyászmisét Kovács Vinc e
püspök mondotta érette , majd Szabó Imre püspök kisérte a temetőbe
(74),
Fekete Béla Kács község apátplébánosa Gödöl/ön (62) .
Tamás Ernö a Betegek Lelkigondozásának érse ki biztosa, érseki tanácsos , a
Csörsz utcai kápolna igazgatója ápr . 26-án váratl anul elhunyt (65, 43).
Halmos Béla volt diósdi plébános (75).
Dr. Schriffert Béla protonot áríus. nagyváradi kanonok május t- én Nagyváradon (79, 56) .
P. Vadkerti Béla SJ ápr. 28-án Rómában. Máj. 4-én te metté k Rómában
(64, 45).
P. Németh József SJ. Form osán (66, 47, 36).
Luttor Ferenc ny. teo lógiai tanár, székesfehérvári egyházmegyei áldozópap.
várat lanul elhunyt. Apr . 30-án temették a budapesti Ujköztemetöben
(58, 35) .
Lócsy Károly c. esperes, egyeki plébános ápr. 29-én várat lanul elhunyt.
Kerecsenden temették (62) .
Potz György pápai prelátus, bácsi esperes, Dunabökényi plébános máj. ll -én
Szabadkán (92, 69).
Perényi Pál aranymisé s ny. himesházai esperes plébános . Cserh áti pécs i
apostoli kormány zó teme tte (86, 63).
Körtvélyessy László Al bin min . ferencrendi áldozópap M iskolcon (58, 35, 33) .
Mikula Theodor püspöki tanácsos, trausdorft plébános (68, 43) .
Hargitai Ferenc ny. alsószölnöki plébános máj. g-én. Rábakéthelyen temették
(74, 47).
Nagy József Kelemen bencés tanár máj. l4-én Pannonhalmán. Gy őrött
temették (63, 44).
Kun Lajos minori ta áldozópap M iskolco n (59, 36) .
Sopsich János pápai prelátus Szegeden (78, 55).

