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EGYHÁZ as SZENTSÉGEK

Manapság egyre többet hallunk a " szen t válságáról". A szakrális
f elfogás átadja helyét a profán szemléletnek. A technika által manipu
lált, a természettudományok által kikémlelt világ többé már nem ;,t i tok
zatos", nem szent. Az emberi tev ékenység által átalakitott természet
nincs tele istenekkel. K orunk embere hatalmába keritette a minden·
séget. A keresztény emiatt nem aggódik, hiszen tudja, hogy az ev i lági
dolgoknak megvan az autonómiájuk és hogy feladatunk: Istennel
együttmüködve befejezni a teremtést.

Maga a Zsinat kiemelte a mai szekularizáció és " deszak ralizálódás"
pozitiv és negatív vonásait : ,,Az er6sebb krit ikai érzék egyfel6l meg
tisztítja a vallási életet a világ mágikus felfogásától és a még mindig
mutatko zo babonás csökevényektöl, egyúttal pedig megköveteli a napról
napra személyesebb és tevékenyebb csatlakozást a hithez. Ennek kö 
vetkeztében sokakban válik elevenebbé az lsten i rán t i érzék . Más fel6l
azonban mind nagyobb tömegek hagynak fel a vallás gyakorlásával.
S6t az l sten és a vallás tagadása. vagy a kö zömbösség e téren, ma már
nem oly kivételes jelenség. mint volt a múltban". (Gaudium et Spes 7)

Sajnos, a túlzott szekularizáció következtében a vallás elveszfti köz 
életi szerepét és a keresztény életben is érezteti negativ hatásait. A
szakrális elutasftásával néha együttjár magának az Istennek az elutasi
tása. vagy legaldbb is a természetfeletti hit megfogyatkozása, követke·
zésképp az egyház üdvtörténeti szerepének félreismerése is. Ezzel függ
össze a szentségi gyakorlat válsága is. Mire valók a szentségek? Miért"
kereszteltessük meg gyermekeinket? Miért valljam meg büneimet a
papnak, miért menjek misére? Egyáltalán: mi az ér telme a szentségi
r endnek; m i lyen alapon állít ja az egyház , hogy a szentségek a kegyelem
közvet i tés r endes eszközei? Ilyen k érdéseket vet fel a mai elvilágiasodás
és elvallástalanodás.

A Lumen Genti um k , zsinati konstitúció úgy jelölte meg az Egyházat,
mint "az ildvösség egyetemes szents éq ét" (48. pont; vö. 1. 8. és 17. pont).
Az " l sten népe" eszméje mellett ez a gondolat a ll. Vatikáni Zsinat
egyik legfontosabb ekk lézi ológiai nye resége. A témát má r vagy egy j ó
évtized óta kidolgozta a katolikus teológi a'. Az ildvösségtörténet szent -
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páli szemléletében a szents éqek dinamikus értéket kapnak. I sten örök
üdvözítő terve (vö. Efez. 1) valósul meg a világban; az emberi történe
lem: az üdvösség történetének szin tere, és a világ: az üdvösség drámá
j ának a kerete. Az Egyház a világban "mintegy szents éqe, vagyis jele és
eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberi
nem egységének " (Lumen Genti um 1).

Az örök Atya már az idő kezdete e16tt elhatározta, hogy Fiában fiai 
nak fogadju az embereket és hogy egyetlen néppé gyüjti össze, egyet 
len " testben" egyesíti a Krisztusban hívőket ( LG 2). " Jézus Krisztus.
ban mindnyájan meg vagyunk hiva az Egyházba, és benne az Isten
kegyelme által megszerezzük az életszentséget ... Krisztus mindenkit
magához vonzott, amikor fölmagasztalták a földről. Amidőn föltámadt
halottaiból, elküldte tanitványaira élte tő Lelkét, és általa az üdvösség
egyetemes szentségévé tette önnön Testét, az Egyházat. Most az Atyá·
nak jobbján ül, és folytonosan munkálkodik a világban. hogy elvezesse
az embereket a Egyházba. általa szorosabban magához kösse őket, sa
ját test ével·vérével táplálja. és részeseiv é tegye a saját megdicsőűlt

életének . . . Elérkezett immár hozzánk a végső idő ( vö. 1 Kor. 10,11 ),
visszavonhatalanul el van határozva a világ megújítása. és valamiképp
valóságosan elő van vételezve e világon. his zen az Egyházat már a föl
dön jellemzi az igazi, bár nem tökéletes szentség. Amig azonban meg
nem lesz az új ég és az új föld, amely az igazság otthona (vö. 2 P ét, 3,
13) , addig a zarándokegyház - erre az időszakra vonatkozó szentségei
ben és intézményeiben - e világnak mulandó alakját hordozza. és ma
ga is ott él a teremtmények között. amelyek a világ végéig sóhajtoznak.
vajúdnak és várják az Isten fiainak megnyilvánulását (vö. Róm. 8,
19-22)" (Lumen Gentium 48).

Az üdvösségtörténet eme távlatában kell szemlélnünk az Egyház
titkát és a szentségek üdvösségközvetítő ezerep ét. Az Egyház nem más
mint az Isten győzelmes kegyelmének hathatós jelenléte. az Atya lJrök
üdvözítő tervének megvalósulása a világban. K. Rahner szavai szerint:
•.Az Egyház a végleges kegyelem szentségi ős-szavának állandó j elenléte,
vagyi s annak a jele. hogy Krisztus a világban van. lwgy a kimondott
szö , amennyiben szentségi jel. hatékony. Az Egyház annyiban ős-szent

ség (Ursakrament), amennyiben Krisztus eme jelenl étét klJzvetíti. és
egyúttal kiindulópontja a szoros ér telemben vett szentségeknek ....
Krisztusnak a jelenléte az Egyházban annak a jele. hogy Isten irgalmas
szere tete, amely Krisztusban nyilatkozott meg . a vi lágot átkarolta. Mi
vel az Egyház annak a j ele. hogy Isten kegyelme Krisztusban véglege
sen győzedelmeskedett és a világban je len van. azért a gyakorlatban ez
a "szentség" sohasem lehet tartalomnélküli j el . Az Egyház mint törté
nelmi és társadalmi adottság mindig és véglegesen olyan jel. amellyel
mindig és elválaszthatat lanu l adva van a je lzett valóság i s . .. Az Egy-
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luiz Krisztus kegyelmének h ivatalos je lenlé te az egye tlen emberi~ég

nyilvános történetében".
A szoros értelemben vett szentségek ennek az ős.szentségnek a meg

nyilatkozásai: az Egyház titka a hét szentségben aktualizálódik; az
egyes hivőknek - az élet különböző helyzeteiben - ezek a szentséaek
kö zvetftik Krisztus üdvhozó je len lé té t . A szenisecete által találkozik a
hivő - Krisztusban - I st en nel ; a hú svéti titok hathatós megjelenítése
által lehetővé válik a r észesedés Krisztus halálában és f eltámadásában.

Mostani füzetünk nem akar j a összefoglalni a modern szents éatant,
nem érinti a szenis éoek teológiájának. lelkipásztori vonat kozásaina k
minden kérdését. Csak n éhány probl émái , szempontot ragadtunk k i .
Alkalomadtán m ég visszatér ün k más szempontokra ( pl. húsvéti szá
munkban az euchar i sztia és a húsvéti titok kapcsolatára, vagy a hitről

szóló nyári számunkban a szents éoek és a hit viszonyára).
Miután rámutattunk a mai vallási válság szociológiai tényez6ire és

megmutattuk a helyes "vi lágiasság" teológiai vonat kozásait ( Andr ás T.) ,
röviden összegezzük a zsinat-u tán i liturgikus megújulás fontosabb moz
zana tai t, f61eg pedig a keres zt ény élet központjának, a szen tmisének az
új r endjét i smertetjük (Galam bos L ), A bűnbánat szents éoének néhány
ma i kérdését érintve (Alszeghy Z.) és a házassági szerelem új értékelé
sével ( Vass Gy. ) a mai lelkiség közösségi illetve "világra-nyi t ot t " vo 
násait mutat j uk be. Teilhard eucha riszt i kus lelkiségéb6l is azért adunk
izelít6t ( Rezek R.) , hogyadeszakralizálódás korában is állftsuk a
"szen t anyag" üdvösségközvetít6 ( = szentségi ) szerepét. Vég1ll a lelki
pásztor figyelmeztet a " lényegi sorrendre" (Tö rök J.).

R.

' ) Vö.: O. Semme lro th, Die Kirche als Ursakrament.. Frankfurt , 195:1 ;
K. Rahner,Kirehe und Sak ramen te- Freiburg, 1960 (Quaestiones Di
sputa tae 10) ; Ed. Schillebeeckx, Christus. Sacrament van de Gods
ontmoeting (franciául : Le Christ . sacrement de la rencontre de Dieu,
Paris, 1960); ezenkivül : Concilium 31 (968 ), az egész szám a szent
ségekről szól.
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T ANULMANYOK

Andrá s Imre

A VALLÁSGYAKORLAT MAI KRIZISE as MEGIlJULÁSÁNAK IRÁNYA

A lelkipásztori magvetés sikerét kétségtelenül gyümölcseiről lehet
a legjobban megítélni. A katolikus egyházban és a magyar hivek köré
ben megfigyelhető vallásgyakorlat fontosabb jellemzőinek, strukturá
jának felvázolása, értelmezése, a vallásgyakorlatra nagy befolyással
lévő okok és következményeinek ismertetése tájékoztatást szeretne
nyújtani elsősorban a lelkipásztorkodásban dolgozó papok, de az egy
ház életét aggódva, bizakodva figyelő világiak számára is .

A "vallásgyakorlat" egy eseménysorozatnak utolsó állomása, mely
az egyéni elhatározásnak és a kivülről jövő hatásoknak eredője. Mivel
a végeredményben benne van az egész megelőző folyamat, mint az
egészségben szervezetünk minden részének jó működése, a vallásgya
korlat megfigyeléséből messzemenő következtetéseket vonhatunk le az
egyén, a közöss ég vallásosságának állapotáról. A vallásgyakorlat azon
kívül a legtöbb esetben közvetlenül mérhető, összegezhető, területileg,
illetve egyes formáiban összehasonlítható, ezért szivesen veszik a lelki
pásztori munka hatékonyságának mutatójául is .

E tanulmánynak természetesen nem lehet célja. hogy kimerítően

foglalkozzék a témával, mely - többek között - az egész lelkipásztor
kodástant, társadalomlélektant, valamint az egyházszociológiát is érinti.
Meg kell elégednünk egyetlen, a vallásgyakorlatot ma szerintünk legtn
kább meghatározó dimenzió bemutatásával: hogyan alakul át az egyház
mai megújulási folyamatában a közelmúlt szubjektív, individualista
vallásgyakorlata objektív közösségközpontú vallásgyakorlattá; milyen
kibontakozást várhatunk a vallásgyakorlat mai, sokunkat nyugtalanító
fejlődésében?Említettük, hogy a vallás-j.gyakorlat" utolsó állomása egy
külső és belső eseménysorozatnak, így amikor a vallásgyakorlat átala
kulásáról beszélünk, tulajdonképpen egész vallásosságunk struktúrájá·
nak megváltozására történik utalás.

1) A szubjektiv.lndlvidualista vallásosság rövid jellemzése

A vallásosság az ember személyes kapcsolata Istennel, lelkiismereti
kérdés; tulajdonképpeni helye az ember belső, személyes világában van.
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Hangoztattuk ugyan rníndlg, hogy a közösség "is" tartozik tisztelni
Istent, de ennek jelentősége értékelésünkben messze alatta volt a sze
mélyes val lásosságn ak. Köznapi beszédUnk tele van a személy vallásos
ság ára m utató kifejezésseL fordulattal: a személy éli a .Jelkíéletet" ,
"beszélget Istennel" az imádságban, tesz valamit lelke üdvéé rt, megadja
Istennek a magáét, engeszteli Istent a bűnnel tö rtént megbán tásért,
áldozatot hoz Istenért, a szentgyónásban rendezi dolgát Istennel, a
szentáldozásban magáhozveszi Krisztust, táplálja lelkét az Úr te stével ,
ápolja magában a term észetfö lötti életet. Még a lelkipásztor i szolgálat
ró l is ebben az in dividualista sze mléletben szerettünk beszélni: a pap
a testben-lélekben szenvedőnek a vallás vigaszát nyújtja, az igehirdetés
sel, a szentségek kiszolgáltatásával Istenhez vezeti a lel keket. Az igaz
ság - ma már nyugodtan állíthatjuk: egyoldalú - hangsúlyozása olyan
vallásgyakorlati struktúrák kialakulásának kedvezett, melyek a h ivek
nagy részét ma már nem vonzzák. Hasonló nehézségekkel találjuk
szembe magunkat a közelmúlt teológiai szakirodaimával kapc sola tban
is . A vallási élettel közvet1entil foglalkozó morálisunk és aszketikánk
teljesen az individuális vallásosságnak szentelte figyelmét. Bizonyos ,
egykor magátólértetődő megfogalmazások ma már elég furcsán hang,
zanak. Igy pl. azt a megkülönböztetést. hogy embertársainkon segiteni
a legtöbb esetben "csak" a szeretet alapján vagyunk kötelesek és nem
az igazságosság alapján, mai szemmel nézve úgy lát juk . hogy le ért ékel 
tük szociális kötelezettségeinket. A kegyelem teológiájában is tör tént
leegyszerűsítés az individualizmus javára, amikor a kegyelemmel való
közreműködés kötelezettségét individualista és legalista hangsü lyozás
sal fejtettük ki. Karl Rahner lelki ásztori tanulmánygyűjtemény-köte

tében I "ki spolgá r inak" nevezi az individualista vallásosságot, nagyon
találóan, mert inkább önközpontú emberi magatartást jelöl, mint össze
függő gondolati sz intézist.

2) A szubjekt ív-índividuall sta vallásosság krízise

Az individualista va llási stílust itt elsősorban az átalakulást sze nve
d ö oldaláról mutatjuk be: azokat a (l ényegi l) vonásait, melyeket a mai
reform leginkább érint. Ezzel mégsem szeretnők azt a látszatot kelteni,
hogy ez a vallásossági irányzat csak hátrányosan be folyásolta a vallá
sos élet alakulását. Hiányosságai azonban napjaink nagy va llási krízi
sében annyira nyilvánvalókká le ttek, hogy az individualista va llásosság
kritikáját mell özní nem lehet .

A vallásgyakorlat közösségi szempontjainak elhanyagolására akkor
figyeltünk fel , amikor rádöbbenttink, hogy milyen nagy tömegek sza
kadtak ki a látszólag zavartalanul élő vallásos k özöss égb öl . A tömeges
elkereszténytelenedés fölrázta a gondolkodó elméket. E folyamatnak
egyik ismert esete Michel Godin-nek sokat idézett könyve : "La France,
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pays de mission?" . Amikor Suhard párizsi érsek elolvasta a könyvet ,
egészen megrendült az eléje táruló képtől. A szerző ugyanis bemutatta.
hogy Franciaország annyira elkereszténytelenedett, a kereszténység
már csak olyan kis rétegnek a vallása, hogy "az egyház els ö leányát"
tulajdonképpen a missziós területek közé kell számítani.

Itt jegyezzük meg; noha az elmúlt korok emberei sem voltak mind
vallásosak, régen az elvallástalanodás nem jelentett gyökeres szakítást
egyúttal az egyházi közösséggel is . A reformáció után századokon ke
resztül a vallási hovatartozás földrajzi és jogi tényezőktől függött , a
vallás és a klilső vallásgyakorlat kérdése szinte teljesen a kultúrától
és a szubjektív világtól független területen dőlt el. Kirívó példája en
nek a "cuius regio, eius religio" elv alkalmazása. Személyes vall ásos
ságuk, hűségük és hitük természetesen ekkor is megkülönböztette a h í,
veket, de a vallási közösséggel való teljes szakításhoz nem állt rendel
kezésre "társadalmi tér" . Ha megfontoljuk a mai hivő helyzetét, látjuk
a jelentős változást: a polgári közösséghez való tartozásnak nem felté
tele a vallásos k özösséghez való tartozás. A külvilágnak bizonyos fokú
ellenséges beállítottsága a vallással szemben nemcsak lehetövé teszi,
hogy valaki teljesen hátat fordítson a vallásos közösségnek, hanem
ezt bizonyos fokig elő is mozdítja. A vallásgyakorlatot ma már legtöbb
ször nem várja el a társadalom az embertől, sőt a vallásgyakorlásnak
némileg kihívó jellege is van a hivatalosan ateista országokban éppúgy,
mint a jólét miatt elközömbösödött vidékeken. A fejlődés a hagyo
mányos népi kereszténységből a szabadon választott kereszténység
felé feltartóztathatatlan. Ez a folyamat aztán nemcsak az eddig hagyo
mányos keresztények öntudatosodását, hanem egy részük teljes elsza
kadását is magával hozza.

A vallásgyakorlat helyzetének feltűnő változása volt tulaj donképpen
a kiváltó oka annak. hogy az egyházjogi és morálteológiai tájékozódás
mellett a társadalomtudomány módszereivel is tanulmányozni kezdték
a tapasztalt jelenségeket. A társadalomtudomány módszere az egyházi
élet megfigyelésében nagyon termékenynek, hasznosnak bizonyult. I gy
gyorsan nyilvánvalóvá lett, hogy míg az egyházjog minden megkeresz
teltet az egyház alattvalójának, "hivő"·nek tekint, a megkeresztelt , de
magát ateistának valló "hivő" és az egyházi szervezetekben tevékenyen
dolgozó "hívő" közt a vallásos magatartás széles skálája húzódik me g.
Máskép viszonyul Istenhez, valláshoz, egyházhoz a vallását egyáltalán
nem gyakorló "közömbös", a nagyobb ünnepeken templomba men ö, a
húsvéti gyónását elvégz ö (paschantes) és a vasárnap rendszeresen mi
sére járó (dornínicantes I. Ezek a vallásgyakorlat szerint mind külön
"társadalmi kategóriák".