t
Elhúnyt paptestvéreinket foglaljuk mementó inkb a!
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SOPS1CH JANOS
Pápai prelátu s
(1890 - 1968)
Ma úgy mondanák, hogy meghalt egy monolith-ember. Nem azért, mintha kő bő l
lett volna a szíve , hanem mert határozott jel lem volt és b izto s k ezű veze tője a
csanádi pü sp öki hivatalnak közel három évtize den keresztül.
Sokgyer mekes makói iparos család szülötte. 1913-ban szentel t ék pappá. Ar adon,
Perj árnoson . Apátf alván és Makón müködött. Közben négy éven át mint tábor i lelk ész
f ron tszolgálatot is telje sitett és ő rn a g y i ranggal szerelt le.
Tlz éves pap korában, 1923-ban vál asztotta őt t it kárává Glattfelder püspök . Ettő l
kezdve Szegeden élt és kem é n yk öté s ű, amugyi s katon ás egyéniség e összeforr ott
ennek a városnak h ősko r á v al. A Temesvárról e lüzötr püspök nem pi henni jött Szegedre, hanem alkotó géniuszát kibontani. A Trianon utáni Szeged nem remélt irány itót kapott Glattf elder Gy ul ában . Alig három évve l el ő b b t elepedt ek le a jezsuitak és
szint e e gyi dej ű leg a Kolozsv árról átmenekült egyet em. Ez a három nagy szell emi
tén ye z ő meglepetésszerüen érte az alf öld i nagyváros hat óságát . A lig tudták követni
a tempót , amit az els ö nagy háboru utáni újj áépit ésben ezek az adott ságok minden
más várost meg e lőzve dik tá ltak. Csakhamar bőv ül az együtt es Klebels berg Kunó
személyével , a ki rő l bátra n áll íthat juk, hogy Széchényi Istv án óta Magy arország
legnagyobb kulturpoli t ikusa voit. Mint Szeged képv ise lője és Glattfeld er p üsp ök
személyes barát ja rövid pár év alatt lét rehozta a teljes en új egyete mi városrészt a
klin ik ákkal együtt.
Sopslch pre lát us személyét ebben a miliöben kel l szernlé lní. Mert ő volt a püspök
elsö számu munkatársa. Mindenki úgy érezte, hogy ö a püspöki hatóság. Hiszen jó
ideig ő volt az egyedüli aulista : ti tk ár, iro daigazgató, szer ta rt ó egy személyben, aki
egyet len ir odai segéderövel végezte azt a rnunkát , amit másutt hivat alnoksereg végez.
A legnagyobb hivatali pontossággal egyedül int ézt e a személyi, gazdasági , is kolai
ügyeket . Akkor még megvo lt a 6000 holdas lelei bi rtok. Hatalmas munkabirás , vil ágos
f ej, tök életes admi nisztráció jel lemezték. A hivat alos óra fog almát nem is mert e.
Reggeltöl kés ö estig dol gozott az aktákon, levelez ésen. pénzt ári elszámolásokon és
a püspöki háztart ás gondjain.
Ne feledj ük, hogy egy egészen új egyházmegye megalapitásáról és be re n dezés érő l
volt szó. Az ösi Csanádegyházmegye egész arch ívuma. könyvtára Temesváron maradt.
Szegeden mindent elöröl kei lett kezdeni. E hat almas munka még akkor is rendkivül i
e rőt kiv ánt volna , ha a Klebelsber g Glattfelder építkezés nem adott volna ezerny i
gondot az Aul ának. Me rt az egyet emmel eg y ide jű leg épűlt a Fogadalmi Székesegy ház,
az egyházmegyeközi szernin áriurn , a Szent Imre Kollé gium és az új püspöki rezidenci a. E négy hatalmas építke zés egyházi admi nisztr ációja is Sopsich váll aira nehezedett. A li g t iz év alatt t et ö alatt voltak az épülete k.
Ugyi s definiálhatnánk Sopsich szerepét, hogy ő volt a .Ma dchen f ür alles" Szeged
és az egyházmegye újjáé pit ésében. Természetes, hogy ekkora épít kezések számtala n
kapcsolatot tétel eznek fel or szágos és hely; hatóságokkal, vállalatokkal. iparosokkal,
kere sked ökke l. t s az alkot ás közben sok odi ozus fe ladat j elent kezik, amitő l meg
kellett ki méln i a püspököt és a minisztert egyaránt . Sopsi ch prel átus szó nélkü l és
fe lt ünés nélk ül válla lt a a kell emetlen f eladatokat , pedig tu dt a, hogy ezzel ell enségeit
szaporítja. Mert két akta közt az étlepo t is el kellett késziteni Márta n ővé rn ek , a
disznóvágás idejét meghatározni. a vill a n ysze r előknek ut ánanézni és bevásárl ásokat
irányít ani.
Egyszer bizalm as humorral igy je llemezte hivatalát : . Az ;rodaigazgató oly an mint
a patak közepén leszúrt bot : mi nden szemét rajt a akad f enn."
Min den keménysége ell enére meleg szívvel szerett e egyházmegyéjé t és meqbecs ülés set emlegette paptársa i erényeit . Sohasem szemükben, annál inkább mások
e lőtt.
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Besugást , intrikát nem t ürt, Ha panaszkodni jött ek valame lyik pap ellen , csak
ennyit mondott: " Most menjen haza, min dezt írja Je és adja be írásban" . S ha valakinek volt báto rsága váda sko dásá t leír ni . a beadványt elkü ldte a vá dlortnak hogy
fele ljen rá. Ez az egyenes. férfias eljá rás sokak t is zte letét biz to sította számára .
Hamar át látott a sz élh árno ss áqokon . de a papi tekint élyt tűzö n-vi z en át védel mezte hat óságokkal szemben is . S még t ényl eges hibák eseté n sem engedt e, hogy
valakinek nyakát törjék .
Hivat alos irásai praelz jogi és teológi ai tudást rnutatnak s tes zik őt avat ott toll ú
kancellis táv á. . Mert az iro daigazgató mi ndennap szigo rlatozi k a püspök e l ő tt, mikor
aláírásra viszi az aktákat." Ha v alaki t méltányt alan ság ért, azt rnondt a neki: "A
püspök nem vonja vissza szavát , de majd tal ál m ódot arra , hogy helyreigazit sa
inté zkedését." .
Azid ő tá] t különl eges prob léma vol t Csanádban, hogy háromf éle réte g eződ é s volt
a papság menta li t ásában. Az i d ő s e b b gener áció még Temesv áron t anult. Az e lső
háború ut áni papság Eszt er gomban és különféle egyetem eken végzett . 1930·tól kezdv e
pedig az új szemin ári umban jezsuit ák (Hunya Dániel) nevel ték a f iata l nemzedéket .
Nem volt könny ú fe ladat ezeket egységesen kormányozni. De si került . A postoo nelli arls egyház örülh étne vilá gviszonyl at ban, ha olya n egység lenne a papságban mi nt
volt Csanádban.
A nagy tört énelm i fo rdulat után majdnem börtö nbe juttatták . De a feltételezett
szabályt alanságokat pr ecíz iro davezetése és arc hívum a alapj án imponálóan t udta
kiv édeni. Term észet esen mint annyi más, a szolgálat on kivü li helyezést nem t udta
elkerülni (1951) . Néhány évi vándorl ás uta n visszat ért a szegedi püspöki rezidenciába,
de csak lakónak. Nem adat ott meg neki a derüs öregség. Igy csak a harcos élet kor
emléke él a papokban . me lyben sok-sok hál átl an f eladatot vállalt csak azért, hogy
a püspök és az egyházmegye annálszeretetreméltóbbn ak tű njé k fel.

A munkanélküliség eq észsé qét is servasztotta . A csupa fegyel em-ember sú lyos
bet egség ut án nagy szenv edéseit e rős lélekkel vi selt e. A beteg ek szent ségének
kegyelm eit megkös zönve 1968 jú n. 7·én elhunyt az Ur ban. A szegedbelv árosi te mető
ben várj a a felt ámadást.
Dr. M ajtényi Béla
P. VAD KERTI B~ lA SJ
(1904 - 1968)
Kimon dotta n kemény akaratú, kol er ikus jell em volt, arra hivatott . hogy az eléje
to rny osuló akad ályokkal. így vagy úgy, megbirkózzék. l ehet. hogy ez a mag yarázata
föl di pály afutása változat osságának js .
A bácskai nagy parasztv árosban. Szabadkan született: k özépls kolal tanulmá nyait
a szabadkai . szegedi és aszódi gim náziumba n vég ezte. 1923-ban belépett az érdi
j ezsuit a úionch ázba: t ealogiai ta nulmányait Szegeden és Innsb ruckban végezte ; ítt
megszerezte a doktorátu st II te ologiáb ól . Az é lő vi z" címü tan ulm ányával. 1935·ben
szante lt ék pappá. A pécsi Pius-gimnáziumb an pár évig t anít otta a hittant és a
bölcseletet; okos és világos elóadása i tek intél yt sze réztek nek i tanitványai e lőtt.
1943·tól öt Már ia-kongr egációt vezet ett Pesten. míg 1948-ban el nem hagyta az
or szágot. Elöször Franciaországban gondozta a magyaroka t : 1950-ben már Palermo ban tal áljuk . rnínt a k öz éplsko l ások lel kiatyj át , aztán londonban foglal kozott a
magyaro kkal, végül 1959·ben Németországba került ; Brombachban vo lt lel kipásztor
egés zen haláláig . Utol só éveibe n sokat szenvedett szem- és szív ba]a ml att , tpen
régi munkaterül et ére, Szlcll la felé volt ut on. Ápr . 28-án Romáig re pül öve l jött. A
rep ü lőtérró l a Termini állomá sra rnent 5 ott meg ölte régí szívhaja. Minthogy ut levelét
nem t al álták nála, elég sokáig húz ódott szem ély azonosságának megálla pít ása. Máju s
4-én a Campo Veranoi jezsu ita kr iptába te me tt ék.
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Dr . SCHRIFFERT BÉLA
a nagyváradi szék esegy ház uto lsó kano nokja
Dr. Schri ffert Béla pr oto nota rlu s, a nagyváradi székesegyh áz uto lsó kanonokja
1889 szeprembe r 6-án szül etett Orosházán. Közép iskolai tanul mányait Nagyv áradon
a premontre i fö gimnáziumban végezte az 1901 - 1908 években . A kivá ló tehetségü
ifjut püspöke a budapesti tu dom ány egyet emre küldte . Ali g 23 éves mi kor Nagyváradon
pappá szentelték. Mi nt káplán Uj kigyóson kezdte lelkipászt ori munkáját . Abban az
idöben dr . Lindenberger János vo lt a gyu lai esper espl ébános. M iko r il f iatal , véko nydongáju, bet eges kül sej ü pap ti s zte l g ő lát ogatáson megjelent es peresé né l. Linde nberg er e szavakkal fogadt a: " Fiacskám . magát ide küldték meghalni ?" - Hál a Istennek
nem igy tö rtént. Ujki gyós után 1914-ben Szil ágysomly óra került. Gróf Széchényi
M ikl ós csakham ar f el ism erte az if ju pap kivá ló t ehet ségét és már 1915-ben kin evezte
püspöki udvarába szertartón ak. Ezután rohamosa n eme lk edett az egyházi méltósá gok
terén . 191 8-ban püspöki t itkár. 1921-ben egyházmegyei irodaigazgató . 1923-ban gróf
Széchényi M iklós, nem sokka l halá la elött, kanonokk á nevezte ki.
Az idösebb papok közü so kan fel háborodt ak e f iat al kanonoki kin evezésen. De az
idö Széchényi püspököt igazo lta, aki székh elyét elhagyni kényszerülve megé rezt e,
kell ez a fi atal kanonok. Nagy szük sége lesz még rá elárv ult egyh ázmegyé jé nek.
- Most mikor búcsút kell v enni Várad utol só kanonokját ól. a mai nemzedék - az
M int
akkori fi at al kanonoki kinevezé séért csak áldani t udj a Széchényi eml ékét. irod aigazgató és ol dalkanonok ri tk a szakértel emmel vezett e az egyh ázmegye gazdasági ügyeit is . Szanál ta a vár adi székeskáptalan bi rtokait. az egyh ázmegye javára
fo rd itva a jöve delmet. Kormány zása idejé n az egyházm egye t öbb új le lk észséggel
gyarapodott, mint korábban eg y évszázad alatt.
Nevéhez füzödik az olaszi bérp alot a és a Szent József kór ház lét rehozása is.
Tanított a teoló gián . 1936-tól d ékán kanonok . 1940-ben Fiedler püspök lemondásával
át meneti leg Márton Aron er dé ly i püspök admin iszt rálta a váradi egyházme gyét is .
A távol ban élö püsp ök te ljes j ogu hel ynökévé nevezte ki . Ettöl kezdve megszakit ás
nélkül tö ltötte be a püspök i hel ynök i ti szte t 1951-ig. Egyedül viselte e nehéz idökb en
az egyházmegye gondjai t . 1942-ben apost oli protonot arius.
Utóbbi éveit szeré ny vis sz avonultságban tö ltötte. de élete végéig végezte papi
funkcióit . A jó ls t en súlyos bet egség hos szantartó kereszt út jára vezette szolgájá t.
Má jus elsejé n az utol só várad i kanonok az örök kéva lóság ba költözött . A nagyszerü
előd ök szellemében tu d ás ával . papi és emberi je lle mének kivá lós ágával szolgálta
egyházát .
Temetése május 3-án vol t a váradolaszi Hall er kápolnából. A papság, a hivek és
tis zte lö i meghatottan, könnyes szemm el , elá rvultan ki sérté k ut olsó utj ára. A te met ést
Bélteky Ferenc General Vicar vé gezte . Az egyh ázmegye 76 papj ából kb . 40-en voltak
je len és bizony alig volt köztü k egynehány nem f ehér hajja l.
Maros i László