A vallásgyakorlat megfigyelése más eredményt is hozott: feltárt egy
csomó körülményt, mely a vallásos "kötelességek" teljesítésénél fontos
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szerepce játszik. A társadalomtudományból és társadalomlélektanból
kölcsönzött új szempontok megkönnyítették az emberek vallásos visel 
kedésének megértését. Egészen más szempontok játszanak szerepet a
vallásgyakorlatban, ha pl. férfiről vagy nőről van szö, ha munkás, föld
m üves . háziasszony, értelmiségi az illető , ha kora szerint gyermek, fel 
nőtt vagy idősebb, ha városban vagy faluhelyen lakik (és még sorolhat
n ők a fontos megkülönböztetéseket>. A kutatások azt is bebizonyítot
ták , hogy a vallásgyakorlat elhanyagolásának nem egyedül az az oka,
hogy valaki hanyag és nem hallgat a lelkiismerete szavára. Legtöbbször
egyszeruen az élet "adottságai" elegendő magyarázatul szelgálnak a
vallásgyakorlat helyzetére. Az ember - szabad akarata ellenére - úgy
van a vallásgyakorlattal , mint a növény az időjárással. A klima erősen

befolyásolja életmüködését. A vallásgyakorlatnak a "klimája" a társa,
dalmi környezet. A közösséggel szemben természetesen lehet az ember
ellenálló, "non conformis" egészen a hősiességig - amíg egy-egy csele
kedetről van szö. De az ütk özést, a társadalommal való szembekerülést
kevesen bí rják elvise lni, mint életformát. Hagyományos morálisunk is
beszél "magnum incommodum"-ról (nagy neh ézségr öl) és ,,moraliter
ím possib il ís" (erkölcsileg lehetetlen) esetről, melyben bizonyos tör
vények megtartása a ló l felmentve érezhetjük magunkat. Rahner felem
líti a "soziale Herzenshárte" (az erkölcsi érzék társadalmi elferdülésé
nek) esetét 2, amikor pl . az elvált és második házásságában boldogan
élő személynek nem róhat6 fel törvényellenes élet állapota . erkölcsileg
sem, azért, mert a társadalom az ilyet magátólértetődőnek veszi.

A vallásgyakorlat "klimájá"-ról szerzett ismerteinknek nagy jelentő

sége van a gyakorla ti lelkipásztorkodásban. Nyilvánval6an nem elég
séges ma a híveket egyéni lelkivezetésben részesíteni, életszabályokra,
ájta toss ágí formákra nevelni. A "hívek" nagy része ma nem jár temp
lomba. Mélységesen elhibázott taktika lenne ilyenkor a templomba jövő

hivek előtt hangoztatni a távolmaradottak hanyags ágát, panaszkodni
azé rt, hogy a közösség egy része nem teljesíti vallásos kötelességét. Ha
a kötelességmulasztóknak jobban utánanéz a lelkipásztor, úgy talál
hatja, ho gy köteless ég-xmulaszt ásv-r öl nem lehet beszélni, mert a távol
maradók ilyen kötelességet nem ismernek. ök szellemileg már elhagy.
ták az egyházat. A lelkek állapotáért (status anírnarum) felelős lelki
pásztor azonban sajnos sokszor sötétben tapogatózik a lelkipásztori
problémá k okai t illetően, mert nem ismeri a társadalmi és lélektani
felt ételeket , melyben hivei élnek . S a helyzetfelméréshez hiányzik a
felkészültsége is . Emiatt aztán hatástalan marad sok jószándékú
munkáj a .
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3) A zsInat útmutatása és a vallásgyakorlat új útja i

A II. vatikáni zsinat lelkipásztori zsinat volt. útmutatása a minket
foglalkoztató problémában nagy jelentőségű. Különősen meg kell em
litenünk az Egyházról szölö konsti túciót , mely te ljesen újj áalakította
egyházképtinket , és a .Jelkípásztorív -nak nevezett konsti túció t az egy·
ház és a modern világ kapcsolatáról. Az egyház a zsinat új megfogal
mazásában az "Isten népe" , vagyis kidomborodik benne az Istennel k ö
tött szövetség és a hívek közösségének szempontja. Az egyház új meg
fogalmazása nem támasztja alá az individualista "Isten - én" szemlé
letet, hanem az "Isten és mi " kapcsolatot hangsúlyozza . Az új m eg
fogalmazás a mi szempontunkból az t is sugallja, ho gy a vallásgy akorlat
legfontosabb szempontja nem az egyéni lelkiélet ápolása . - fü ggetlenül
attól, hogy mi történik a többi emberrel - , hanem a tagság abban a
közöss égben, amely az lsten népe. Az új egyh áz-Ielfogás a zsinat óta
eltelt fejlődés teológiai gondolkodásában arra a központi hel yre ke rUlt,
ahol azelőtt a Krisztus titokzatos testéről szóló egyház-értelmezés
állt. Az "Isten népe" megfogalmazás konkrétabb és dinamikusabb mint
a "titokzatos test" szimbolikája , s megfelel az ált alános társadalmi fej
lődésből adódó lelkipásztori feladatoknak. Helyesen kommentálja a
zsinati dokumentumokat az egyik szövegkiadás előszava: "A zsinat az
,Isten népe' meghatározással új feladatot tűzött ki: az egyház megújí
tását." 3 Ha a zsinat által elénk tűzött lelkipásztor i feladatot úgy h ívják:
"Isten népe", - ez felhívás arra, hogy azokat a formákat, szempontoka t
részesítsük előnyben, melyek a közössé gben folytatott vall ásgyakorlat
nak kedveznek: a liturgia használja a jelenlévők által érthető nyelve t ,
gesztusokat, szimbolumokat. Mindenki legyen aktí v résztvevője az is
tentiszteletnek. Kapjanak tevékeny szerepet az egyház életében minde
nütt azok is, akik eddig csak "hallgatói" voltak az igehirde tésn ek , csak
"alanyai" a lelkipásztori szolgálatnak. Az emberi közösség belső dina
mikáját, értékközvetítő szerepét domborítja ki az új egyházké p . Baná
lis kifejezéssel azt mondhatnók: a zsinat figyelembe vette, ho gy az ern
ber társas lény. Másrészt nyugodtan leszögezhet jük a tudomány oldalá
ról is, hogy az új egyházkép teljesen összhangban van a t ársadalom
lélektan és társadalomtudomány mai eredmén yeivel. A vallásgyakorla t
megújulását illetően a zsinat tehát a közösségben foly tatott vall ásgyá 
koriatok szerepének növelését kivánja tőlünk. A fejlődés ilyen irányban
már régóta meg is indult, a reformok máris lényeges változásokat ho
nositottak meg, de a céltól még messze vagyunk.
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4) Az álmon t neh ' zs gel

Ha valaki ki csi t is t ört énelmlen gondolkodik, két dolgot nem hagy
hat figyelmen kívül. Az egyik, hogy új szellemi irányzatok csak hosszas
előkészítés után lépnek fel, nem máról holnapra. A másik, hogy fellé
pésük, sőt hiva talos elismertetésük után is jó időbe telik, amfg átmen
nek a gyako r la tba. Az előbbiekben megpróbáltuk felv ázolni, milyen
összetevők alapján a lakult ki a közösséget központba állító vallásos
ság gondolata. most szélnunk kell néhány sz öt az átmenet problémái
ról.

Akár akar juk, akár nem, a megszokott formák, a kialakult é r tékelés,
a kitaposo tt gondo lati ösvények sz ív ösan követnek minket. Vallásos
nevelés ünknek egykor klasszikus jelszava: ,ne törődj azzal , mit csinál
a világ, fontos , hogy a te lelkiismereted ti szta legyen' - még mindig
meghatározza vall ási életünket, noha elvben talá n már fenntartásaink
vannak e jelszó általános érv ényér ő l . Az új lelkiség azt hangoztatja:
felelős vagy azért, m i tö rténik embe r társaddal. A mondat ismerős már
régóta, de lássuk egy p éldán, milyen új hangsúlyt kap ez ma: valaki
kij elen tet te, hogy számára a bűn körülbelül azt jelenti. hogy meg tu
du nk enni egy jó eb édet anélkül, hogy az éhhalállal vívódó biafraiakra
gondolnánk. A kijelentés a mi fülünknek még szónokinak hangzik,
nem értjük. Pedi g aki mondta, nemcsak komolyan gondolta, hanem
té nyleg így is érzet t . A különbség a kétfaj ta felfogás ' között kézzelfog
ható .

Sokan nem lát ják , hogyan tör té nik majd az "Isten népé"-vé fejlődés,

nem látják a l épé seket. melyek ebbe n az irányban történtek, legalább
is nem így látják a reformokat és szinte csak bírálni tu d ják az egyház_
ban végbemenő fejlődést . Borúlátó jóslataiknak se szerí , se száma. A
fej lődést ál talánosan megkérdőjelezik , a zsinatot lényegében elutasítjak.
Ez is az átmeneti korszak jelensége . Érthető az óvaintés szándéka a
"konzerva tí vok" részéről egy ré sz t azért, mert nem minden reformkisér
let vezetett elfogadható ere dmény re, másrészt mert ők sokszor alapjá
ban véve nem annyira a fej lődést akarják megakadályozni. mint inkább
a régi formákban önmaguk azonosságát védik. ök ugyanis már nem ké
pesek az egyszer formába öntött belső tar talm at új , nekik már nem
"testhez álló" formába önteni. A "konzerva tivizmus" utóbbi vonását a
re formok bevezetéséné l figyelmen kívül hagyni méltánytalanság lenne
sokszor éppen a vallásukat hűségesen gyakorló hívekkel szemben. A
reformok oldal án elkövetet t in tolerancia, a múlt formáinak és e formák
képviselőinek diffamálása amúgy se volna szolgá lat a vallásgyakorlat
reformja érde kében .

Az átmeneti állapot nehézségei kö zé ta rtozik, hogy vallásgyakorla
tu nk ma használato s formái között aránylag kevés az olyan, mely elő-
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térbe állítja a közösséget. Nemcsak a mentalitásunkból hiányzik, de
vallás-j.gyakorlatunk" is híjával van olyan fonnáknak, melyek a k özös
séget állitják a központba. Itt is megtalálható a F . W. Ogburn amerikai
szociológus által megfigyelt és cultura l lag·nak nevezett jelenség: a
fejlődés intézményes és gyakorlati része elmarad a szellemi téren tö r
tént fejlődés mögött. Az átmeneti kor katolikusával akárhányszor meg
esik, hogy valamit elvben elfo gad , amit a gyakorlatban vagy következ
ményeiben visszautasít. Hogy csak egy példát említsün k : az "Egyház
II modern világban" c. zsinati konsti túció világosan elfogadja a " ,ke·
resztény világiasság' gondolatát, tehát az evi lágiak autonómiáját a
maguk termetén; éppígy azt a té nyt is , hogy a kereszténynek keresz
tényi mivoltából kifolYólag kötelessége, hogy belevesse magát az ( ön

t örvényül) evilági élet megszervezésébe és hogy ez a munka egyúttal
vallásgyakorlat is . úgy hogy nem keletkezik törés az élet és a vallás
között" (Schillebeeckx).' Azt a köv etkezményt azon ban, ho gy ezzel
nemcsak "az egyház hatósugarának" kiterjedése jár együtt, hanem az
eddig z ártnak. a külvilág ellen bebiztosítottnak lá ts zó "keresztény ví,
lág" is feloldódik, már sokan nem akarják elfogadni. Még mindig azt
hiszik, hogy akkor vannak az egyház javára, ha őrzik a "keresztény
világ"·ot, noha ez az egyház számára belterjességre k árhoztatást, "get·
tóba vonul ásv-t ' jelent. Közben titkon abban reménykednek , hogy az
egyház újra meghódítja a társadalmi teret, hogy a "keresztény világ"
új tavasza, egy "új középkor" virrad ránk. Karl Rahner ugyanakk or
kimutatta, hogy a keresztény világhódításnak ez a kö zépko r ra jellemző

Connája egybeesik a társadalom fejlődésének bizonyos szakasz ával . A
nemkeresztény vallásoknak is megvolt a maguk köz épkora, amikor a
vallásos és profán közösség nagyjából azonos kö rt je len tett.' A zsinat
gondolata a keresztény "világiasságról" egészen mást aka r mondani,
mint amit a keresztény vi lág középkori értelmezése jelen t. Jellemző,

hogy éppen azok állnak a leginkább tanácsta lanul a fiatal generáció
között futótűzként terjedő áramlatokkal sze mbe n, akik a "ke resztény
világ"·ra társadalmi é rtelemben is várnak. S ahol az egyház nevében
lépnek Cel, az t a benyomást keltik a kí vülá llókban, bogv a ke re sztény
ség teljesen alkalmatlanná vált az élet felvetette szellemi áramlatok
megnemesítésére. E benyomás rner ö ellentétben áll azza l, amit az egy
ház ma is változatlanul vall magáról, hogy ti. ma is képes betölteni a
mustármag szerepét, mely megtermékenyít ő erejét kibontva hordozza
n népeket és a szellemi áramlatokat . Ki tehet róla, ho gy némelyeknek
mégis az a benyomásuk rólunk, hogy az egyház az a "só, mely ízét. vesz
tette" (Mt 5,13) és már csak eltaposásra méltó?

Az átmenet nehézségeit König bíboros a következő szavakkal je l·
lemzi: "Földi és emberi alakjában az egyház alá van vetve a t ört énelern
nek és az időnek . Ezért nem szabad csodálkozni , ho gy az egyházat is
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megérinti a nyugtalanság és az átalakulás. Nem szabad tehát azo n se
csodálkoznunk, hogy az ifjúság .fo rradalm a' , amely a fennáll6 formák
hoz val6 kényszerű alkalmazkodás ellen indult, megtalálja visszhangját
az egyházban is. Ha az emberek némák volnának, kétségtelen, hogy
mindnyájan hajland6k volnának elfogadni azokat az emberi formákat,
amelyek ré szben elöregedtek és ebben az esetben nem törekednének
vált oztatásokra. E z azonban veszedelmes jelenséggé válhatnék , amely
arra mutatna, hogy az egyh áz halot t és semmit se jelent az emberek
számára. Annak, hogy az egyház sok ember számára tö bbé nem tisz
teletremélt6 rnüzeum, hanem ház, amelyben gondjaikkal, problémáikkal
és vitáikkal együtt akarnak lakni, nem csupán gonddal kell eltöltenie
bennünket, hanem rem énnyel és vigasztalás sal is . mert ez a mozgás és
nyugtalanság az egyház életre val óságának jele. A teljes nyugalom halált
jelent, a mozgás és feszültség az élet jegye. Ezért az egyház nem halad
hibás uton, hane m előre halad." 7

5) Hol várhatjuk a kibontakozást?

Teilhard de Chardin az élő világ evolúci6jának méreteiben is kimu
tatja, hogy az átmeneti korokban a fonnák "fellazulnak" . Az átmeneti
lények még anatómiai érte lemben is képlékenyek . Teilhard egyenesen
úgy véli, hogy az őslénykutat6k éppen emiatt nem találnak átme neti
lényektől megkövesedett maradványokat .

A rni korunk á tmeneti jellege az ember bi ológiai szférájába nem
nyomult be annyira, hogy csontjaink "képlékennyé" váltak volna (noha
a serdülő kor korai beállta már b iológiai jelenség), de alapvető társa
dalmi, kulturális stb. fo rmák fellazulását éppen elégszer látjuk. "E l
bizonytalanodás" állt elő a vallásgyakor latot illetően is . A hagyományos
vallásgyakorlat (míselátoga tá s, szentségekhez járulás, á j ta tossági gya 
korlato k, stb'> számszerűleg mérhető csökkenő te nde nciát mutat. Csök
ken ált alában a papi és szerzetesi hivatások száma. A legjelentősebb

mégis az egyháztól teljesen elszakad6k igen nagy száma. E z sokaka t
aggodalommal tölt el, az egyház b írál ölt viszont aktivit ás ra serkenti,
úgy érzik. elé rkezett az idő , hogy túladjanak kényelmetlen ellenfelUkön.
Tényleg a vallás és egyház megszünésének előhirnökei , a vall ásos élet
végleges zsákutcába jutásának jelei a felsorolt jelenségek ; ahogy arról
a "jóindulatú" ateisták meg akarják győzni a vallásos embereket ; 
vagy inkább a Teilhard-i értelemben vett átmenet jeiéne k kell tartani,
me ly az új kibontakozást is el őkészíti?

Egy magyarországi r ip orter egy falu vallási életéről irva a "me g
szűnés" irányába vonj a le kö vetkeztetéseit.

•A templom zsúíolts áqa már nem bizonyit ja a vall ásos elemek nagyob b többségét.
A hit élet egy re nyö ngül . nincs már meg a régi intenzi t:lsa . hatóe róssége. M ind
kevesebben vannak. akik vallá serk ölcsi normák szer int élnek és bet artják a hit elv e-
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ket. Viszont egyre nő azok száma, akik el idegenednek az egyháztól , el távolodnak a
vallá sos vi lágnézettő l. Elmennek még a templomba, de már csak látogatók és nem
h ivők. E rősen válto zik . csökkenő tendenciát rnutat a .szentségekkel élők" száma
(gyónók , áldozók, stb.) . S az aktív hitvallók utánpótlá sának biztosítása már
most eset leges és bizonytala n. Vannak ugyani s. akik teljesen megszakították kap
csolataikat az egyházzal , ezek a vallá sos hit számára elveszettek. ~s vannak. ki tudj a
hányan. akiket bizonyos kapcsok még kötnek, de már ők sem biztos . bézlsok". Fi
zetnek ugyan papb ért . s ezért igényli k az egyház szolgáltatásait, de nem élnek hit
gyakorlatban, nem tart anak böjtöt , az imádkozást gyakran elf elejtik , a szentségeket
nem vesz ik magukhoz és gyermekeik vall ásos nevelését sem erő l tetik. Az ifjúság
je len tős hányada el sem jut így az egyházzal való kapcso latfe lvét elig . Ez a társadal mi
fej lődés term észetes jele : terjed a vallási közöny' . (Heves Megyei Népíljság. 1969
aug. 17)

Noh a az idézett beszámoló nem tu dományos ku tatás eredménye,
nincs okunk kétségbevonni a riporter által leír t tényeket. Csak éppen
a következtetésnek szánt utolsó mondato t nem fedik a té nyek. Túlságo
san könnyen oldotta m eg feladatát az iró, amikor a végkövet kez tetésé
be nem illő vall ás gyakorlati té nye ket m ás összefüggésb e helyezte.

•A nép nagy része csak azért megy ünnepnap a templomba, mert nincs lehet ő 

sége máshová menni ' - idez a nagyfokú templomlátogatásról , egy véleményt, melyet
minden további vizsgálat nélkül magáévá tesz . Csupán a pléb ános rokonszenves
egyéniségével hozza összefüggésbe a vall ásos közösség alábbi imponáló megnyil 
vánulásait : . Prédikációjában serkente tt a társadalmi rnunk ára. a strandfürd öhöz. ~s

özönlött a nép. Klpr édlkálta az ünnepi könyvhét író -olvasó találkozóját . . . ~s az ud
varon is aIIg fértek egymástó l az emberek. Propagált a prédikációjáb an a v érad ást . s
annyian kinálták vérüket , mint még soha és ment, vért adott maga is."

Az író nyilván úgy véli, hogy a közösség javára végzet t társ adalmi
munka, egy összejövetelen való részvétel , a véradás, nem leh et egyúttal
vallásgyakorlat is . A "vallásos ceremóniák" közé ezek nyilván nem tar
toznak, de éppen a zsinat hangsú lyozta nagy nyomatékkal , hogy val
lásgyakorlatunk nem merülhet ki a hagyományos formákban: a szent
ségi életben, liturgiában és privát áj tat osságokban. A "ke resztény vi
lágiasság" dokumentuma, az "Egyház a modern világban" zsinati kon
stitúció teljesen ennek a felhívásnak van szente lve.