ARATÓ GYORGY
tó tk oml ósi pl ébános
Karácsony vi gili áján az o ld al a me llet t se gé d k e z ő paptársa támogatá sáva l még a
plébániai szentmisét cel ebr álta . Készü lt az éj fé li szentrníse bemutatására is. Az esti
órákban rosszul lett . Régót a bete g sz ive jelezt e a halál közeledt ét. Kívánságára
paptársa feladta neki a szent kenete t . Az or os házi kórházba s zállított ák. A bban az
i d őbe n szólított a magához az isteni Fő pap , mikor a t ótk oml ósi t empl omban az éj féli
szent misé n hívei a szent ál doz ásh oz járu ltak. Ar ató csendes , fi nom le l k ű . buzgó lelk ipásztor volt és egyben ihletett kö ltő . Meleg papi lelké t sugározzák Ii rikus költe ményei ,
mel yek .K özel az lsten" címmel j ele nte k meg. Szül öv áros ában, Békéscs abán t emette
dec . 28-án Ijjas József püspök.
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HEVENESI ISTVÁN
Fiatal korában a gépek kötött ék le érd ekl ő dé s ét s a gépészmérnöki pályát választotta. A papi hivatás , amely után már ekkor is vágyott , csak k ésőb b kerekedett a
gépek szeretete fölé. Az e l s ő vil ágháborúban el őszö r a román, majd az olasz fronton
küzdött ; mi nt tarta lékos huszárhadnagy és egy gépfegyverosztag parancsnoka három
kit ünt etéss el szerelt le. Ole levelének meqszerz ése után egy vidéki ipa rmű v e k r észvényt ársaságának m érnöke , majd annak igazgatója lett. Itt k i t ű nt nemcsak erényes
élet ével , jell emének szil árdságával és vall ásának komoly gyakorlásáv al , hanem szoci ális érzékével is : munkásainak igazi barátja volt , aki utána nézett vall ási él etükn ek.
azonfelül életkörül ményeik apró részleteire is kit erje dt a gondja; fők ént a fi atalokat
int ette óva a korcsmázást ól és takar ékoss áora buzdít otta öket. 1935-ben lst en hivását
félreérthetetlenül feli smerve a budapesti egyetemen megkezdte a skol aszti kus f i lozóf iai tanulmányait . Ezeknek sikeres befejezése után 1937-ben felvételt nyert a csanádi
egyházmegyébe. A szegedi szemináriumban mindenkinek fe lt ű n t s zer énys éqe , és öszintén csodált ák, mennyi re be t udott ill eszkedni a 20-25 évnyi korkülönbség ellenére
is f iatalos környezet ébe. Püspöke, Glattf elder Gyula, nem egyszer áll ította öt példaképül tár sai el é. 47 éves volt, mikor 1941-ben pappá szent elté k. Ahol csak m úködött ,
- utolsó beosztása Makón volt , - mél y benyomást t ett híveir e szerénysége, kedvessége, udvarí ass áqa , dc f öként igazi papi lel külete. Közismer t volt a bet egek iránti
odaadása és a szegények szerotet c. 1945-ben szekéren járt a be a Szeged környéki
falvakat és vitte be a városba az ö s s z e gy űj tö tt élelmet a szükséget látó szernln ár ls t áknak. Érel meszesédése miatt 1963-ban a székesfehérvári Papi Ottho nba került . Betegségének term észete szükségkép magával hozt a, hogy ápolói nak sokszor nem kis
t erhére esett és t ürelmüket próbára t ette : ám ezek is csak a legnagyobb szeret ette l,
mély lelkiségének önként elen eli smerésével szóltak róla. Legföbb ambiciója volt:
Jézus Szíve szerinti pap lenni és fökép a jós ágban hozzá hasonlít ani. Talán ezért is
hívt a elöszeret ett el f ohászaiban az Urat " jó szív ű " Jézusnak. Még is, uto lsó éveib en,
mindinkább a Kereszt refeszit etthez kezdett hasonl it ani. Az ist eni Föpap ilyen módon
vált ott a t eljesen valóra vágyát és t ett e öt igazi pappá az ö Szíve szerint.