Az a gondolat , hogy a mindennapi életet kell (a maga gazdasági,
szociális és kulturális problémáival együtt!) a vallásosságnak áthatnia,
egyidős az egyházzal. Ezér t foglalkoztak "Istenn ek szentelt" személyek
ezren és ezren be tegek ápolásával, foglyok kiváltásával, szeg énygondo
zással, tanítással vagy éppen hídépitéssel ; csupa olyan tevékenységgel,
melyet némely állam néhány évtizede büszkén és kizárólag "állam i fela
datnak" könyvel el.

Nyilván se a közéletnek, se a vall ásosságnak nem volna előnyére, ha
például a hídépítés és a vallásgyakorlat összekapcsolása ma is társ a
dalmi szükségesség volna s az emberen val ó segítés lehetősége ma is
ilyen alapvető gazdasági-technológia i kérdéseknél ho rgonyzödna le. A
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történelmi igazságnak tartozunk azzal, hogy elismerjük: valamikor így
voll . De azóta az élet fejlődött. Az "Istennek szentelt" élet és a vallásos
ság is más ta r talmat kapott. Az egyház nem "taktikai okok"-ból helyezi
át II. vallás gyakorlását "más" területre. Azért keres új kapcsolatot a
míudennap í élettel, mert él , mert hivatását nem formák, rítusok fenn
tartásában lá tja. hanem kovásza akar lenni a mindenkori emberi élet
nek a me gvá ltás örömhír ének közvetítésével. Ez a lényeg, ebből kiindul
va tájékozódik a vallásgyakorla t alkalmas formáit illetően is .

Noha a humanista ateizmus pesszimista következtetései a vallás és
egyház jövőjét illetően nem fogadhatók el, mégis kiváncsisággal vegyes
aggodalommal vizsgáljuk a mai vallásos közösség, a mai egyház fejlö
dését. Főleg az érdekel minket, milyen irányból várhatjuk a jövő vallá
sos éle tének kibontakozását, milyen téren várhatjuk az "új vallásosság"
megjelenését? Az alábbiakban megpróbálunk jellemezni néhány terUl e
tet, a felsorolás teljességének igénye nélkül.

Az egyéni vallásos ság te rén talán a legfontosabb fejlődést vallási
szemléletünk , magat ar tásunk me gt isztulásában várhatjuk.

"Az élesebb kritikai szellem megtisztítja a vallást a világ mágikus
szemléletétől, a még bujkáló babonáktól és feltámasztja a hithez való
szemé lyesebb és tevékenyebb csatlakozás igényét; sokakban élesedik
az érzés Isten iránt" - írja a Gaudium et Spes 7. pontja. A szenvedélyes
valóság-keresés, mely korunkat jellemzi, valóban imponáló . A vallásos
ságnak nincs mit fé lnie a valóságtól.

A vallásos magata r tás megtisztulása nálunk magyaroknál fel fogja
vetni a mellékes szándé k, az érdeknélküliség kérdését. A magyar egyház
egykori hatalmi pozíc í öja is oka lehetett - noha bizto san nem egyedüli
oka - annak, hogy nálunk magyaroknál az érdekek szelgalata a vallás
gyakor lattal oly gyakran összefonódik. Megéri, hogy példák kapcsán
részletesebben foglalkozzunk ezzel.

Az a lábbi levélrészlet egy "individualista" vall ásosságban nevelke
dett. egyébként nem buzgóan vallásos ember tipikus példáját mutatja,
aki vallásgyakorlatát - legal ábbis átmen etil eg - anyagi boldogulása
ügyének szol gála t ába áll1totta .

•Mi alkalmazkodó emberek vagyunk és bízunk abban, hogy lIZ életben meg fogunk
áll ni n lábunkon.

Sajnálern. de úgy van. hogy jelenleg katolikusokkal nem vesszük fel II kapcsolatot
s katoll kus templomba sem járunk . Egy jómódú protestáns pap segített hozzá a ki
vándorlási engedélyhez és fogadott be kijövetelünk után vendégekként otthonába. Mi
vel jövedelmünk még nincsen . házigazdánknak dolgozunk valamit az ell át ás ért . Jelen 
leg abba a prot estáns templomba járunk. ahol j ótevőnk a lelkipásztor. Úgy hisszük.
ezzel mindenképpen tartozunk most neki. Ha majd önálló emberek leszünk . és persze
más városban, akkor saját belátásunk szeri nt tehetünk . A Jelenlegi helyzetünk rneqal
kuvást és fegyelm et követel.

Az itt eni szer ta rt ésb öl alig értünk valamit , bár nem komplikált. A család nagyon
vall ásos, n reggeli nél biblioo lvasás van és még valami . de, mivel o nyelvet még nem
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bírjuk. mindebb ól egy szót sem értünk. csak bambán hal lgatunk. Sokszor elgondolom,
milyen nevetséges figu rák lehetünk. MI nem látjuk magunkat . de én igy képzelern.
Kezd megszokottá váln i a némaság számomra. minth a természetes volna nem érteni,
amit mások beszélnek :

A protestáns lelkész tehát különösebb ellenszolgáltatás nélkül ho zzá
segítette a mí magyarjainkat a kivándorlási engedélyhez, átmenetileg
lakásába fogadta, csekély házimunka fejében ellátást ad, állandóan
családi asztalához hívja a nyelvet sem értő idegeneket.

Azok a motívumok, melyeket a levélíró korábbi vallási gyakorlatá
nak manipulálására előhoz, mind pozitívan hangzanak: alkalmazkodni
akar, az életben igyekszik megállni a lábán, hálás jótevőjének, hajlandó
megalkudni a realitásokkal. fegyelmet vállal magára. Nem állítja házi
gazdájáról, a lelkipásztorról, hogy megkívánná a befogadottaktól a pro,
testáns templomba járást. Ó azonban úgy hiszi, hogy így kell tennie.
Mí ért? Valószínűleg meg sem fordul a fejében, hogy egy lelkipásztort
az Isten-kapcsolat ilyen manipulálása önmagában is bánthat, függet
lenül attól, hogy jelen esetben becsapási szándék is fennáll éppen a
j ótevővel szemben; hogya gyakorlati felebaráti szeretetben ennyire
kitűnő pásztorral szemben méltatlanság felté telezni abefogadottak
kiszolgáltatott helyzetét kihasználó, zsaroló prozelitízmusnak árnyékát
is (ha feltétel lett volna a pásztornál, hogy csak protestánsokon segít,
vallási hovatartozásukról gyorsan meggyőződhetett volna); és hogy az
ilyen eljárás nem alkalmas ,,hála" a mellékes szándék nélküli emberi
szelgálatok ért . Milyen alapon tekinthető mégis logikusnak, ,,hálás"·nak
az a viselkedés'? Ezt talán akkor lehetne mondaní, ha az illető a vallás
gyakorlatot olyan gesztusnak tekinti, mellyel "szívességet" lehet te nni,
előmozdítani a házigazda ügyét a tőle kapott segítség viszonzása k ép
pen.

Hasonló ,,hálás" viselkedésről számol be egy 20 éves magyar egyete
mista az 1956-os menekülteknél: "Míg új menekültek voltunk. jártunk
mis ére, mert kötelességünknek éreztük a sok jóságot meghálálni, melyet
a lelkipásztorok részéről tapasztaltunk. Mos t már a magunk lábán
élün k, nem érezzük ezt a kötelességet."

Egy ktilföldi magyar lelkipásztorral tö r tént a következő eset : egy
magyar jelentkezett nála, hogy gyónni szeretne. Beszélgetés közben
azonban kiderült, hogy az illető nem katolikus, tulajdonképpen nem is
gondolt gyónásra, hanem csupán hálás akart lenni a papnak, aki olyan
sokat segített rajta.

Vallásos magatartásunkat eddig sokszor a társadalmi elvárások,
vagy az egyházi tekintély iránti engedelmesség határozta meg. A zsinat
elve ezen a téren is érvényes: ,,Az ember méltósága megköveteli, hogy
tudatos és szabad elhatározással cselekedjék, azaz mély személyes
meggyőződéstől indíttatva, nem pedig vak belső ösztön, vagy puszta
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külső kényszer hatására" (Gaudium et Spes , 17. pont ) .
Amint látjuk, a zsinat maga is igyekszik előmozdítani és a vallásos

ság szempontjából fontosnak Héli a napjainkban megfigyelhető fejlő

dést a tradicioná lis kereszténységből a maga-választotta kereszténység
felé .

Másik jellemzője lesz az új egyházi kibontakozásnak buzgó vallási
közösségek kialakulása a tagok tevékeny részvételéve l. Karl Rahner
úgy gondolja, hogy a kis csoportok szoci ológiai sze mpontból sok közös
séget mutatnak majd a szektákkal.'

Egy f iatal káplán errOl igy ír:

.KiJlvárosi plébániai munkában dolgozom. A nagy tömegben kis keresz tény közös
ségeket igyekszünk összehozni és ott élni az evangél iumi testvériséget. Meglátásom
szarint a tömeg-kereszténység egészen felületes dolog és megszünOben van már. A
fiata loknak nem kell egy fe lüle tes . félig babonás, szenteket szinte imádó vall ás. A
legtöbben ezért hagyják ott. Igazi keresztények kevesen vannak . Nos. ezeket kell
Illeg találnunk és összehoznunk."

A vallásgyakorlat lényeges részét képezi a jövőben a ..részvétel" a
vallásos közöss ég életében: megjelenni a közös istentiszteleten, be lekap
csolódni a közös akciókba, viselni a közös terheket (anyagiakat is). A
részvétel, a ..communio" er ősítés ében lá tja egyébként a zsinat is a
vallásos élet megújuIásának útját. Különösen a liturgia megújftásáról
és a világiak apostolságáról sz öl ö dekrétum foglalkozik ezzel. A ..rész
vétel" szempontját emeli ki a modern teológia a vallásgyakorlat ellen
tétének, a bűnnek tárgyalásában is . Nemcsak a közös Udvösség teszi
szolidári ssá az embereket, hanem a bűnök is, ezér t egészen személyes
vétkUnkkel is ártunk a közösségnek, melynek tagjai vagyunk. A bűn

ilyformán kártékony részvétel a kö zösség életében.
Az elmondottakat nem szabad valamifaj ta kollektív vallásosság kia

lakulásának prognózisaként értelmezni, ahol majd minden vallásgyakor
la t közösségi formát kap. A keresztény életnek mindig lesznek lényeges
..házi feladatai" . Fontos változás mégis az utóbbi évtizedek individua
lis ta lelkiségével szemben, ho gyavallásgyakorlatban az ..Isten és én"
viszonyról az "Isten és mi" viszon yra tevődik á t a hangsúly.

6) lsten népe a történelemben

A ..keresztény világiasság"-ban élőnek a vallásos közösségben, az
egyházban fontos közéleti szer epe lesz: képviseli a vallásos közösség
..érdekeit", érvé nyre juttatja szempontja it a közéletben . Ezt eddig első

so rban államjogi formulákkal vagy az egyházi és politikai vezetők köz.
vetlen tárgyalásában szabályo zt ák . a ,,nép", illetve a ,,hivek" tevékeny
bevonása nélkUl. Függetlenül attól, ténylegesen mennyire segíti illetve
akadályozza az állam az egyház működ és ét, a feladatok egyre nagyobb
szétválasztódása folytán (az egyházna k az államtó l való elválasztása is
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ezt fejezi ki elsősorban) az államjogi formulákn ak egyre kev esebb , a
hivek kö zvetlen bekapcsolódásának egyre jelentősebb szerepe lesz a
vallásos k özöss ég ..közéleti" szere pé nek kialakít ás ában. A vallásos k ö
zöss ég közéleti súlyát elsősorban nem közjogi státusa, hanem közvetlen
társadalmi hatékonysága, ..termé kenysége" adja majd meg , A ..keresz
tény világiasság"-ban élők egyh áza annyira a világban élő híveké lesz,
az ő közösségUkké, az ő ügyUkké válik, hogy az egyház nemcsak ..alkal
mazkodik" a hívek állapotához. nemcsak ..figyelembe ves zi" igén yeiket ,
hanem - ami a kö zéleti láthatóságát illeti - jórészt csak hív eiben fog
élni.

Az is val ö szín ű , hogy a ..keresztény világiasság" szerint élő személy
nem úgy fogja majd képviselni a vall ásosság ügyét, mint mostani ka to
likus aktivistáink, nem lesz ..vezéregyéniség" a katolikus rnozgalmak
ban , hanem elsősorban hivatásbeli munkájában törekszi k majd kat óli
kusként, vallásosságából merített értékek hordozójaként mutatkozni,
tehát nem annyira polit ikai technikával, hanem inkább a személyiség
súlyáva l képviseli a a közéletben az egyház ügyét.

A ..keresztény világiasság" fel é való fejlődés befolyással lesz az
egyháznak k üls öleg, s ta tisztikával mérhető képére, Talán már r övide
sen le kell szoknunk arról, hogy százal ékban adjuk meg a hívek vallás
gyakorlati arányát, s ezzel táplálj uk az illúziót . hogy tul a jdonképpen
még sok ,,hívő" van, csak éppen egy részük nem ..gyakorolj a" már
vallását. A ..keresztény világiasság"·ban gyakorolt vallásosság nehezeb
ben m érhet ö, mint az eddig nyilvántarto t t kategóriák. Logikus volna
tehát, ha egyrészt a vallásgyakorlat eddig számontartott kate góriái
mellé sürgősen besorolnánk a ..keresztén y világiasság" inspirái ta h ét
köznapi tetteket (s az új vallás-gyakorlati s tati szt ikákat már ennek
figyelembevételével értelmeznők ) , másrészt , ha ezentúl nem neveznők

,,hivő"·nek azokat, akiknél nincsenek hitből fakadó tettek. (Nevezhet
nénk őket inkább tá vol-éllé knak, akikhez a ..hív őkv -nek misszionáriusi
küldetésUk van.)

A jövő vallásgyakorlata és lelkipásztori munkája az eddi giné l haté
konyabban fog i gazodni a társadalmi adottságokhoz. Egy mez ögazda
sági vid ék plébánosa, figy elembe véve kül önösen a magyar vonatkozás
ban történt mulasztásokat, a múlt kritikáján keresztül így foga lmazta
meg a jövő lelkipásztorkodásnak ezt II perspek tfváját:

.Mlnket papokat úgy bocsáj tottak kl a lelkipásztori munkára , úgy ls készítettek
el ö, hogy a még éri ntet len, pat rl árkálls formában élö földműves népet vezessük az
üdvösség útjá n, Mondogatták, lesz majd a faluban, községben egy pár tanultabb em
ber, kevés iparos és keresked ő , de ezek eltö rpül nek a túlnyomóan egyszerű nép
mellett. Mo st ennek végei Szint e mindent újra kell tanulnunk, hogy tudjunk valamit
tenni a sokrétű társadalommal. I:s nem vagyunk rá felk észülve!

Eddig a gyárimunká st nem ls vettük figyelembe, nem volt hozzá szavunk. Ok vol
tak a . cucü lsták" , ami annyit Jelente tt : elveszett istentag adó, AIIg volt kOzhivatalno-
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kunk , de ezeket sem értékeltük, olyan jött-ment embernek tartottuk . A föld számított.
kine k mekkora birtoka volt. akkora vo lt a tek intélye.

Most gyári munkás a hfvelnk tö mege. Mi pedig áll unk el őttük és nem tudunk a
nyelvükön beszéln i . nem ismerjük problémáikat , lelkületüket , értéküket. Nem tudjuk
megnyitni szlv üke t, lelk üket . nem ismerjük igényeiket, gondjaikat, bajuk at. Van búza
szentel ésünk, aratóünnepélyünk, ünnepeink is szi nte a földmüves népünk életéhez
igazodnak. Adv ent. nagybőj t és a legtöbb ünnep arra az idöre esik, ami kor a föl dmü
ves legjobban ráér. A nyári egy-két ünnep is az aratás -csép lés után és kukortca
tö rés előtt van. Az öszi betakar itás után kezdődnek az ünnepek . A gyárak és üzemek
meg inkább nyáron szünetelnek s igy télen az ünnepnapok inkább akadályoznak. Most
már a szombatok s talán közeljövőben a péntekek is szabadok lesznek. Mi ezt figye
lembe se vesszük.

Aztán itt van a rengeteg nyugdijas . Ez a fajta ember eddig ism eretlen volt , rnosr
a társadal om egy részét képezi. Nincs hozzájuk szavunk.

A di ákság a társadalom igérete, számban szintén hi hetet lenül felduzzadt. Ezekkel
sem tudunk mi t kezden i. Valamikor kl ta l élt ák számuk ra a kongregációkat , cserk észe
te t, önképzököröket, Ezeket a mi viszonyaink között nem fo ly tathatjuk, de semmi
mást nem tudtunk adni helyette.

Sürgősen fel ke lle ne mérni az új tevékenységi ter ület ünket . a munkástömegeket .
Azt hiszem, nem arra van szükség , hogy mi papok gyárba men jünk dol gozni , hanem
arra, hogy a gyár i munk ást is úgy ismerjük és szeress ük, mint ahogyan ismert ük és
szerettük a mi egysze rű földműves hfveinket ."

A társadalmi adottságokhoz való alkalmazkodást - a fenti besz á
molóból kiindulva - egy hasonlattal így határozhatnánk meg: mai
híveinket akkor szeretjük úgy, mint egykor a földműves népet, ha
igyekszünk Istent, vallásosságot ugyanúgy közelhozni az ő életükhöz,
körülményeikhez, mentalitásukhoz, mint tettük a földművelő embe
rekkel.

,,Mindenkinek mindene lenni, hogy mindenkit üdvözítsünk" (l Kor.
9,22 ). Ez ma is az t jelenti: alkalmazkodnunk kell mindenkihez, hogy
így közvetitsük az Evangéliumot. Azt jelen ti : mindig a másiknak legyen
"igaza", ő szabja meg a formákat, az ő törekvései érvényesüljenek mind
addig, mig nem kifejezetten az E vangéliumról van sz ö. Ne tévesszük
szem elől , hogy itt az alkalmazkodás "hozzáidomulás"-t jelent , nemcsak
figyelmességet, udvariassági gesztust vagy szolgálatot; a vallásos közös
ségnek, az egyháznak kell "hozzá idomulnia" a világban élő ember ízlé
séhez, életérzéséhez, kivánságához, hogy aztán a közvetlen közelből

nyújthassuk neki az Evangéliumot. A zsinat ezt hirdet te meg az "aggi
ornamento" jelszóval, ezt célozták a később foganatosított reform,
intézkedések, kísérletezések , erre tö rekszenek a reform-mozgalmak az
egyházi élet különféle területén.