H.
POLVAK JÓZSI BACSI
a bu dapest -k rlszt lnav árosl tem plom seqéds ekre sty ése
(1 907 1967)
Kereken 6 évtized et élt s z ázadunkból. Bármennyire izgalmas, küzdelmes t örté nelmi
fordulat okhoz kötödik is élet e, egyéni sorsa éppen az eseménytelenségben vált gaz·
daggá, eml ékezete ssé . és mély et ikumot hordoz óvá. ti et e hit eles vallomás a láthatat lan vilá g mozzanat ainak, hét köznapi kegyelmeinek, szolgálatban verif ikálódó
emberi tart ás nak mély morálís ért elm éröl.
Polyák Józsi bácsi sek rest yés-segitö és önálló harangozó volt a budapesti kri szt inavárosi plébániat emplomban. Halála reggelén még hallo tt a az ötórai harangszót , mely et
majdnem egy negyedszázadon át ö halla tott reggel , délben és est e. A plé bánia
konyháján még bekapcsol ta a villanytüzheJyet. Utána a folyosón összeesett. Haláltusa
nélkül hagyott itt bennünket , a jó halál szép kegyelm ével.
Korai árvasága a Mayer József budapest i f iuárvaházba sodorta . 1945·ig az l qazsá qügyminisztériumban alt iszt ként szolgált , és a budavári Mátyás t emplomban segédkezett. 1941-ben, 34 éves korában a budavár i egyházközség pénzbeszedönöjét vett e
f eleségül. 1946-ban lett a buzgó szentséglátogatá segédsekrestyés a Kris zt inában. Ez
az Ist enben gondolko dó végtelenül egyszerü ember szolgálat át akkor sem láthatt a
voln a el é rd e m s z e rz őb b en . mélyebben, ha értett e volna azt , amit mi séken , li tániákon,
t emetések, kereszt elések, áldások alkalmával lat inul ismételg et ett , Ö volt az esküvök
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és teme tések, az el ső szent áldozások és bérmálások, a hamvazások és havazások
e l ső számu napszámosa. Hányszor gő rn ye dt e l őttün k a piro s ünnepi szönyegeket ki-

begöngyölitve; hányszor poggyászolt a kopot t, ör eg, barnaszinünek csufo lt
amelyben a gyászszert art ás t árgyai és ruhadarabjai volt ak. Hányszor
zörgett e kul cscsomój ával harangszó után a t emplomzárást! Lényegében ez rnindennapi munkájának fotografi áj a, szoc loqr áflát n
és

bőrö n d d e l,

Szive parancsolt a szolgálat ra. Ist en i ránt i e lk ötel ez e tts é g é b ő l adódik , hogy mindent
a köt el ességt eJj esités világába emelt. Az értelmi és az érzel mi elem lényegi leg
azonos volt nála. M unkájának érte lmét a szeretet ért elmezt e. Amit t ett , parányi és
egészen emberrn ér étü volt , de ahogyan te tte, isteni rnéret üvé vált a kegyel emben.
Nem zavarta, hogy minden uj nap is m ét l ése volt a t egnapinak.
Mi ndig más lábakra méret ezett hat almas c i pő k be n közlekedett, mi ndig más fejére

rn ért kalapban köszönget ett, mi ndig uraságokt ól levet ett kabátban és nadrágban járt.
csak rövid kis pip ája és n éha-n éha egy-egy ajandék szivar volt az övé . . .
Volt otthon a, de igazában a te mplomban t alált otthonra. A sekrestye volt az ő
vi lága.
Hat vanadik sz ül et és napj án ünnepi szent mise vol t Polyák Józsi bácsi ért . Mi nistráns ölt özetb en foglalt hely et az olt ár e l ő tt elh elyezett karosszékben. M idq n az
Evangél ium felolvasása utá n a hivek tu domására hozták, hogy kiért muta tjá k be a
szentmiseáldozatot , az ünnepelt fel állt és mi nt az áldásnál a püspök, minde n oldal
fel é meghajolt , felejt het et len kedv ességgel és közvet lenséggel.
'
Ez a sekrestvés és harangozó élet-t abló elénk adja az egész embert. Egy együgyü embert, aki nek élet szent sége az lsten iránt érzett köt elesség hangtala n, rekl árnment es t el jesité sével t eljesedett be. Teil hard de Chardinn él a t udomány és
bölcsel et teologiai távl atu nemzetfeletti ségében, Foucauld atyánál a sikerte lenséggel
és eredményt elenségg el formá lt életszentség jé zusi t itk ában. Ugyanazokhoz a má lységekhez ju tottak el egészen más uton és egészen más eszközökkel és minde nekfelett alig k i fej e zh ető ta lent um-k ülönbs éqekke l : a maximáli ssal és a mini málissal
mi ndhárman.
Ennek az embernek hótakarit ás és k á l y ha cs ő- k o romta l a n itás , t ej és
vagy uj ságvásárl ás alkalmával sem mocskolta be szivét átok vagy indulat .