Ha most befejezésül közvetlenül feltesszük a kérdést: vajon a val
lásgyakorlat mai krízise a vallásosság csökkenéséhez vagy megújulásá
hoz vezet-e, az elmondottak alapján úgy hisszük, bizton helyezhetjük
kilátásba a megújulast . Mindazonáltal az átalakulás közben nagyon
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kellene ügyelnünk arra, ho gy a régi formák lebontásakor keletkező

romok ne temessenek maguk alá egyetlen igaz Isten-kapcsolatot se.

' ) Karl Rah ncr : Sendung und Gn ade , Innsbruck 1961. 27. o.
' ) Rahner: id . mű 41. o.
' ) Konrad W. Kraemer: Vatikanwn II., Osnabrück 1966 ' 7. o.
' ) Schillebeeckx : A zsinat m érlege, Róma 1968. 27. o.
' ) Rahner: id . mű 38. o.
' ) Rahner: id . m ü 31. o .
' ) Szentbeszéd 1969. okt. 5-én a Wiener S tadthalle-ban.
' ) Rahner: id . m ü, 34. o.

Galambos Irén

A LITURGIA REFORMJA A ZSINAT UTAN

A zsinat Liturgikus Konstituciójának emlékezetes kihirdetési napján 
1963 december 4·én - használta el ősz ör Balthasar Fischer, a trieri Liturgi
kus Intézet egyik vezetóje , plasztikus hasonlatát a zsinat liturgikus reform
jának megvilágítására: .A katolikus egyház liturgiája 400 éven át gIpsz
kötést hordozott, a mai napon vették azt le róla" . Valóban a hitújítás ilyen
töréshez hasonlftható az egyház életében s utána a liturgia minden mozzana
tának és gesztusának aprólékos szabályozása révén slnbe került, megmere
vedett és ez a helyzet csak most a II. Vat ikáni Zsinat után változott meg. Ezért
nem csodálkozhatunk azon. hogy ilyen hosszú idő és megszokottság után
nehéz most újra a magunk lábán járni. Csak a szakemberek látták már a
zsinat folyamán, vagy később , amikor a liturgikus Konstituclót magyarázták ,
hogy az valóban . forradalmi csírákat rejt magában" (A . J. Jungmann) vagy
hogy .fordulópontot jelent, melynek méreteit csak a [ övő generációk fogják
felfogni " (J. Gelineau). A zsinati atyák túlnyomó többsége azért kívánta els ő

helyen a liturgia reformjának megtárgyalását, mert abban - annak pasztorá
lis jellege folytán - magukat általában . szakembereknek" érezték. Igy a
liturgikus kérdések megtárgyalása, bizonyos fokig . kísérl et i alannyá ' is vált.
mely megmutatta a zsinat irányát és várható eredményét. Ugyanakkor, mivel
a zsinat kezdeti műve volt, nem tekinthetó teljesen érettnek, lezártnak, ha
nem a zsinat többi határozatainak tükrében és az egésznek a szellemében
kell szemlélnünk. A zsinat János pápa szavai szerint . novtclusokká" . vagyis
kezdökk é tette a zsinati atyákat. akiknek a zsinat . átnevel ö iskoláján" kellett
keresztül menniök, hogy más emberekként térjenek onnan vissza . Ezen az
átalakuláson természetesen nemcsak a zsinati atyáknak kell átmenniök, ha
nem mindenkinek: papoknak és híveknek is egyaránt. Ez az .átnevelési
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szándék" a magyarázata a fokozatos átmenetnek: a zsinat befejezése óta az
elmult években egymás után jelentek meg a különbözö rendeletek vagy az
új liturgikus kIadványok . Akik még ma is azt hangoztatják. hogya fokozatos
átmenet helyett egyszerre kellett volna minden rendeletet és új szöveget
kiadni . nem veszik tekintetbe a reformnak éppen ezt a célját. A zsinat litur
gIkus reformjának ugyanis nem csupán bizonyos szabályok vagy szövegek
módositása a cél ja. hanem az, hogy alapvetően megváltozzék beálHtottságunk
a liturg iával kapcsolatban is. A liturg ia ugyani s nem csupán a rltust szabályo
zó rendeletek vagy szokások foglalata . hanem - mint ezt a Liturgikus Kon
sti tuci ó ismétel ten leszögezi -: . Lelki életü nk forrása és csúcspont ja. apos
to ll tevékenységünk legfőbb célja. hogy mindazok, akik a hit és keresztség
által isten gyermekei lettek. összej öj jenek és az egyházzal közösségben
Istent dicsérjék . az áldozatban részt vegyenek. és az Úr vacsoráját egyék"
(Lk 10).

A zsinat befejezése óta megjelent fontosabb liturgikus rendeletek és
kiadványok.

1963. december 4-i ke l tez és ű a zsinat li turgikus konsti túciója: a C o n 
s t I t u t i o d e s a c r a I i t u r g i a . melynek a következő években sz árnos
magyarázata. kommentárja jelent meg. (1) A Konstitució hét fejezete felöleli
a liturgia megüJftásának egész terület ét. Az első fejezet (1-46) a megújulás
általános alapelveit tárg yalja . a második (47-58) az Eucharisztia szent titkát.
vagy is a szentmisét. a harmad ik (59-82) a szentségeket és a szentelménye
ket , a negyed ik (83-101) a zsolozsmáról sz él . az ötödik (102-111) az egy
házi év reformjának elveit tartalmazza. a hatodik (112-121) az egyházi zené
vel foglalkozik. mig végül a hetedik fel ezet (122-130) a liturgikus eszközök
rő l és ruhákról s az egyházmüvészetről szól.

1964. szeptember 24-én kelt a liturgikus reform első végrehajtási utasí
tása: I n s t r u c t i o a d e x e c u t Ion e m C o n s t i t u t Ion I s d e s a c r a
L I t u r g I a r e c t e o r d I n a n d am . Bevezetője leszögezi a reform alapel 
veit. melyek a következők : A hivek aktiv részvételének elősegítése. a foko 
zatos átmenet. kellő magyarázattai . a pasztorációs munka el öseqlt ése, mely 
nek középpont ja a liturgia .pascharnisztérlurna" . husv étltltka, általa részesül
a világ az isteni életben. Foglalkozik a papság liturgikus kikép zésével. a teo
lóg laloktatás egyik főtantárgyává teszi a liturgiát. szorgalmazza és szabályoz
za a hivek liturgikus nevelését. Az egyes konkrét Intézkedések közül kiemel
hetjOk a következőket: megszünteti az ismétléseket. elhagyatja iII .leegy·
szerúsit l a misének egyes később i járulékait (lépcsőirna . utolsó evangélium.
Leo-Ima) más részelt viszont (secreta. doxologla. emboli zmus) kiemeli , egyre
nagyobb területet enged a nép-nyelv használatának.

1965. március 7·én kelt az egyOttmisézést és a kéts zin alatti áldozást
szabályozó rendelet III. szövegkiadvány : R i t u s s e r van d u s i n c o n c e •
l ebratlon e M issae e t Rltus Communionis sub utraque
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s p o c I e . A koncelebráció újból való bevezetése nemcsak praktikus jelentő.

ségü nagyobb papl közösségek vagy összejövetelek eset éri. hanem a papság
és a püspök egységének meg a papság testvéri közösségének igen hatásos
kifejeződése. A kétszín alatti áldozás bizonyos esetekben való engedélyezése
a hivek teljesebb és hatékonyabb részes edését segíti eló .

1967. március S-én jelent meg a szakemberek által már régen elkészített
utastt ás az egyházi zenéról: I n s t r u c t i o d e m u s i c a i n s a c r a I i 
t u r g I a . mely. X. Pius pápa Motu propriója (1903) óta a legjelentősebb

egyházzenei intézkedés. A zsinat liturgikus reformjától éppen az egyházi
zenészek egy része féltette a kétségtelenül nagy értéket jelentő hagyományos
egyházi zenét . elsósorban a gre goriánt és a klasszikus polifóniát. Pedig a
reform a múlt minden igazi értékét meg akarja menteni , ha azoknak liturgi
kus használatát bizonyos feltételekhez is kötl, ugyanakkor azonban új lend ü
letet ls ad az egyházi zenének új feladatokkal . mert az éneket a liturgia
szerves részévé teszi. Az egyház i zene újjászületésének jegyében fogant ez
az Instrukció. melynek rendelkezéseiből Ismét csak néhányat szeretnénk
kiemelni : a liturgikus cselekmény nemesebb alakot ölt. ha énekelve végzik
(S.): ugyanakkor engedélyezi, hogy indokolt okból az ünnepélyes misében
ls csak fennhangon mondjanak egyes rés zeket (8 .) . fontos 32. pontja . mely
engedélyezi, hogya körmenett énekek (introitus, oHertorium, communio)
népénekekkel helyettesfthetók. s buzdít ása. hogy mindenütt. még a kisebb
templomokban is szervezzenek énekkarokat . LJ . n. Scholákat (19-21) . Itt ern
1ftjük meg , hogy 1964 december 14-én megjelent a K y r i a I e S i m p I e x .
1967 szeprember 3·án pedig a G r a d u a I e S i m p I e x melyek egyszeru
gregorián dallamaikat a kisebb egyházak számára ajánlják. de mintául szol
gálnak a népnyelvü megzenésitések számára is .

1967 május 4-i keltezésű a • T r e s a b h i n c a n n o s " kezdotú második
végrehajtási utasítás a liturgia általános reformjára vonatkozóan : I n s t r u c 
t l o altera ad executionem Constitutionis de Sacra LI 
t u r g I a r e c t e o r d i n a n d a m és a hozzákapcsolódó szövegkiadás : Va 
r i a t Ion e s I n O r d i n e m M i s s a e i n d u c e n d a e . Ez további lépést
jelentett főleg a szentmise egyszerus ítése terén: a perikópák szabad válasz
tása . a megemlékezések és a parancsolt könyörgések megszüntetése. a pap
gesztusainak további egyszerúsítése. az áldozás utáni csend beiktatása 
a jelentősebb pontlal .

A liturgikus . átneve lés " szempontjából az egyik legje l en tősebb doku
mentum az 1967 május 25-én megjelent rendelkezés: I n s t r u c t i o d e
c u I t u m y s t e r i i e u c h a r i s t i c I, nem annyira gyakorlati intézkedései
miatt (pl. a kétszfn alatti áldozásra, az Oltáriszentség őrzésére vagy kitéte
lére vonatkozóan) . hanem elsősorban az Eucharisztiára vonatkozó tanítás és
a helyes liturgikus és eucharisztikus lelkület kialakítására vonatkozó elvek
részletes kifejtése miatt.

Ugyancsak 1967 nyarán jelent meg az U k u m e n i k u s D i r e k t o r i u m,
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amely nemcsak engedélyezi. hanem szabályozza ls a keresztények közös
Istentiszteleteit. amelyekre különben maga a pápa adott példát. amikor a
zsinat befejezése alkalmával a nern-katollkus zsinati megfigyelőkkel. vagy a
Rómába látogató anglikán prlmással vagy a konstantinápolyi pátriárkával tar
tott ilyen ökumenikus istentiszteletet.

1968 június ta-án jelent meg az új pontifikálé : P o n t i f i c a II s R o 
m a n i, a püspök-, pap- és diákonus-szentelés új rendjével . amelyeknek
népnyelvü fordftása és azok bevezetése természetesen az egyes Püspöki
karoktól függ.

1968 augusztus 15. óta használjuk az eddigi római kánon mellett a h á 
r o m ú j e u c h a r I s z t i k u s I m á d s á g o t és a n y o I c ú j p r e f á c i ó t.
amelyek nemcsak nagyobb változatosságot biztosftanak a szentmise központi
részében, hanem új szempontokra. eddig nem eléggé öntudatositott alap
vető Igazságokra ls felhivják a fi gyelmet.

liturgikus rendeletek és új szövegek szempontjából az 1969·es esztendő

egyenesen .vlharosnak" mondható. Szinte egymást érték a már régóta várt
új , terjedelm es kiadványok úgy . hogy az egyes országok liturgikus- és for
ditói bizottságal aIIg tudnak megküzdeni az előttük álló feladatokkal. Min ·
denekelőtt éppen a fordltás szempontjából fontos és kevésbé Ismert doku
mentumra szeretnénk felhfvni a f igyelmet. 1969 január 25-én jelent meg a
püspöki konferenciák és a nemzeti liturgikus bizottságok elnökeihez intézett
francia nyelvü Instrukció: A I i t u r g i k u s s z Ö v e g e k n é p n ye I v r e
t ö r t é n ő f o r d f t á s a ügyében. Mindjárt első pontja leszögezi . hogy a
meglévő ford ít ásokat többoldalú kipróbálás után újból felül kell majd vlzs 
gálni. Ha egy nyelvet különböző országokban beszélnek, a fordít ás munkájá 
ban mindegyik terület képviselői kapjanak helyet (2.) . Tekintetbe kell venni
az illető nép ill. nyelv szellem ét. a szövegek rendeltetését (26.. 36.) , de a ko
runk által támasztott követelményeket ls (24.) . általában. hogya saját nyel 
vén azt fejezze kl , amit az egyház az eredeti szöveg által közölni akart (6.) ,
de szükség van új szövegek alkotására is (43.) . végül hogy az ideiglenes
ford ftásokat kl kell próbálni (39.) .

1969 március 19-1 keltezésü az e s k e t é s ú j s z e r t a r t á s a, amely
a feleknek sokkal aktivabb részvételt biztos rt. tartható önmagában és ter
mészetesen nászmlsével, saját prefációval és áldással. A bevezető külön
kiemeli a sajátos népi szokások alkalmazásának lehetőségét.

A legnagyobb "vihart" kétségtelenül az 1969 március 21-án megjelent új
naptár : C a I e n d a r I u m R o m a n u m váltotta ki. Már nyilvánosságra hoza
talának körülményei ls: az egyes országok Püspöki Karait és liturgikus Bi·
zottságalt egészen váratlanul és készületlenül érte a közzététel és a nyomá
ban kiváltódott elégedetlenség. Ha közli ls az új naptár az egyes változtatá
sok okait. azok nem meggyözőek és nem felelnek meg mindenben a liturgi
kus Konstitució rendelkezéseinek. Fő törekvése kétségtelenül az Úr ünnepei
nek s rgy a vasárnapnak a kiemelése volt. Az egyes országok szakemberei-
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re vár a saját kalendárium kialakítása.
1969 április 6-án kelt a szentmise állandó részeinek új rendje . az O r d o

M I s s a e. a már évek óta bejelentett . rnlssa norm atíva" vagy . typica " .
Történelmi jelentőségü megjelenése - mint ahogy VI. Pál pápa az új mise
könyvet elrendelő apostoll konstituciójában kifejti . - mert a négy évszázad
dal ezelőtt. V. Plus pápa által kiadott első Római Misekönyv helyébe lép.
természetesen az Ordo Lectionummal és a jelen sorok irásáig még meg sem
jelent Változó Részeket (oratiók. pref ácí ök, ant ifón ák) tartalmazó résszel
együtt. Akármennyire is örvendetes. hogy végre eljutottunk a liturgikus re
formnak ehhez a jelentős lépéséhez. a szakemberek nem t itkol ják a kéts éq
telenül kompromisszumos. nem egészen következetés és vi lágos felé pitésü
megoldás feletti csal ód ásukat. A Liturgikus Tanács t itk ára. A. Bugnin i az új
eucharisztikus imádságok bevezetése kapcsán azt a megjegyzést tette. hogy
a szakemberek által elkészített tervezetnek a keresztút 14 st áciöj án kellett
keresztül mennie . Nyilván ez a helyzet az új Ordoval kapcsolatban is . Külö
nösen a hosszú bevezető rítust. az áldozati adományok előkészí tésének egyes
részeit és az áldozási előkészület nehézkességét kifogásol ják és megállapít
ják. hogy bizonnyal nem ez az utolsó sz ö a miserend megúJításával kap
csolatban .

1969 május lS-én jelent meg az új Ist ent iszteleti Kongregáció e lső kiad
ványaként a gyermekek keresztségének szabályzata és szövegkönyve : O r d o
b a p t i s m i p a r v u lor um . a zsinat szándéka szeri nt az adott helyzethez
alkalmazva. A szöveqek e l sősorban nem a megkeresztelendőhöz . hanem II

szülökhöz és a keresztszülőkhöz szólnak . Első helyen az egyszerre többeknek
kiszolgáltatott forma áll . azután az egyes keres ztségé. de van külön forma a
tömeges keresztelésre is . Hozza a keresztségi mise külön szövegeit is .

1969 augusztus folyamán jelent meg. a már május 25-én keltezett új 01
vasmányrend vaskos jegyzéke . az O r d o I e c t i o n u m m i s s a e. Mivel az
olvasmányokat a szentmise jelenlegi rendje során ismerte t jük . most ezzel
külön nem foglalkozunk.

Természetesen még sok más ideiglenes szöveg (igy pl. húsvét vigil iájának
új rendje . a bérmálás. vagy templomszentelés megújított szertartá sall is
megjelent, valamint több kisebb vagy hely i jellegü engedményt (mint pl.
engedélyt arra. hogy laikusok is áldoztathassa nak. vagy a kézbe történő

áldozásra) is kiadott az illetékes római kongregác ió i ll. az egyes országok
püspöki kara.

E számos változás ellenére vagy talán éppen az elhúzódó li turgikus re
form miatt nem lehet észre nem venni bizonyos fáradtság vagy unalom
jelelt sem. másrészt meg az elégedetlenség és a sokkal gyökeresebb reform
igényének a jelentkezését sem. Egyesek egyenesen a liturgi a k rl z lsé r ől be
szélnek. ez azonban természetes velejárója az egész vallási élet ter én jelent
kező nagy átalakulásnak. A liturgiát a jövő embere számára is szánjuk . azért
szüks éqes, hogyallturgiatörténet mellett olyan modern tudományok. mint
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a pszichológia és a szociológia is. szóhoz jussanak a liturgia kialakítása terén .
Mivel a szépszámú liturgikus rendelet közül kétségtelenül az 1969 advent

e lső vasárnapjával életbelépő új miserend érint bennünket legközvetlenebbül ,
ennek újításalt s azok teológiai és lelkipásztori jelentőségét Ismertetjük a
következőkben .

A szentmise új rendje

Az új rend egyik szembeötlő sajátossá ga, hogy számos választási lehet ő 

séget nyújt. Je llemző , hogy a rubrikák egyik leggyakrabban használt klfe]e
zése a .pro opportun ltate" (ha úgy tetszik, ha alkalmasnak látszik). Alltur·
gia a jövőben tehát sokkal változatosabb s ennek következtében . élöbb"
lesz. mint a reform előtti időben. A szentmise felosztása is megváltozott.
Régen e lső részét : elő rnis é nek il l. a hittanulók miséjének nevezték, förész ét
pedig a hívek miséjének. Az új miserend a szentmise első I őr ész ét az I g e
I i t u r g i á j á n a k , a másodi kat pedig e u c h a r i s z t i k u s II t u r g I á 

n a k nevezi. Ezt a két t ör észt a szentm ise bevezető és befejező részei
foglalják megfe l e lő kere tbe.