kenyér -

Most meghuzzuk éle té nek koordinátáit , most , amikor nála már minden boldogan
bet eljesedett , hisz élet e az idő és idötl enség Urának szolgálatában épp az ált al vált
kegyelemmé , hogy eggyé vált az örök kegyel emmel - az örök mühelyben mintázott
cip ővel . ruhával , kal appal.
Temetés én, melyen a kr isztin avárosi hivek százai vett ek részt , dr. Szabó Imre
püspök bucsuztatta. Ö ta rtotta a beszédet sirköavatásán is. A ruskicai márv ánnyal
bor it ott emlék en aranybetük hirdet ik a hüséges munkat árs megbecsülését és a
kr isztinavárosi hivek áldozatk észségét.
Az afrikai Kongóban é l ő és dol gozó egyik régi fő nö ke , amikor t udomást szerzett
Józsi bácsi halálár ól , igy ir t Mos amonábó l kelt ezett levelé ben:
"Hall ott am, hogy Polyák ur a mennyországban vállalt segédsekr estyési és harangozói áll ást. Ö már jó helyen van. Én is ör ül ni f ogok, ha mel léje kerül hetek inasnak.
De addig is megpróbál ok egy kicsi t dolgozni ugy , mint Polyák ur , mert ha nem, nem
váll al majd el inasnak maga mell é és másoknak sem f og ajánlani!"
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VI S S Z H A NG

Kedvesnóvér irja Libanonból:

Pár évvel ezelőtt Egyipt omból irtam e ls ő és egyet len levelemet a MPE
Tavaly Marseilleben tartózkodtam. Időközben Libanonba
helyeztek át, Karta ba nevü kis községbe, ahol egy iskolánk van leányok
részére. Ci mcserére van tehát szűkség, hogy eljussanak ide, ebbe a hegyeshavas világba a Papi Egység felme legitő sorai.

szerkes ztőségé be .

Mellékel ek egy angol Fontot, mint a szegény asszony két f ill érjét . Négyen
vagyunk itt magyarok a mi közép-kelet i tartományunkban , ők is kapják a
MPE-et. Az itt tanító növére k mind libanoni sz árrnaz ásuak. Csak az ő segítségükke l apostoi kodom a nyelv rnlatt és inkább köztük. mint a gyerekek
között, A zsinat most kezdi ki ssé felébr eszteni öket s mint az egyik nővér
a napokban mondta : .a mi népünk rnost kezdi megismerni apápát - eddig
csak a patri árka létezett számukr a" , pedig katolikusok. Igy a zsinat őket is
jobban hozzánk kapcsolta. Hálás köszönet még egyszer a Papi Egységgel
szerzett öröm ért és lelk i haszonért . A jó lsten áldása legye n továbbra is e
müvön.
Kartaba.
Kollá rov its Marg it szalézi növér

A fe ltámadott édes Jézus áldja meg min dnyájukat, hogy oly an áldozatosan
és szer étettel összekapcsolnak bennünket széts zórt magyarokat és táplálnak
bennünket lel kileg. Igazi csodálato s kenyérszaporít ás ez, m elyb ől mindig jut
a szegénynek és betegnek is. Igen drága és értékes husvéti ajándék részernre a küldött új M PE. Küzködtem épp a keser üséggel , hogy milyen nehéz az
idegen nyelvet töké letes en ért eni. Öreg koromban, betegen már nem könnyü
els aj átí tani. Könnyemet törölte le a megérkezett új szám és új bizalmat
öntött belém. Amikor olvastam a . Lev él a Szerkesztöhöz" - igen gyengének
t alálta m köszönö soraimat , de a jó lsten go n d v i se lő gazdagsága mindent
pót olhat. Itt van most velem több rnint négy évi szanatoriumi kezelés után
visszakerült n őv é rt á rs arn is. A MPE szemal így részünkre a szegény asszony
könyvét jel enti k. Ketten egy szívvel olvassuk és elmélkedjük és aj ánljuk fel
imáinkat, hogy a sz étszört nyájat egységbe t udják tartani a Krisztushoz veze tő szük uton.
M . Koleta M . Brugge.
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Mell ékelten t isztelettel küldök egy 40 dolláros Mone y Orde rt. Szíves
elnézésüket kér em a hosszú várakoztatá s ért . mert azt hiszem ke zdettől
fogv a kapom a lapo t és még sohasem küldte m ell enérték et ért e. Teljes
tis ztelett el és eli smeréssel adózom a MPE-nek, mert tart alomban és küls ö
megjelenésben nivósnak és k o rs z e r ű n e k it élem és sürgetve érzem magam,
hogy anyagi támogatásához szerény t ehetségem szerint én is hozzáj áruljak.
Szives türelmükért hálás köszönettel maradtam és további lsten áldást kérve
munkájukra szivély esen üdvözli önöket .
Vincze Mi hály Woodbridg e, USA.
Magyar mis szió s n őv é r írja Congóból : Hálás szi vvel kösz önörn, hogy már
olyan régen küldi k nekem ezeket a gy ö n y ö r ű M PE füzeteket . Bizony nagyon
sz űks é g e m van magyar lelkiolvasmányra. 1931 -ben jöttem ki Magyarországról
s azóta nem ig en van alkalman magyarul beszél ni. Imádkozom, hogy a miszsziókban él ő magyar papoknak, n ővé r e k n e k továbbra is küldhessék ezt az
érté kes olv asmányt . Bizony nehéz körü lmények közö tt dolgozom most ani
hel yemen, egy állam i kórházban. Már négy éve nincs orvosunk. Mint szülészn ő , ápol önö dol gozom. A legközelebbi orvos a kórháztól 300 Km-re van. Hajón
vagy autóval lehet csak elérn i. Eddig békében dolgozhattunk.
Mária Otta fere nces