A szentm ise bevezető ritusa

A szentmisét a b e v e z c t Ő ' é n e k nyi t ja meg : . M ldön a nép össze
gyült, a pap segédkezőkke l az oltárhoz megy. Közben az introitust éneklik"
- mondja az új rubr ika. Nem szükséges, hogy ez az ének feltétlenül azonos
legyen az introitus szövegével. Az egyházi zenéről szóló rendelkezés rneqen
gedi. hogy az illetékes püspöki kar megfelel ő egyházi népéneke t is kijelölhet
a mise körmeneti énekeinek helyet tesitésére. A magyar püspöki kar élt is
ezzel a jogával és minden évre kiadja a Templomi énekr endet. A rubrikák a
nern-énekes misék számára a jövőben egy·egy elmélkedésre szánt gondolatot.
vagy az ünnepre vonatkozó . rnott ót -t jeleznek (ez a Változó Részeket tartal 
mazó kötetben fog megjelenni) . Ezt felolvashatja a lektor vagy esetleg a
köszöntés után maga a pap. Az int roitusnak különb en az a célja . hogy .rneq 
nyissa az ist enti szteletet és megteremtse az összegyültek lelki egységét a
liturgikus i dőnek megfe l e l ően" .

A pap bevonulás a után megcsókol ja az oltárt és helyére megy . A beve
zető ének befej ezése után keresztet vet. majd k ö s z ö n t I a z e g y b e •
g y ü I t e k e t . Ez a köszönté s valójában eddig is megvolt : a szentmise első

. Dominus vobiscu m" ·a. Az .o- legyen veletek' köszönté s a jövőben is al
kalmazható, de ajánlatosabb a Szent Pálleveleiből vett köszöntéseket hasz
nálni, melyekrő l tudjuk . hogy éppen az őske reszté ny liturgikus használatból
kerültek a levelekbe. A felelet rájuk .~s a te lelkeddel" . A köszöntés után a
pap, a diákonus vagy más erre alkalmas segédkező röviden, pár szóval be
vezetheti a napi misébe a hiveket.

A köszöntés és a rövid bevezetés után a szentmisének egy új része
következik : a közösen és hangosan végzett b ü n b á n a t i a k t u s . A pap
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lelszólitja a híveket. majd rövid csendet és lelkiismeretvizsgálatot tartunk.
A búnbánatí aktus többi részét többféle módon végezhetjük. Az els ő forma
a megröviditett Confiteor. A másodi k forma szerint a bevezetés és lelki
ismeretvizsgálat után rövid párbeszéd következik . Az ugyancsak párbeszédes
harmadik forma pedig magában foglalja a Kyriét is, amennyiben az egyes
felszólitásokra . Urarn irgalmazz · , i ll. . Kri sztus keqyelrnezz" a fel elet. A pap
a bűnbánati aktus végén a szok ásos feloldozási imát mondja.

A K y r i e t ls egyszerúbben végezzük. A pap fel szólítását csak egyszer
ismétli meg a nép.

Az Úr- és az apostoli kor szentjeinek ünnepein, ezenkívül - advent és
nagybójt kivételével - minden vasárnap énekeljü k vagy mondjuk a Glor iát.
.Ezzel az ősi és tiszteletreméltó himnu sszal dicsóít i a Szentl élekben ösz
szegyült közösség az Atyaistent és a Bárányt ." A kar ácsony i és husvéti id ő

hétköznapjain és általában a szentek miséiben elmarad.
A szentmise bevezetó ritusa a n a p i k ö n y Ö r g é s s e I zárul. A pap

egyszerúen csak . Kö nyöröqlünk"-kel szólítja fel a közösséget . Az .Úr legyen
veletek " csak az evangélium, a prefáció és az áldás elő tt maradt meg. A
felszólitás után rövid csendet keli tartani. hogy tudato sítsuk magunkban: az
lsten színe elött állunk. Az új könyörgések korunk emberének igényei t job
ban tekintetbe fogják venni.

Az Ige liturgiája

Az egyház, a zsinat kívánsága szerínt. Isten igéjének bóséges asztal á
hoz hív bennünket. mielőtt áldozati asztalához járuln ánk. Ez az ige-istentisz
telet, két olvasmányból és az evangéliumból , a közöttük lévó énekekból, a
homlllából, a hitvallásból és az egyetemes könyörgésekból áll.

Az olvasmányok új rendjével azt akarjuk e lérnl , hogya misének ez a része gazda·
gabb és változato sabb legyen . A vásár- és ünneonapi misékben az evangéliumot két
olvasmány előzi meg: az első által ában az Ösz övets éqből . a második az új sző vet 

ségi l evelekből való. Hétkö znapokon csak egy lecke van, de külön olvasmányt tar
talmaz a lect ionale minden napra. Csak a nagy ünnepek olvasm ányai ismétlődnek

minden li turgikus évben. míg a hétköznapok számára kétéves . a vasárnapok számára
pedig három évre szóló olvasmány-rend az előlrás . Az olvasmán yok rendjében ket t ő s

elvet alkalmaztak: a temat ikus és a folyamatos olvasmány rendjét . A nagy ünnepe.
ken és az egyházi év je l entősebb i dőszakaiban (advent . nagyböjt. husvéti i dő ) úgy
választott ák ki az olvasmányokat . hogy azok össze függjenek egymással. kiegészitsék.
magyarázzák egymást. Ez a szempont érvényesült különösképpen az ószövetségi sz ö
vegek kiválaszt ás ánál. Az évközi hétköznapokon viszont az un. . Iectío contin ue"
vagyis a folyamatos olvas ás elvét követi az új rend. A húsvéti időben ol. Jézus
búcsúbeszédét halljuk. az évközi hétköznapokon pedig az egyik évben Márk eva nq é
liumát szinte tel jes egészében. a másik, ill . harmadik évben pedig Máté és lukács
evangéliumának saját - Márktól eltérő - részeit. Folyamatos olvasmányként kapjuk
a karácsonyi időben János első levelét, a húsvét i idő első olvasmány aiban pedig az
Apostolok Cselekedetét. Az évközi hétköznapokon Szent Pál és Szent Jakob levelei
ls folyamatos olvasmányként kerülnek sorra.

Az e I s ó o I vas m á n y t , ha csak lehet, ne maga a pap, hanem az
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erre jól felkészült lektor olvassa fel az ambóról. Egyesek talán kifogásolják
a sokszor bizony nehezen érthető ószövetségi részekne k a bőséges alkal
mazását. Az új rend azonban kifejezésre akarja juttatni a két szövetség
egységét és azt. hogy az Újszövetség megértéséhez szükséges legalább a
fonto sabb ószövetségi könyvek Ismerete. Kétségtelen . hogy égetően szükség
volna az Ószövetsé g új magyar fordftására is . A régi , tőlünk nemcsak időben ,

hanern nyelvében és fogalmaiban is távol álló szövegeknek könnyebb rneq ér
tésére szolgálhat az új rendnek egy másik intézkedése : megengedi , hogy az
olvasmányok előtt , egy erre ugyancsak jól felkészült . magyarázó" (kom
mentátor) néhány mondatból álló bevezetőt mondjon vagy olvasson fel. (A
klosterneubur gi Népliturgikus Apostolság folyóiratként adja ki ezeket a . Be
vezetéseket" )

Az olvasmányok között z s o I t á r é n e k I é s é t irja e lő az új rend . Ez
a zsoltár az ige-li turgiájának szerves része. előadásának módja különféle le
het . Enekelheti az egész nép. vagy csupán egy előénekes (psalmista) . Erede
tileg a Graduálé is szólóéne k volt, melyet a jóhangú előénekes az ambó lép
csőjén állva énekelt (innen : lépcsőének) . Fontos . hogya szövegeket jól le
hessen érteni, nagyobb templomokban ezért a mikrofonba is énekelhető a
zsoltár . Kívánatos . hogy sz él ö- énekl és esetén is legalább egy röv id vers vagy
köszöntés ismét lésével a nép is bekapcsolódjék a zsoltárénekbe. A zsoltárok
rendszer int kiegészíti k, érzelmileg aláfestik az olvasm ányokat. elmélkedő

gondolatokat adnak. Különben ls az Ószövets égnek ezek az emberi lélek
mélyéről fakadó fön séges költemény ei az imádkozó emberek millióinak nyúj 
tottak már vigasztalást és erős itést . Régi magyar egyházi énekeink között
számos zsoltá rfordftássa l is találkozunk, esetleg protestáns testvéreinktől is
átvehetünk egyeseket. Tudomásunk szerint a magyar szakemberek is dolgoz
nak a zsoltárok korszerű fordításán és magyaros megzenésltésén.Amig ehhez
nem jutunk hozzá. felhasználhatjuk Sík Sándor zsoltárfordítását.

Ha az egyes püspöki karok másképen nem intézkednek, ünnep- és vasár
naponként még egy olvasmány lesz. A kelet i egyház szokása szerint ezt
egyszerűen .apostolnak" vagy .apostoli olvasmánynak" rnondjuk. de a ma
gyarban megmar adhatunk a • s z e n t I e c k e " elnevez és mellett. Lehetőleg

egy másik lekto r olva ssa fel . a magyarázó pedig ehhez is fűzhet néhány be
vezető szót .

A második olvasmány és az evangélium közöt t egy rövid szentí rási ver 
set éneke l az e lőénekes és ezt a nép kétszeres vagy háromszoros A II e I u 
j a - é n e k e keretezt. Mivel ez az ének. ill . az Alleluja már az evangéliumhoz
tartozik. úgy illik, hogy éneklése alatt már áll junk.

Az ige liturgiájának csúcspont ja az evangél ium ünnepélyes felolvasása
vagy éneklése . Ezt fejezik ki a kis é r ő körülmények is : a könyv mellett égő

gyertyát tarthatnak a segédkezők , az evangéliumos könyvet megtömjénezheti
a pap vagy diakonus, a végén pedig megcsókol ja. a hívek felállva hallgatják ...
Az evangélium hir detésé nél az érthetőség és az élményszerűség a főszern-
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pont. Stílusos a nagy ünnepek jól ismert evangé liumait énekelni.
Már a zsinat Liturgikus Konstltuciója leszögezte : .A h o m i I i a a szent

mise liturgiájának szerves r észel " Az új rend kifejezetten elői rja, hogy min
den vas ár- és ünnepnapon tartsanak szentb eszédet az olyan szentm isén,
amelyen a nép résztvesz. Ajánlja még advent és nagyböjt hétköznapjaira is
és általában minden olyan alkalomra , amely en a nép nagyobb létszámmal
Jelenik meg a templomban. Az Intézkedés azt is megkívánja, hogy ne akár
milyen tetszőleges témáról szóljon a prédikáció, hanem, bár tematikusan fel 
építve, de a bibliai szöveget magyarázza és alkalmazza a hallgatókra. Ter
mészetesen kl lehet fejteni az ünnepelt t itkot is, vagy magyar ázni a világ és
az élet problémáit természetfelett i megv ilágtításban. Az olvasmá nyok szöve
geinek gazdagsága biztosítani fogja a prédikáció változatosságát . Bizonnyal
hamarosan megjelennek majd beszédvázlatok vagy te ljesen kidolgozott beszé
dek is az új olvasmányokhoz, de kívánatos voln a. ha a papok egymás között
és a hiveknek egyaktivabb csoportjával közösen készit enék e l ő a prédik áció 
nak anyagát .

Az olvasmányokra és a homiliára a hív ek h i t v all á s s a I válaszo lnak.
Hitünk főbb igazságainak emlékezetükbe idézésével egyben az eucharisz tikus
áldozatra ls előkészülnek.

Az ige li turgiájának befejező része csak pár éve vált újra általános qya
korlattá , de máris nagy népszerűségnek örvend. Az e g y e t e m e s k ö 
n y ö r g é s e k összeállításába sokfelé bevonják a híveket vagy azok kise bb
aktiv csoportjait : a résztvevők maguk mondhatják el kéréseiket . Valamire
azonban vigyázzunk : hogy valób an . katollkusok" vagyis az egyház egyete
mes érdekeit szem előtt tartók maradjunk . Egyéni gondjainkat-bajaink at is a
közösség figyelmébe il l. imádságába ajánlhatjuk, mégsem szabad az eqye
temes egyház és az egész emberiség nagy gondjai ról megfe ledkeznünk. Az
a négyes kérés -csoport, amit az el ső Timoteus levél (2. 1-2) alapján ajánl a
Liturgikus Konstitució (53) . változatos form ában. de valamik éppen mindig
szerepeljen az egyetemes könyörgések között: .Az egyetemes könyörgése
ket a hivek részvéte lével kell végezni előszö r az anyaszentegyházért . azután
azokért, akik minket hatalommal vezetn ek. majd mlndazok ért , akiket sokfé le
baj szoronqat, végül minden emberér t és az egész vil ág üdvösségéért."

Az euchariszt ikus li turgia

Az ige liturgiája mellett az euchar isztik us áldozat a szent mise második
förésze . A régi hagyományos felosztás ebben is három egyen lőképen fontos
nak tetsző részt külön böztetett meg: a fel ajánlást , az átvá ltoztatást és az
áldozást . A zsinat liturgikus reformja során egyre vil ágosabban látj uk ennek
a felosztásnak a helytelenségét. Bár sokszor éppen a liturgikus mozgalom
egyes apostolai magyarázták pastorálls szempontból te tszetósnek t ün ö rnö
don. nagy lel kesedéssel: mintha a felajánlás (földi adományainkat tesszük
az oltárra) az áldozásnak (adománya inkat vissz akapjuk Kri sztus teste és vé-
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rekéntl volna egyenrangú párja. Pedig valójában a mi áldozatunk nem a
kenyér és a bor - hiszen akkor egyes termé szeti vallások igazán .értéke
sebb" áldozatot mutattak be, - hanem maga az lsten Fia, Krisz tus teste és
vére. Ezért az eucharisztikus liturgiának első részét ujabban nem nevezzük
felaj ánlásnak, hanem az áldozati adományok előkészítésének .

Az áldozatí adományok elókészltése

Az egyetemes könyörgések befejezése után ének következik . MIseénekeink
felajánlási versei majdnem mind a kenyér és bor, meg önmagunk felajánlásá
ról szólnak, a misszalé felajánlása antifonáiban azonban a legrltkábban talál 
kozunk .felajánlási gondolattal ". Ma a felajánlási antifona teljesen el ls ma
radt . Az új mise rend viszont ajánlja, hogy legalább bizonyos alkalmakkor a
hivek vagy megbizottjaik a kenyeret és a bort, esetleg más ajándékot is
maguk vigyé k az oltárhoz. Nagyobb részt teljesen újak a megrövidltett . fela
[ ánl ás" papi imái, mely eket a pap fennhangon is rnondhat . A német nyelv
terület hivatalos kiadványa azonban azt ajánlja , hogya pap tegyen különb
séget a szentmise több i részeinek hangosan mondott imái és a csupán . ért
het ö" hangon mondott felajánlási imák között. A hivatalos miserend inkább
csendet ajánl. A pap a lehetőleg nagyobb kehely-tányért a hivek áldoztatásá
ra szánt ostyával felemeli és új, szentirási Ihletésű és az ószövetségi
áldásokra emlékeztető imádságokat mond. A kehely felemelése közben cse
kély behelyettesít éssel ugyanazt az áldásformát használja . Kézmosásra az
eddig használt hosszabb és kissé öntetszelgőbb 25. zsoltár helyett a Mise
rere [50. zs.l egyszerű, alázatos fohászát ismét li a pap.

Egyesek követk ezetlenségnek teki ntik , hogy míg a mise kezdetérő l az új rnlse
rend minden papi magánimádságo t töröl , i tt meghagyott belölük néhányat és kifogá ·
sol ják a kézmosásnak ma már csakis szimbolik us cselekményét is . Az el ső püsp ökr
szinoduson bemut atott . mlssa norrnatlva" nem tart almazott Uyen halkan mondott
papi imákat . A szentm isének ez a része a különfé le kivánságok összeegyeztetése
folytán kapta meg Jelenlegi formáját . Ezek a csendesimádságok a helyes lelkül et
kialakítását célozzák. Megváltoztak, ill. tel jesen elmaradtak azok az imádságok,
amelyek itt, az áldozati adományok e lőkészítésénél . szep l őte l en adományról' , .ü dvös
ség ke lyhérő l " beszéltek és e lővéte lez ték Krisz tus testén ek és vérének lelajánlás át.
A szakemberek nagy része azért javaso lta a .orate fratres' eltörlését is. M ások
viszont a felajánlást záró könyö rgés bevezetésének tekint ik . Az egybeolvasztott
.orate Ira tres "·t és a .susctplar" -ot csak a pap mondja .

A f e I a j á n I ó k ö n y ö r g é s rendes körülmények között az áldozati
adományok e l őkészítésének egyetlen hangosan mondott, vagy énekelt lrnád
sága. A li turgi kusok már régebben megállap ították, hogy ez nem .csendes
imádság" volt , hanem .oratlo super secreta" , vagyis a kiválasztott ado
mányok feletti ima.

A nagy euchariszt ikus imádság előtt többszörös felszólltással figyelmez
tet bennünket a pap az emelkedett lelkületre és hálaadásra. A bevezető dia
lógus után kezdődik az egyes ünnepek és időszakok szerint különböző p r e •
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f á c i ó, amely valójában a nagy eucharis zt ikus hálaadó imádság bevezető

része. Bennük a pap az egész nép nevében d icső ít i az Atyaisten t és hálát
ad neki az ünnepelt hittitoknak, vagy szentidőnek különbözősége szerin t a
teremtés és megváltás jóté teményeiért.

A prefáció istendicséretébe a s a n c t u s éneklésével kapcsolódik be az
egész közönség . Ennek zenei feldolgozása egyszerű , felkiáltás jellegű legyen.
(Ezt még a csende s misékben is énekeln i kell ene) .

Az euchariszt ikus ímádság (a kánon)

Az eucharisztikus liturgia középpontj ában az utolsó vacsora fe li dézése áll.
Az Úr rendelkezése értelmében : "ezt cselekedjétek az én emlékezetemre" .
a pap megjelen íti az Újszövetség áldozatát. megis mét li Krisz tus szavait és
gesztusait. De amint Jézus is , mielőtt megtört e voln a a kenyeret és megál.
dotta a kelyhet. "hálát adott" és áldást mondott" , az utolsó vacsora szavait
mi is ilyen nagy hálaadó imádságba fog lalj uk. Innen a neve: eucharisztia 
hálaadás. Mindamellett lényegében véve ez is cselekmény; amely meg is
valósítja azt. amit jelez .

Az eucharisztikus imádság. amel yet csak a pap mond az e lső századokra
visszamenő szokás szerint , fok ozatosan rögz ítődött mai fo rmájában. Rómá
ban aránylag elég gyorsan egyetl en formulában állapodtak meg, amelyet ká
nonnak (szabálynak) neveztek el. Kelete n vi szont különbözö hivatalos szöve
geket őr i ztek meg az . anafora" (felajánlás) általános neve alatt.

A szentmisének ez a központi nagy hálaadó imádsága a mai e l ői r ások

szerint négyféle változ at szerint végezhető. Az e lső , a régi római kánon
másfélezer év óta alig változott, a három új kánon az ős i anaforák nyomán
készült. A római kánonnak, minden ti sztelet reméltó sága mellett - olyan
mint egy ősi patinás épület , - különösen mió ta a nép nyelvén hangosan vé
gezzük: egyre inkább kitűntek gyengéi is. Hosszadalmasnak, tőlünk t ável ál
lónak érezzük, különösen a Rómában t isztelt szentek hosszú fe lsor olását
(most elhagyható) . A három uj kánonnak közös vonása. hogy mindegyik rö
vldebb az eddig inél. Nem azért , hogy gyorsabban végezzünk a mls ével , ha
nem, hogy nyugodtan , érthetően . i gehirdető és hálaadó jell egének rneqfele
lően végezzük. Erre célo z az új k ánonok megje lölése is : a tú lságosan jogászi
I zű kánon helyett egyszerűen .prex euchari st ica" -nak, vagyi s hálaadó lrnád
ságnak nevezzük.

Bármennyi re is kü lönböző 3Z új kanonok kifejezési mód]a és egymáshoz való
vis zonya (a röv id 2. kánon nem más, min t a 2. századbeli szent Ipoly féle anafora
mode m lz álása , a ter jedelmes 4. pedig egészen keleli jellegü) , mindegyi kben könnyen
fe li smerhet jük 3Z euchar iszt ikus ima lényeges elemeit . Ezek: 1. h á I a a d ú s a te
remtés és megváltás jótétemén yeiérI. A prefócióva l kezdőd i k és a doxo loglában feje
zödlk be. 2. A z u t o I s ó v a c s o r a elbeszélése és 3Z á t v á I t o z t a t á s (nar
rat ío és consecratlo ) : a pap Krisztus szavalval és cselekedeteivel 3Z uto lsó vacs or át
jelenvalóvá teszi. A konszekrácló ut án a pap felszéllt ]a 3 hiveket . hogy ők is hírdes
sék hitünk szent t itkát . 3. M e g e m I é k e z é s é s f e I a j á n I á s (anamnesis.
olIerto riu m) . Az átvá ltozás ut án az egyház megemlékezik Krisz tus szenved és éröl,
dic s séges felt ámadásáról és mennybemenete l érő l. Az anarnn ézlshez kapcsolódik

31



minden szentmisében a valódi felajánlás , amikor magát Kr isztust a kenyér és bor
leple alatt Mennyei Atyj ának fel ajánljuk . Ez term észete sen felöleli és átalakitja a
mlszti kus Krisztustest lelki áldozatát is. 4. l é I e k h I v á s (epleles is) . Segltség ül
hiv juk a Szemtelket . hogy isteni ereje által szente lj e meg, helyesebben változtassa
Krisztus testévé és vérévé az emberek tOl felajánlott ajándékokat és tartsa egység.
ben azokat, akik az Újszövetség lakomá jában részesednek. 5. A k ö z b e n j á r á s t
k é r ő I m á d s á g o k (mementók) . Az eucharl szti át az egész - a föld i és az égi 
egyházzal való közösségben ünnepe ljük. Ezért Imádkozunk az egyház minden tagjáért ,
veze t ólért . a jelenlévőkért , az elhunyta kért, végül magunkért is . 6. Z á r ó I m a a
S z e n t h á r o m s á g d i c s ő í t é s é r e (doxolog la) . Mint az els ö keresztények
minden imáds águk végén , mi is a Szentháromságot d i csőítő záradékkal fejezzük be
az euchar iszti kus imádságot. Az átvál toztatott adományok fe lemelése közben a közös
At yához fordulunk Jézus Krisztus által a Szentlélekkel egyetemben .

A közösség azálta l vesz részt az eucharisztikus imádságban, hogy egy
részt fig yelmesen hallgatja a nevében mondott imádságokat, (azért a pap
értelmesen, jó l tagolva mondja a kánont] másrészt feleleteivel kapcsolódik
be a prefáció dialógusába, énekli a sanetust és ünnepélyes hitvallással vá
laszol az átvá ltozás utáni fels zólításra és végül megpecsételi a közös rész
vétel t befejező doxológiára egy szivvel-léle kkel mondott Amen-nel. Az át
változtatás szavai most egyönt etúen mondandók . . Ez az én testem"-hez
hozz áf űzi : . mely értetek adatik" . Ez szent Pál korintusi leveléből való , amely
az utolsó vacsora leí rásának l egősibb rögzített szövege. Teológiai szempont
ból is ez az utalás Krisztus másnapi szenvedésére és keresztha lálára jobban
kifejezi a szentmisének áldozati jellegét. Azon ne csodálkozzunk, ha egyes
ünnepélyes alkalma kkor a pap a kánon egy részét az átváltoztatás szavaival
együtt éneke lni fogja. A kelet i egyházban ez régóta igy szokásos . Az egyes
kánonak használatára azt ajánlja az új rend: nagy ünnepeken az eddigi római
kánont használjuk, (amelynek egyes ünnepeken külön betétei - communi
cantes - vannak] a másodikat hétköznapokon, vagy indokolt rövid mise
esetén , (gyermek.vagy nászmisé ken] ; a harmadik kánon az évközi vas árnapok
ra és a halottakra vonatkozó szép külön betétje miatt az értük végzett szent
misékre láts zik különösen alkalmasnak. A negyed ik, számos bibliai vonat
kozása rnlatt, a Szentírásban járatosabb közösségek számára ajánlható .

Az áldozás

A doxologia után té rdhaj tás és . Könyöröqjünk" felszólitás nélkül a M I 
a t y á n k bevezetését kezdi mondani, vagy énekelni a pap.

Kivánatos voln a, hogya nagyobb nemzetek példáj ára a magyar keresz
tények is megegyeznének a Miatyánk egységes ford ításában és az éneklés
számára magyar dallam is készülne a je lenlegi gregorián dallam mellett.
Efelé az ökumenikus cél felé az új rend jelentős lépést tett a Miatyánk doxo
loglájának a szentmisébe való bevon ás ával. A Miatyánk utolsó kéréséhez
f űz őd ő . ernbollzrnus" (búntól és bajtól való szabadulásért és a békéért
könyörgő imádság] megrövidü lt kissé, viszont bibl ikus nyelvhasználattal az
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első keresztények Krisztus eljövetelét váró lelkületére figyelmeztet és Igy
szépen vezet át bennünket a doxologlához.

A Miatyánk záradéka

A szentmisét megnyitó szentpáli bevezető köszöntések mellett bizonyára
ennek a doxologlának újra való bevezetése fogja sok katolIkusban a rneq
jegyzést felkeltenl: hát egészen protestánsok leszünk már a misében Isi
Pedig a protestánsok mellett a keleti egyház mindig használta. Nyugaton a
nagy humanista Erasmus nyomán kezdték a hitújltók használni. A katolikus
és protestáns szentirástudomány egységesen vallja, hogy az Úrtól tanult
imádság liturgikus használata folytán került bele a Szenti rás egyes kézira 
talba ez a közösség válaszaként felfogható záradék.

Az Úr asztalához csak megbékélt lélekkel lehet járulni. Ez a b é k e 
r i t u s (pax) a mostani megújulás során nagyobb hangsúlyt kapott. A pap
kitárt karral mondja az imádságot és a b ékeklváns áqot: az Úr békéje legyen
veletek mindenkor! A pap, vagy a diakonus most külön fel is szólíthatja a
közösséget a békeköszöntésre : engesztelődjetek kl szívből egymássali A
pap békecsókot vált a segédkezőkkel , a nép pedig valamilyen jellel (pl. kéz
fogással, vagy meghajlással. a magyar püspöki kar döntése szerint közös
felkiáltással: legyen békesség közöttünk mindenkor!) fejezi kl az egymás
ellen elkövetett sérelmek megbocsátását.

A béke rltusának kiemelése mellett még egy ősi mélyértelmű mozzanata
II szentmisének került vissza eredeti helyére: ez II kenyértörés ritusa. Az
Apostolok Cselekedete szerint (2,42) erről nevezték el az egész szentmisét
kenyértörésnek. A pap a tányérkán lehetőleg ne csak a . rnaqa" nagyostyáját
törje meg , hanem legalább néhányat a hívek számára is - különösen kisebb
közösségek esetén. A . ccrnrnlxt ío" -nak vagy is II Szent Test és Vér eqyeslt é
sének mélyértelmű jelentősége ls van különösen a keleti liturgiában, ahol a
. nagy bemenet" pl. az Úr temetését jelképezi, ez viszont a feltámadásnak ,
a Test és II Vér újraegyesltésének a kifejezője. A kenyértörés egész szer 
tartása alatt a hivek az . lsten Bárányát" éneklik, mely eredetileg is . con
fractorlum" vagyis a kenyértörést kísérő ének volt. Nemcsak háromszor, ha
nem többször ls megismételhetik mindaddig, amíg a kenyértörés tart.

A pap összetett kézzel, meghajlás nélkül csendben elmondja az egyiket
a misekönyvben lévő két e I ő k é s z ü I e t i I m á d s á g közül, majd t érdet
hajt, kezébe veszi a megtört Szentostyát (a megtör t Ostya felmutatása még
hatékonyabban fejezi ki az áldozatot ) .

A pap és a hívek áldozása

A Szentostya felmutatásánál az eddig szokásos felszólításhoz: I m e a z
I s t e n B á r á n y a . . . - hozzáfűzi ezentúl : B o I d o g o k , a k I k e t m e g 
h rv I a k o m á j á r a J é z u s , II Z i s t e n i B á r á n y . Igy valóban kitűnik

meghlvó jellege.
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Az áldozás formájáról nem szól külön az új rend. Sok helyen elterjed t az
állva való áldozás szokása. Nem teki nthetjük ezt a ti sztelet csökkenés ének.
Inkább az egyre általánosabbá váló helyes felfogás kifejezésének. hogyha
kOlönböző fokban is . de a szentmisét a hivek a pappal együtt. közösen rnu
tatják be. mint a királyi papság (1 Pét. 2.9) részesei. Az állás az áldozat
bemutatás testtartása. A hivek kézbe történő áldoztatása is egyre Inkább
terjed . A kitárt kérő kéz - szó nél kül is - mély hitről tanuskodhat.

A szentmise záró ritusa
Az áldozás utáni imádság (postcommunio) után az új rltus most külön

helyet biztosit a hirdetések számára. Igy ez nem zavarja a szentmise mene
tét. Utána a pap széttárt kézzel köszönti és megáldja a népet. BIzonyos al
kalmakkor. pl. keresztelési vagy nászmise . vagy nagyböjti hétköznapi rnlsék
nél külön könyörgések vezethetik be az ünnepélyesebb áldást . Ezután követ
kezik az elbocsájtás. A pap végül megcsókolja az oltárt és az illő tisztelet
adás után távoz ik . Nemcsak a tabernakulumban lévő Oltáriszentség fe lé
hajt térdet . hanem meghajol a nép fe lé ls.

Ha évek óta tart ls már a liturgia reformja , ez az utóbbi minden eddiginél
fon tosabb rendelkezés , mely az egész szentmise menetét egységesen ren
dezi. mégis hirtelen jött. alig tudtunk rá felkészülni. Az elkövetkező Időben

mindenesetre az a felada tunk. hogy örömme l és szeret ö érdeklődésse l fogl al
kozzunk a megújított szentmise mindegyik részletével és akkor sok sz ép
séget és új értelmet fedezünk fel minden újítás mögött.

Vass György

HÁZASSÁG: AZ EVILÁGI SZERELEM SZENTS~GE

Korunk teológiájának jellegzetes feladata a ker esztény igazságok újraér
tékelésében áll. I:ppen úgy . mint a középkor elején. rnost is kialakulófélben
van egy teológiai szlnt ézis . amelynek keretei között nemcsak a hit számára
lényeges alap igazságok (pl. a kinyil atkoztatás mibenléte; a szentírás és az
egyházi dogmák keletkezése és kifejlődése ; az egyházak szerepe a mal világ
ban stb .) , hanem a keresztény tanítás részletigazságai is új színben túnnek
fel. Ezekben az új keretekben kell a ma teológ iáj ának kidolgoznill a keresz 
ténység tanltását a h á z a s s á g r ó I ls .

Röviden összefoglalva : a mai teológia sokk al komolyabban számításba
veszi a történelmi ember természetes világát . ennek tapasztalt értékelt és
nehézségeit, hogy ezekből kiindulva mutassa be a modern ember számára az
emberi lét transzcendens és krisztusi értelmét. Ezt az új irányt. bizonyos
fenntart ással , a szekula rizáció. a világiasodás folyamatának nevezhetjük.

A házasság teológiájában ls ugyanez az irány érvé nyesül. Megpróbáljuk
újraért elmezni a házasság emberi érté két . a keresztény házasság alapesz-
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méit és ennek szentségi jellegét korunk egyéni és társadalmi tapasztalatai
alapján. Ez a kisérlet azonban közel sem jelent szak ítást a húsz évszázados
keresztény hagyománnyal. A bibliai alapadottsáqok, az elsó keresztény száza
dok reflexiói, valamint a középkor szintézisében kialakult házasság-felfogás
éppen olyan része a hagyománynak, mint az egyház által jóváhagyott és gya·
korlatban megvalósltott hit- és erkölcstani nézet a házasságról. Ezeknek is
merete a ma teológusa számára éppen úgy kötelező, mint régen, még akkor
is, ha új távlatokat akar feltárni az erre vonatkozó katolikus hlttanban. De az
ismereten túl joga van ennek a teologiának a régi felfogások birálatára is az
újonan megvllágltott keresztényalapigazságok, valamint korunk emberének
tapasztalata szempontjából. A kinyilatkoztatásban megnyilvánuló lsten szavát,
és az ezt követó keresztény tradiciót ma mintegy más hangnemben hallgat
juk, éppen azért, mert jelenkori tapasztalataink a férfi és a nö találkozásáról
egy rohamosan változó tudományos, társadalmi és egyéni életrendben t ört é
nelmlleg módosultak. Csak egy ilyen értelemben vett teológiai kisériet, amely
a hit hagyományainak alapos ismeretéból és ezeknek bírálat ából ered, vezet
het a kereszténység házasság-felfogásának korszerűbb leírására.

Ebben a cikkben megpróbálunk rámutatni azokra a szempontokra, amelyek
ból a házasság felfogását újra lehet értékelni. A cikk keretei természetesen
nem engedik meg a hagyományos keresztény tanítás ismertetését. és ennek
részletes bír álat át. Legfeljebb csak a szentírás és a tradició egyes szempont
jaira fogunk rámutatni, hogy megalapozzuk kísérletünket. Módszerünk tehát
nem annyira a pozitív dogmatika, mint a szlsztématikus teológia vonalán áll.
Ebben a módszertani keretben próbáljuk kimutatni, hogya férfi és a nó evi
lági találkozása a házasságban a hit szempontjából milyen távlatokat vesz fel,
és hogyan lesz a házasság (mint ilyen földi valóság) az emberi életet meg
váltó és megszenteló krisztusi szentség. A házasság ugyanis a hit által kimu
tatott távlatokban t r a n s z c e n d á I és Igy vezeti az egyént életének örök
célja felé. De ugyanakkor a házasság földi valóságában i n k a r n á I ó d I k ,
testesül meg az a kegyelem. amely a férfi és a nó találkozását krisztusi
szentség gé teszi. Cikkünknek ez az alapgondolata.

A jelenkor tapasztalata

Talán túl sokszor hallottuk manapság azt a szigorú krltlkát, amellyel a
mai keresztény elveti kortásainak tapasztalatát a férfi és a nő evilági talál
kozásárói. Világi és vallási vezetőink szinte rémülten mutatnak rá korunk
szexuális életének züllöttségére. a mai házasságok rendellenességére és áll
hatatlanságára, és a házasságról lemondó önkéntes nótlenség, a celibátus
krlzlsére. Az amerikai Kinsey-report, az állami statisztikák a felbontott házas
ságokról, valamint a papi vagy szerzetesi celibátust feladó személyek érvel ,
valóban a házasélet modern tapasztalatait tükrözik. Helytelen lenne azonban
ezt a tapasztalatot teljes egészében elvetni, és nem keresni benne azt a
pozitiv értéket, amelyet éppen ez a sokat dorgált modern felfogás húz alá.
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Elfogadható E. Schillebeeckx-nek, a belga teoló gus véleménye. amely szerint
éppen ez a modem tapasztalat segltl a teológust a házasság igazi lényeg ének
lelrásában. Schilleb eeckx ' ugyanis helyesen látja, hogya biráit sőt elvetett
tünetek inkább társadal munk forradalmi átalaku lásának következményei. mint
a múlt századok kereszté ny hitének és erkö lcsének lényeges tagadása . I:ppen
azért . mert a házasság emberi , evilági valóság . róla alkotott felfogásunk leg
nagyobb részben történelmi és társadalm i szituációnk függvénye. Ha a teo
lógus csak a múlt társadalmának a házasságról alkotott ideáljából Itélné meg
a mal állapotot. akkor csatlakozhatna korunk kassandrá ihoz. I:ppen ez a jelen
legi kr ízls mutat arra . hogy kortársaink a férfi és a nő viszonyában annak az
evilági szerelemnek lehetőségét keresik , amely talán jobban meghatározza
a találkozás lényegét. még a házasságban is . Mert a múlt társadalmi rend
jében ez a földi. evilági szerelem nem mindig volt a házasságra vezető talál
kozás alapja . Néha még most is él a felfogás , hogy ezt a szerelmet csak a
házasság előtt vagy ezen kívül lehet megtalálni. A házasság önmagában véve
nem a férfi és a nő szeretet-viszonyát, hanem a múlt zárt társada lmi rendjét
és a családi pozlet ö megerősítését szolgálja . A családfő álta l diktált, vagy
a gazdasági és társadalmi körülmények által kényszerített házasság nem le
het többé Ideál a jóléti államokban fe lnövő fiatalja ink számára.

Még a gyermekáldás is , amely a múlt bizonyta lan állapotában a férfi és
a nő találkozásának elsőrendű célja vo lt, háttérbe szoru lt. Korunk fé lelme
a föld túlnépesedésétől , megváltozott felfogása a nemiség fizi kai és pszicho
lógiai szerep éröl, a nő biológiai és társada lmi egyenjoguságáról stb ., mindig
jobban klhangsúlyozza a férfi és a nő találkozásában azt a szabadon vállalt
és szabad odaadással beteljesülő föld i szerelmet, ami a házasságra vezet 2 .

Kétségkivül . az ilyen módon felfogott és tapasztalt találkozásban II kétnemű

ség ténye , és a kiegyensúlyozott szexuális élet lehetősége, éppen olyan sze
repet Játszik. mint a mult idők törz si vagy családi életének érdeke i. A teo
lógus feladata az, hogy ezt a házasságot alkotó földi szerelmet a hit szem
pontjából , nem pedig a múlt társadalm i életének normái szerint értelmezze.