n őv é r .

Néhány magyar ordinarius sor aiból :
A küldött könyvet , "Az isteni Föpap nyomában" hálás köszönett el megkaptam. Orömmel vettem kezembe és ol vasgatn i is fogom, mer t nagyon érdekeI.

+
P. Hunya Dánie l : Az isteni Föpap nyomában c. posthumus munkájá t nagy
örömmel és köszönette l vett em és lelki épülésse l olvasgatom. A sz e n té l etű
papnevelö munkáját szivesen adnám valamennyi oltártestvérem kezébe.

+
A küldött könyv ekkel nagy örömet szerzett nekem. Köszönöm. De nekem
papjaim és kispapjaim is vannak, aki k szintén éhezik az ilyen könyveket. Ne
nehezteljen ha kérem, gondolj on rájuk is.

+
Ez az e lső szám, amit kiadványotokból olvastam . Igy most már a zsinati
határozatok sze m s zö g é b ő l t udunk látni sokmindent és oly an szép ez a lelki
megujul ás. Mi is ösztönzést kapunk, hogy jobbakká legyünk.

+
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OP. nover rrja: Boldog emlékű Hunya at yánk szegedi sirjára elkészitett .Köz ös koszor únk" roppant bol dogsággal lepett meg. Én is egy
vagyok az élet legrugottabbjai" közül, akihez igazi szeelalis szeretette l lehajolt .. . emlék e, szell eme, t anít ása örökk é él lelkemb en . .. (Meg lát ogatta
a Páter sirját, egy kis koszorút helyezett el. Azt irja, a si r eléggé elhanyagolt.
De az ő sirját most nem is lehet tulságosan diszíteni) . Mikor Au sztri ában
jártam , egy rendtestvérem kezembe nyom egy csomó MPE-et. Nézeget em
és elsőnek a különszárn kötötte le f igyelmemet: Hunya Dániel az ist eni
Föpap nyomában! Nincs szó, ami kif ej ezné örömöm. Elégtétel minde nért!
Nincs egyedül az a zöld koszorucska, vannak még lelkek, akik atyá nk nyomdokaiban járnak, legye n áldott érte az Úr!

+
Mons. Magyari Gyula dr Róma: Neked és P. Orynek még a Hunya f éle
elm élkedések ér kezésekor akart am gratul álni , hogy il yen kincstárat nyí tott atok meg a magyar papságnak. M indennap evvel ébredek és remélem , hogy
i d ő b e n kijön a másod ik rész is. Szívb ől jövő [ óklv áns áqalrn .

+
Nem tudom hogyan háláljam meg P. Hunya elmélkedési munkáit.
Bár magam nem voltam olyan szerenes és . hogya Pátert személ yesen ismertem, vagy hallottam volna, de koll egáimt ól sokat hallottam ról a. Egy papi
eli t et nevelt és tanítványai számára mindig f ogalom lesz, rajon ganak érte és
a legnagyobb dicséret hangján szólnak róla. ó rülök, hogy lega lább nyomtatásban olv ashatern az ő elmé lkedéseit .
54

+
Egy te ológiai tanár irja : Kedves küldem ényét nagy örömm el vettem. Hálásan köszönöm. Naponta haszonnal forgatom . Legjobban modernsége, élets zerüség e és mély le lki sége tetszik nekem. Ismeretlen vil ág tá rul fel elött em.
Tiszteletet ébreszt benn em a másokért hozott sok áldozat. Imáimat és áldozat omat küldve v árern a k ö ve t kez ő és ha van még a mult számokat .
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