A teo lógus tehát nem szükségképpen moralista. Am ikor a házasságró l ir,
nem ad konkrét erkölcsi útmutatást , hanem az emberi valós ágot értelmezi a
keresztény hit szempontjából. Munkája azonban irányadó a moralista számára
is. Ha a moralista nem veszi figyelembe a teológus értelmezését, akkor krl 
t lkája a házasság mai tapasztalatával kapcsolatban nem kimondottan a ke
resztényerkölcsiséget. hanem tal án csak az elmúlt korok társada lmi rend
szerének fenntartását szolgálja. A keresztény erkölcsi rend pedig soha nem
válhat az elmúlt vagy mulandófélben l évő társadalmak ideológiájává. A hit
nek minden korban és minden társadalm i körülmények között fel kell fedez-

' ) E. Schillebeeck: Marr lage. Secular Reali ty and Saving My stery. Vol. 1 (London
Sheed & Ward) cf. p. 7.

' ) Lásd: I I. Vat ikáni Zsina t : Az egyház a modern világban , n. 49·51: VI. Pál : Humanae
vit ae, n. 11 & 12.
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nie és ki kell mutatnia a teremtett vil ági rend isteni horizont ját ős kris ztusi
értelmét. Erre a kényes feladatra vállalkozik a teológus, amikor a modem
világban rá akar mutatni a házasság evil ági valós ágának keresztény értelmére.

A házasság, mint evilági valóság

A modern teológiában talán a protestáns Karl Barth elemezte legvilágo
sabban az emberi lét társadalmi jellegét . Az ember lényegileg nem önálló ,
hanem a másik emberi személlyel alkotott közösségre rendelt lény. Ennek a
K. Barth által hangsúlyozott M i t - m e n s c h I i c h k e i t - nek legkézzelfog
hatóbb kifejezése az emberiség kétnemüsége : a közösségre rendelt emberi
élet a férfi és a nő találkozásában fejeződik ki a maga teljességében. Még
az egyedülálló férfi vagy nő is csak akkor lesz teljes értékü ember , csak
akkor valósithatja meg közösségi lényét. ha ebben már valamilyen formában
jelen van a másik nemmel való kapcsolata . Egyéni létünk csak a másik sze
méllyel. a TE-vel való viszonyában lesz igazán személyes ÉN. Ennek az egyéni
I:N·t kialakftó találkozásnak teremtett alapformája a férfi és a nő között kia
lakuló kapcsolat. A kétnemüség alapvető ténye az emberi életnek 3.

A szentí rás elsö Fejezetei scm mondanak többet az emberi élet strukturaj áról.
amikor Mózes elsö könyve összekapcso lja az emberi kétnemüség tényét a teremt és
be vetett izraeli ta hittel. Ez a két különbözö szerzötö l származó bibliai tört énet . e lő

ször is a kétnemüség tényét akarja megfosztani a zsidó népet körülvevő vall ások rnl
ti kus szövedékétól éppen azzal . hogy a férfi és a n6 szlmblózisát a teremtés hátteré
be helyezi . A középkeleti ösval lások ugyanis a két nem kapcsolatában abszolút , azaz
iste ni valóságot láttak . és a nemi érintk ezés valamint a íonarnzás misztériumában
hitték felfedezni a termékenység kultuszában vallott istenek jelenlétét. Ezzel az ab
szolutizáló Ielfoq ással szemben a szentí rás hangsúlyozza. hogy a férf i és a nő talál 
kozása természetes emberi valóság . Már itt jelentkezik a Bibli a mítosztalanftó ten
dcnciája: a pogány vallások abszolut izáló fe lfogását a teremtés hite relati vizál/a.

Másodszor vi szont , mivel ez a kapcsolat a t e r e m t é s rendjének lényeges
része. a férfi és a n ö egymáshoztartozásának világi valósága már magdban rejt i a
Teremtötöl elrendelt emberi fe ladat mélt6ságát és felelósségét . Az lsten megteremt i
az embert saját képmására és hasonlatosságára. Az emberen azonban Mózes I. köny
vének szövege, minden valószínüség szerint nem az egyént - a férfi t vagy a nöt
- hanem a férfi t ~S a nót ért i. Exegétlkai lag nem helytelen az az értelmezés.
amely az ,Isten Képmásának' az .Imago Del' -nek gondolatát a két nemüség tényével
köti össze. Az ember , mint férf i és nö. mint kétnemü közöss éq tölt i be emberi
méltós ágának evi lági feladatát : . És mondá lsten: teremtsünk embert a mi képmá
sunkra és hasonlatosságunkra, hogy uralkod jék a . . . fö ldön: 4 A kétnemüség ténye
tehát nem vallás os. hanem evilági adott ság, arnelv csak az emberi közösségnek a
Te remtőhöz rendelt viszonyában emelkedik Fel , transzcendál. az isteni Abszolútum
felé.

A teremtés ,történetének' második krónikása (aki az elsó fejeze t szerzöjénél ko
rábbi hagyományt képvisel) a nő teremtésé nek allegóriájával próbálja korri gálni a
szomszéd népek pogány mítoszait . Ennek il szerzönek, a yahvls tának történetét
e t i o I ó g i á n a k , azaz az iró jelenj ét és ennek társadalmi struktúráját megmagya-

3) lásd; különösen Kirchli che Dogmatik, III /4 p. 166·202.
4) Mózes I. 1, 22 és II. Vat ikáni Zsinat : Az egyház a mai világban. n. 50.
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rázó mondának számfthatjuk. KI akarja fojten i a szerzö, hogy miért van bizonyos
szempontból a nö alávetve a férfin ek. és ugyanakkor mégis miért ennek egyenjogú
élett ársa. A nöt az allegória szerlnt a fér fi testéből ter emti az lsten, és a bűnbe

esés következtében alárendeli a férf i uralmának.' J:s mégis a nö lesz a férfi egyetlen
méltó társa: csak a férfi és a nö közöss éqe tudja megteremteni azt az egységet.
amit a szerz ö az .egy test' szimbolumával fejez kl . A héber gondolkozásmódban a
két test egysége nem annyira a nemi egyesülés . mint a találkozás ban egy .szern élvl 
séggé' váló férf i és nö viszo nyának egységét ielképz l. Igy lesz az .egy személyiség'
szimboluma ennek a talál kozásnak a te remtő Isten tói elrend elt feladata . Ezzel az el 
gondolással a teremtés hite a férf i és a nö evilági találkozásának egy úlabb dimen
zióját fejezi kl: a férfi és a nö nemcsak emberi méltóságuk és feladatuk meqé lésé
ben emelkednek ( = tra nszcendálnak) az lsten felé . hanem maga az .egy test' közös
sége lesz kapcsolatuk a teramtó Iste nnel.'

A zsidó , és az ezt követő keresztény hagyomány, ugyanezt a komplex
bibliai felfogást tükrözi v issza a két nem viszonyáról :

a) A kétnemüség ténye teremtett világi érték. amelynek abszolutlzálását
éppen úgy el kell vetni , mint a bálvány imádás k űl őnb öző formált. Sem lzrael 
ben. sem pedig a keresztény egyházakban nem lesz a nemi érintkezés és a
házasság h I e r o s g a m o s • s á, azaz az Istenség jelenlétét kifejező mlsz
térlummá. Sőt a házasságkötés . a később szórványosan bevezetett liturgikus
keretektől eltekIntve, mIndig polgári aktus , a házasság önmaga pedig világi
életforma marad. Hasonlóképpen a keresztény hagyomány ls elveti a nemi
élet et vagy a házasságot Istenltő (abszolútlzáló) felfogásokat, és elitélI a
házasaéq-ellenes magatartást ennek később jelenkező gnosztikus vagy ma
nicheus formáiban . A házasságkötés vagy a házasélet csak mint egyházi
szentség kerül majd az egyház szakrális szférájába.

bl Ebből érthető, hogy mind a zsidó . mind pedig a keresztény
hagyományban a házasság ethosza a különböző korok társadalmi felfogá
sától is függ. Csak példaképp említsük a hagyományok változását a
többnejüség erkölcsiségével kapcsolatban . Ez az áll apot nemcsak az
ószövetség társadalmában volt elfogadható, hanem valószlnüleg még
továbbélt az első keresztények Idejében ls .' Vagy gondoljunk az ószövetség
perm issziv magatartására a házasságon kivüli nemi élet. az ágyasság
megengedhetőségéről. Hasonlók épp alakult Izraelben , legalábbis Krisztus
Urunklg , az erkölcsi felfogás a házasság felbonthatatlanságával kapcsolat
ban". Még a későbbi keresztény hagyomány ls megoszlik ebben a kérdésben,
Krisztus határozott válás-ell enes magatartása ellenére ls' , A fejlődő hagyo-

' ) Mózes I . 3. 16.
' ) MÓles I. 2. 24: , Annakokáért elhagyja a férfiú az 6 atyjá t és az ó anyjAI ős ra,

gaszkodlk feleségéhez: és lesznek egy testté' (A K árolt -blblta fordItása) .
' ) Titus l , 6.
' ) A válás kérdésében az ószövetség hagyománya Mózes V. könyvének rendelkezé

sén alapul (24, 1·4). Ezt tételezi fel lzaiás (50. 1) és ez elle n szól Malachlás (2.
14-1G) .

9) A kelet i teológiai hagyomány az 5. századtól kezdve ebben a kérdésben rneqle
hetösen kétértel mű álláspo ntot vesz fel. Sem a lyoni . sem pedig a trienti zsinat
nem tekinti ezt az áll ásfoglalást a hltt öl e ltérő . heretikus magatar tásnak.
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mány tehát a különbözö társadalmak és a különbözö korok befolyása alatt
áll: a házasság ethosza az emberi józan ész és a társadalmi konvenciók
függvénye.

c) De ugyanakkor. éppen a bibliai tanítás alapján, a két nem házasságba
torkolló találkozása mindig nyilt a hit transcendenciájára. A házasság is.
mint minden evilági érték, magasabb rendű emberi vagy isteni értékek
megvalósitására van rendelve. Természetesen ezeknek a felsőbbrendű

értékeknek megfogalmazásában, aminek a nemek egyesülése alá van
rendelve, a különböző korok társadalmi értékskálája is részt vesz. Igy
Izraelben a törzs folytonossága fontosabb szerepet tölt be, mint az egyéni
kétnemi közösség boldogsága . A gyermekáldás fontossága már csak azért
is képviselt a házasság számára egy magasabbrendű értéket. mert kiemelte
a történelmi személyek családi hátterét generációkra visszamenőleg, és
ugyanakkor biztosította Izrael történelmi Iennmaradásét". Főleg azonban'
a keresztény hit hagyománya emeli ki a házasságnak ezt a transzcendáló
jellegzetességét. A kereszténység szemléletében lesz igazán a házasság
önmagát túllépő ( = transzcend ál ö) világi valóság. Ez az új hozzáállás
szinte forradalmi változást jelentett a kereszténység h ázassáq-felfoqásában.
Ezen nem azt értjük. hogy Krisztus Urunk és az apostolok tanítása
lényegesen megváltoztatta a zsidó hagyomány házasságának lényegét. A
zsidó házasság-felfogás nem különbözik lényegesen a keresztény házasságtól.
Ez utóbbiban azonban mélyebben kikristályosodott ennek a világi valóságnak
transzcendenciája. A keresztény hit szemlélete a férfi és a nő találkozásáról
a házasságban sokkal mélyrehatóbban relativizálta a házasság világi értékét.
amennyiben ennek erkölcsi értelmét a házasságon f e I ü I i értékekben
jelölte meg.

A keresztény házasság transzcendens értelme

A keresztény hit tehát a házasságban ennek a iöldi valóságnak transz
cendenciáját próbálja elsősorban hangsúlyozni. Az a három alaptulajdonság,
amit a következőkben be fogunk mutatnl, nem a házasság természetes
evilági lényegét határozza meg újra, hanem ennek keresztény ideálját.
Az a három felsőbbrendű érték. melynek a keresztények házassága alá van
rendelve . alapozza meg a házasság új ethoszát.

a) Az elsó jellegzetesen keresztény érték, amelyben a házasság transz
cendálja önmagát. a keresztény házasság t i s z t a s á g á n a k ideálja . Ez
az eszmény a nemi élet gyakorlatát kizárólagosan a házasság kereteibe
szorlt]a. a házasságból kizárja a harmadik fél jelenlétét (egynejűség).

és végül is a felbonthatatlanság erkölcsiségét hangsúlyozza.

••) Ezt látjuk még az evangéliumokban is ; ezért fontos Krisztus születésének család
fáját hangsúlyozni. Krisztus Dávid nemzetségéből származik: Mt 1. 1-7 és Lk 3.
27·38.
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Az újszövetségi szentlrásban a házasság tisztaságának Ideálja főképp

Krisztus Urunk kifejezett tantt ásában . a felbonthatatlanság eszményére
vonatkozó kIjelentésében lép előtérbe . Jézus ugyanis ezt a felbcnthatatlan
ságot érti Mózes I. könyvének szimbolumán, az ,egy test' - ,egy személyi
ség' hasonlatán . SzerInte a zsidó törvény által megengedett válásl törvények
csak egy engedményen alapulnak: . M özes keményszlvűségtek miatt engedte
meg, hogy elbocsájtsátok feleségteket. de a kezdetben ez nem Igy volt . " ,
Kri sztus erkölcsi felfogásában ninc s elegendő ok a válásra : még a
házasságtörés ténye sem engedi meg a házasság felbontását úgy , hogy
az elvált felek új házasságra léphess enek" . A házasság felbonthatatlan ,
mert .amlt lsten egybekötött, ember szét ne válass za" . Ez az utóbbi
megjegyzés azonban már feltárja a házasság transzcendenciájának egy
újabb lehetőségét, amIre hamarosan visszatérünk.

Szent Pál is ismételten hangsúlyozza a felbonthatatlanság erkölcsi
eszményét " . De ugyanakkor megemlékezik a házasság ti sztaságának másik
két jellegzetességéről ls. .A házasságot mindenki tartsa tiszteletben , a
házasélet pedig legyen szeplőtelen" - ajánlja az Apostol. minden valés zt
nűség szerint a hegy i beszéd mondására utalva : . Mi ndaz, aki bűnös

kIvánsággal asszonyra néz, szIvében már paráználkodott vele" " . Még nem
vilá gos, hogy az egynejűség eszménye kialakult, dc ennek nyomai már
kétségtelenOl Jelen vannak.

Hasonlóképpen utal szent Pál a házasságon kIvüli nemi érlntkezésre ls" .
A zsidó felfogástól eltérőleg, szent Pál azért tartja ezt az érintkezést
bűnösnek , mert ez a viszony meggátolja a keres ztényt személyi nyfltságában
Krisztus felé" : . Minden szabad nekem , de nem minden használ. Minden
szabad, csak ne váljak semminek rabl ává" . Az ember rendeltetése a másik
nemmel szemben nemcsak kizárólagosan a nemiség síkján történik. Ha
tehát valaki kiszolgáltatja testét (azaz személyét) egy prostituáltnak, akkor
ezzel ,egy test'" lesz és többé nem egy szellem az Ú r b a n." Aki pedig
úgy gondolja, hogy csak a n e m I s é g kapcsán találkozik a másik nemmel ,
egész személyében ennek a kapcsolatnak rabjává válhat. és nem tud többé
Krisztussal közösségbe lépnI. A ,paráznaság' a keresztény Krisztussal való
egysége ellen vét. Ez a gondolat is , mint az elöbbl, a házasságnak egy
újabb transzendenclá ját t ár]a elénk , amit a következőkben fogunk kifejtenI.

ItJ Mt 19. 8. Mk 10, 6: Az itt használt .s klé rokard la ' kif ejezés valószfmi leg a bűnbe 

esés tényére utal .
" l Mt 5, 32 és 19, 9: . Klvéve a házasságtörés eset ét" . Ez a kvali fi káció sok fejt örést

okozott a későbbi exegétá knak. M inden Jel arra mutat. hogy még a kivétel ell enére
sem engedte meg Krisztus az elvá ltak új házasságát .

"J PI. 1 Kor. 7, 10-11 és Rom 7, l -4.
") Mt 5,27-32 és Zsid . 13,4.
' ' ) 1 Kor 6, 12-20.
" J Ugyanott.
" J Utalás Mózes l , 2,24-re .
" l Ugyanott : . Aki viszont az Úrral egyesül egy lélek vele " ,
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Mármost a nyugati teresztény tradíció szaknye lven próbál ja ki fejteni
ugyanezt a gondolatot: a házasság világi valóságának értéke a házassá
gon felüli ( = transzcendens) értékben nyeri el érte lmét . Ezt próbál ja
hangsúlyozni szent Agoston teológiája , amikor a házasságot a ke resztény
szempontból alátámasztó értékekről beszél. A ,bona matrimonii ' , vagyis
a gyermekáldás (proles) , a házastársak hűsége (fides) és a házastársak
közösségének szentségi ideálja (sacramentum) ilyen , a házass ágo t felül
múló ( = transzcendáló) értékekre mutatnak. Agoston felfogásában ezek
az értékek ,Jusztlflkálják' a nemi élet megengedhetőségét a házasság
keretében, ezek zárják ki közösségükből a harmadik sze mé lyt, és ezek
különböztetik meg a keresztény házasságot a c s a k világi házasságtól
éppen abban, hogy házasságuk teljesen felbonthatatlan". Hozzá kell t enn ünk
azt is , hogy Agoston teológiájában ezek az értékek mind a házastársi
közösség földi értékén felülre mutatnak, és csak másodlagosan bi ztosítják
a má r meglévó földi valóság keresztény je ll egé t"'.

A házasságnak ezekkel a transzcendens értékeivel Ágoston nem akarta meg
határozni a házasság lényegét , hanem ennek ideális erkölcsi ségét hangsúlyozta. Va
lamelyest megváltozott a helyzet n közéekorban. amikor a házasság tr anszcendens
értékét az arisztoteleszi teologizmus, célszerüség elvével próbálták átgondolni. Ez
il fensöbbrangú érték a házasság lényeges céljában van. A köz épkor teológusai szá
mára a házasság, a férfi és a nő találkozása. természetes vi lági valóság volt. Ez a
cél nemcsak igazolja a házassági életet. hanem magát a házasságot határozza meg
olyformán , hogy a lényeges cél kizárása érvénytelenné teszi ezt . A cél rneqhat ározá
sában azonban a középkor teológusai nem a házasság egész világi valóságát, hanem
ennek csak egy szempontj át emelték ki, mégpedig a férf i és a nő nemi egyesülését.
Ennek pedig - szerint ük - egyetl en föcélja a gyermekáldás. Ebböl a célból vezetik
le fil ozófiai alapon a felbonthatatl anság és az egynejüség lényeges tulajdonságait ."
Amig tehát Ágostonnál a házasság transzcendens értékei ennek keresztény erkölcsi
tisztaságát szabták meg, addig a skolas ztik ában kigondolt célok , a házasság ontológiai
lényegét határozták meg. Ez a skolasztikus alapbeállí tott ság napjainkig is megmaradt ,
és csak a huszadik század elsö felében probált ák teológusaink egy más Filozófiai
alap segitségével. - a perszonalizmussal - , átformálni az egyház skolaszti kus állás
pontját. Ennek eredménye a II. Vatikáni zsinat tanítása, amelyben a házastársak kö
zös szerelménok közöss éq-alkot ó vis zonya már nemcsak másodlagosan szerepel a
gyermekáldás célja után: '

Osszefoglalva tehát. a házasság tisztaságának ideálja (enn ek három
jellegzetes vonásában) nem a férfi és nő találkozásából fakadó házasság

"J Az ágostoni .sacramentum' kif ejezés a felbonthatat lanságra és nem a köz éekorban
megfogalmazott szentségek technikus érte lmére vonatkozik.

:OJ Proles jelöli a választottak számának betöltését , fi des József és Mária h ázas
ságának keresztény Ideálját : sacramentum: a fel bonthatat lans áq ideáljában arra
a visszavonhatatlan egységre utal , ami Krisztus és az egyház közölt fennáll , cf.
Eph. 5,21 -33.

2I J A gyermekáldás f őc élja mellett még a házastársak egymást segitö közösségét is
emlit ik mint másodlagos célt és a ,mutuum adjutortum-hoz még a ,remedium
concuplscentiae' ls hozzájáruit : a házasság megóvja a feleket a testis ég kis ért é
sett öl.

:nj lásd: 2. lábjegyzet .
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lényegét, hanem ennek je llegzetesen keresz tény moralltását jellemzi.
Mint erkölcsi eszmény Krisztus Urunk és a keresztény hagyomány ethoszá
ból ered. Az ideál azonban nem határozza meg a házasság evilági tényét .
hanem feladatot ad azok számára. akik hisznek ebben az eszményben.
Gyakorlati megvalósításuk lehetséges, de nem szükségképpen következik,
hogya mind enkori keresztény társadalomnak rá kell kényszerítenie a
házasfeleket a házasság tisztaságának megvalósítására. Az egyháznak
magatartása változott és még változhat azokkal szemben , akik csak egy
bizonyos fok ig, vagy pedig egyáltalán nem tudják ezeket az ideálokat élni.
Az egyház a b űn ös emberiség megváltó közössége, és nem az erkölcsileg
tisz ták egyesülete" .

b) Már utaltunk arra a második pontra , ahol a kereszténység ethosza
a házasság evi lági valóságának transzcendenciájára mutat. Krisz tus Urunk
mondása szerin t az lste n önmaga köti össze a házasfe leket egy lelbont
hatatlan egységbe : Ami t lst en egybekötött. ember szét ne válassza . Az
érv ez ellen a kri sztusi mondás ellen kézenfekvő : a házasfe lek és a
társadalom elfoga dja az új házasságot, de mi biztosít arról , hogy ezt az
egységet lsten is összekötötte? Mit értsünk tehát ezen az is teni
közbelépésen?

Szerin tem szent Pál is ezt az általános kifejezést próbálja konkrétabb
formában megtalálni a Korintusiakhoz írt levél 7. fejezetében. Aházastár·
sak, a férj és a feleség, csak Istenben találják meg életük végső rendelte
tését. Még a házasság kötelékében is egyénileg Istent kell keresni Jézus
Krisztusban. Ezért ajánlja a házasoknak, hogy időnként tartózkodjanak közös
megegyezéssel a nemi érintkezéstől , hogy az imádságnak szent elhessék
magukat". Ezt a tanácsot nagy óvatossággal terjeszti elő az Aposto l azok
nak a korintusi híveknek, akik valószínüleg hajlamosak voltak a közismert en
züllött Kor intus városában egy ilyen, a házasságon belüli, önmegtart oztatást
gyakorolni. De aztán bölcsen hozzá is teszi : .egy i dő múlva térjetek vissza
egymáshoz, hogy a Sátán meg ne kísértsen benneteket." Amit szent Pál
ki akar fejezni nem más, mint annak az ideálnak gyakorlati megva lósitása
még a házasélet keretei között is , ami a buzgó Apostol szeme előtt lebegett :
a férfi és a nő eszményi találkozása a házastársaknak Krisz tussal való tal ál
kozásában éri el transzcendens érte lmét . Csak az Ú r b a n lehets éges Igazán
egymással találkozni ok, mert . aki az Úrral egyesül, egy lélek lesz vele","

A Korintusi levél nek ez a része sok félreérté sre és túlkap ásta adott alkalmat az
első századok buzgó h ázass áq-fe lf ogásában. A korai egyházatyák úgy értették szent
Pál szövegét. hogy az apostol csak 01 e g e n g e d i a házasoknak, hogy visszatérjen ek
a házasság li zikai qyakor latá ra ." Szerintem a kontextus éppen az ell enkezőj ét mondja :

23) Igy az utóbbi időben egyes helyeken megengedik az u. n. .vadházassáqban' é l ők

szents éqekhez [á rul ását .
" ) 1 Kor 7. 1·9.
25 ) CI. 1 Kor 6.17 ·7. 39: Kol 3.1 B·19.
>O ) 1 Ko 7,6: Ezt e n g e d 01 é n y k é n t mondon, nem parancsként" .
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lIlegengedhetö az. hogya házastársak néha egymás tól tartó zkodjanak. Mégis ennek a
korai beál lftott ságnak nyomai még ma is megtalálhatók a buzgó katolikusoknál : azt
gondolják. hogy a házasélet a kereszténység etho szában csak egy .enqedrnény' az
ember i gyöngeség számára. mintegy másodrangú lehetöség; azt gondolják. hogy a
nemi éri ntkezés még a házasságon belül is valamiként a bünnel határos - olyany
nyira . hogy egyes vidéke ken a házasfelek nem mernek a szent áldozáshoz Járu lni a
nemi érintkezés után. Pedig a páli hagyomány nem akar többet ál l itant. mi nt azt.
hogy az I dő l eges megtartóztatás az egyénn ek Krisztussal való egységét szolgálja. és
ezzel mutat rá a házasság rnaqassabbrend ü, tr anszcendens értéké re.

c) Ezzel az utóbbi ideállal függ össze a kereszté nységben hangsúlyozott
nőtlenség vagy szlizesség eszménye is. Sem a nőtlenség . sem a szlizesség
ideálja nem a keresztény hagyomány házasság-ell enes magatartását, hanem
a házasságot felemelő ( = tr anszcendens) értéket hangsúlyozza.

Ennek a lehetősége is Kri sztus mondásán alapszik. amit az evangéli sta
közvet len a házasság felbon thatat lanságáról szóló tanításhoz füz. Ahogy
a felbonthatatl anság eszménye felfoghatat lannak tű nt a tanltványok és a
korabeli zsidók számára. méginkább ért hete t len. hogy valaki önként le
tudjon mondani a férfi és n ő emberi k öz öss éq éről . és egész személyi
ségét az lsten országának szentelje 77. . Az önként vállalt nőtlenség nem
zárhatja ki tel jesen a férf i és nő közöttí találkozást . Annak ellenére. hogy
a közelgő Istenország hirdetésére elhívottak lemondanak ennek a találkozá s
nak szexuáli s k ifejezésérő l. a nőtlenek nem adják fel a két nem közötti
tal álkozás emberi ért ékét. hanem ezt a szlizessé g ideálja értelmében
szublIm álják . A keresztény érte lemben fe lfogott nőtlenség éppen a férfi
és a nő találkozásából ered. Krisztus nem az agglegénység és vénleánys ág
ideálját állftJa hivei elé. hanem a házasság kite ljesedését a már el őv ételez

het ő Istenországban."
Visszatérve szent Pál Korintusi levelére ugyanezt a képet alkoth atjuk

a szüzesség eszm ény é r ől . Elsósorban a már házasságban élőknek engedi
meg. vagy tanácsolja szent Pál. hogy tartóztassák meg magukat. Csak
később beszél az Apostol 21 azokról. akik még nem élnek a házasság keretei
között. Ezeknek tanácsolja . és nem parancsol ja: . ha még nem kötötted magad
asszonyhoz. ne keres s magadnak feleséget: a nőtlennek ugyanis arra van
gondja. ami az Úré. hogy testben és lélekben szent legyen"29. De ml ennek
a tanácsnak végső . az elóbb emlitetteken kívüli motívuma? Pál világosan
kijelenti az okot: Krisztus jövetel ével a vil ág történelmének ideje lerövidül t
- .Az idő rövid" -. és ha valaki lsten országának akarja szentelni magát,
itt az alkalom.•Ezért. akinek fe lesége van. úgy éljen vele mintha nem volna ;
.. . aki ér intkezik ezzel a (mul andó) vi lággal. mintha nem érintkezne vele.

77) Mt 19. 10-12. Figyelemreméltó ebben a kri sztusi mond ásban , hogy (Máté szerint)
az Úr mintha éppen a tanítv ányok csodálkozását akarta voln a .Iel űll lclt áln!'. ami 
kor a felbonthatatlanság tö rvényén tú lhaladva a szüzesség eszményét állftotta
el élük.

21) Sok mai exegéta véleménye szeri nt Pál maga is özvegy vagy elvált ember volt.
29) 1 Kor 7.29-35 .
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mert (az Úr hamarosan bekövetkező második jövetelében) elmúlik a jelen
világ""'.

Kétségkivül szent Pálnál ezeket a sorokat a közelgő Isten ország hite
sugall ta. Am ikor a Kor intusi levelet írta, a keresztények magatartását az Úr
e lső és második eljövetelének időközére szánta. Ebben az ,interim' világban
minden földi érték radlkálisan relatív lesz, még a férfi és a nő találkozása
is a házasságban. Ezt a tal álkozást nemcsak nem szabad lstenltenl , ahogy
a pogányok tették, de még történelmileg véglegesiteni sem lehet. A
házasság, mint fö ldi valóság, nemcsak az isteni Abszolútum hitében transzcen
dál , hanem magában a tört énelemben is. A jel enlegi házasság mostani formá
jában elmú lik abban az ú rban, aki hamarosan itt lesz. A celibátus eszménye
és ennek gyakor lata em lékeztető tanúbizonyság, különösen a házastársak
számára, arról az Istenországról. ami t keres ztény hitünk vár .

Mert az eszkato logikus Istenország . amely szent Pál teológiájának alap
köve", a Krisztusban fel támadotta k új vil ága lesz. Mármost ebben az új
világban , Krisztus mondása szerlnt, az emberek . nem nősülnek és féryhez sem
mennek, hanem úgy élnek mint az angyalok a mennyben"". Ennek a krisztusi
kitételnek értelme nem szükség képpen a nemiséget zárja ki az eljövendő

Istenországból. A feltámadott ember mind ig ember marad. akire a kétnemüség
állapota éppen úgy érvé nyes. mint a mostani vil ágban. Krlsztus az eljövendó
Istenországból nem a kétnemüség tényét akarj a kizárn i , hanem a férfi és
nő találkozásá nak j e I e n I e g i formáját. Ebben az országban a férf i és a nő

viszonya más lesz: a férj nem lesz feleségének egyetlen birtokosa. hanem
személyisége mindazoknak szeretetében fog betellesülni. akiket ebben a világ·
ban ismert és magáénak tartott. Ezzel fel el Krisztus a szadduceusok
kérdésé re, és ezzel vetí t i előre a házasság evilági valóságának átalakulá
sát a jövendő Ist enországban. Mindenki. aki . méltó lesz arra, hogy eljusson
a jövendő világba (NEM az un. mennyországba!) és a halálból a
fel támadásra" " . mintegy felszab adul a házasság mal formáltól ; a férfi és n6
evilági találkozása ebben az új formában nyer i el a kétnemüség történelmi
transzcendencl áját ". Az önkéntes nőtlenségben élő már m o s t elővételezi

a jövendőt és ebben a házasságnak eszkatologikus ért elmét . Még ma ls

"' ) Ugyanott . Figyelembe kell vennünk szent Pál tanitlisának kimondottan eszkato logi 
kus jellegét.

" ) Lásd különösen 1 Kor 15,1 ·34, Rom 8.11. 1 Tesz. 2.19: 3. 13: 4.1 5: 5.23 Jakab
5. 7 2. Péter 1. 16.

" l Mk 12.25. - Mt 22.30.
" ) Lk 20.35.
:W) Ki kell hangsúlyoznunk, hogy ezen a helyen egy kevéssé más értele mben hasz

náljuk a .t ranszcendencia' ki fe jezését. Ezért beszélünk t Ö r t é n e I m I tran szcan
denciáról . amely a történe lmi jövőben lévő és a jelen ben e l ővéte l ezett betel[e
sedésre vonatkozik inkább. mint a jelenben már meglevő fe l sőbbrendű értékre.
•Krl sztus nem fl menyország ra utal abban az értelemben. hogy ebben a [övend ö
beli áll apotban az emberi testi ség szerepe megszünik . Mondása nem a testtől el
vált lélek tov ábbi é l etérő l . hanem a feltámadott test új vi lágáról szól.
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érvényes, hogya házasélet keresztén y ethosza csak a celibátus fényében
nyeri el teljes tisztaságát.

Mivel a házasságnak a szüzességben való transzcendenciája volt a keresztény
ideál csúcspont ja, nem csoda. hogy az els ö keresztény századok túlhangsulyozták
ezt az Ideált. A keresztény hagyományban kétségkivül jelentkező dual izmust az egy·
ház csak lassan tudta felülmúlni. A gnoszti cizmus és a manlcheizmus hatása nyil ván
való az első keresztény ir ókn ál. De még a középkorban ls , és különösen ennek t ár
sadalml rendszerében, érezhetO ez a hatás. A szüzességben élö szerzetes értékesebb
keresztény volt , mint a házas pap, és ez utóbbi értékesebb volt, mint a közönséges
házasember . Ebben a hiera rchikus társadalmi felfogás ban kapcsolta össze az egyház vég·
legesen a celibátus eszményét az egyházi hivatal vise lésével : csak az lehetett pap
vagy szerzetes, aki a celibátus áll apotát váll alta . Az egyházi törvények összekötö tt ék
a szent irás kari zmáját a társadal mi hiv atall al. A modern tiltakozás a celi bátus il yen
beállitása ellen nem magát az ideált . hanem ennek középkori intézrnényesítésé t
támadja.

+
Ebben a három keresztény ideálban foglalhatjuk össze a férf i és nő

találkozásának a hit szemszögéből fel fogott hor izont ját. Mind a három
beleértve természetesen az e lsőt is , amit a házasság tisztaságának fogalmával
foglaltunk össze - a kereszténység erkö lcsi eszményeit írja le, és igy
határozza meg a házasság földi valóságának transzcendenciáját. Ezt az
erkölcsi távlatot ismételten tran szcendenciának neveztük, mert ezek az ideálok
olyan értékeket muta tnak fel a házasságból vagy a házasság felett, amely
ben a férfi és nő találkozása elnyerheti ennek magasztosabb értelmét.
Transzcendensnek nevezhetők ezek az ideálok márcsak azért is , mert
minden .hézassáqra' érvényesek, amelyben a férfi és nő találkozásából
kétnemú közösség alakul ki.

Ennek a gondolatfúzésnek alapja tudatosan a modern ismeretelmélet
dinamizmusát vette mintának. Minden r észlet-Ismeret csak az elérhetetlen
távolban feltúnő Abszolútum horizontjában szerzi meg teljes, metafizikai
értelmét. A keresztény gondol kozás számára a hit kölcsönözte ezt az isteni
távlatot. ebből próbálta kielemeznl a házasság földi valóságának eszményeit
és így adott ennek mélyebb érte lmet. Ezeknek az erkölcsi ideáloknak
horizontjában állitja elénk a keresztény hit II férfi és nő evil ági találkozását
a házasságban.

Ha eddig ezt a gondolat·mintát követt ük. akkor rögtön azt is hozzá kell
f űzn ünk . hogy az említett ,horizont' a maga konkrét formájában végérvényesen
soha meg nem fogalmazható. Ha az lsten horizontjában látjuk az evil ági
jelenségeket. még csak azt tudjuk , hogy az .Isten van valamiként. minden
gondolatnak alján": jelen léte valóság. de emberileg kifejezhetetlen. Amikor
ezt a horlzontot konkrét formában próbáljuk kifejezni. ami emberi ismeretünk
számára szüks éqszerü . akkor távlataink emberileg leszúkülnek. Ugyanez
történt szerintem a házasság föld i valóságának megismerésében is. A
házasság tisztaságában. az Úrban találkozó férfi és nő viszonyában és a
szúzesség Ideál)ában kulm ináló távlatban. már emberileg leszúkít ett ük ennek
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a földi valóságnak transzcendenciáját. De ezt meg kellett tenni , mert minden
ideál csak akkor valós, ha ezt valamiként megpróbáljuk kifejezni és
megközelí teni. Viszont, ha ez a három ideál csak emberi ismereteink
leszúkftett form ájaként jelentkezik, akkor az is világos, hogy ugyanezt a
változó korok és társadalmak gondolkozásmódjának megfelelően újra ki
lehet fejezn I. Ezért lehetséges, hogy még a kereszténységen belOI is ,
D modern kor elhomályosíthat ja ezeket az eszményeket". Újra és talán más
for mában kell kifejeznie a teológusnak és a moralIstának a házasság
keresztény hori zontját. Az a kötelességünk , hogy ezek között az új - sokszor
a régen megfogalmazott ideálok ellen lázadó - korszakban is újra ki tudjuk
mutatni a házasság keresztény eszménye it.

Házasság: a megváltó szeretet szentsége.

Az előbb Iéi rt gondolkozásmód , akármennyire is szükséges , egy bizonyos
erkölcsi idealizmusr a, sót társadalmi ideológiára is vezethet. Teljesen Igaz,
hogya házasság fö ldi valósága a keresztény hit ethoszának távlatában
nyeri el transzcendenciájá t. De az ideál nem szúntetheti meg azt a földi
értéket, amit a házasság jelent a kétnemúség állapotában élő ember
számára. Ideali zmus lenne elfelejten i a házasság evilági érté két. és helyette
csak az eszmények magasabbrend ú értékeit hangsúlyozni. Ez a magatartás
társadalmi ideológiává válhat , ahogy ez meg is történt a középkori hierar
chikus t ársadalorn-felfcq ás egyes elgondolásaiban. Erre DZ idealIzmusra,
és még kevésbé erre az ideológiára a kereszténység hite nem ad alapot,
éppen azért, mert a házasságot - mint föld i valóságot - krisztusi , meg
váltó s z e n t s é g n e k tekintette.
Szerintem éppen ezen a ponton segíti a teológust a házasság emberi való
ságának meghatározásában korunk erkölcsileg kétértelmú felfogása. Ezt a
felfogást a ci kk címében is említett kifejezéssel tudjuk összefoglalni: II

férfi és a nő ta lálkozása az evilági, földi szerelemben fejeződik ki. Termé
szetesen nem könnyú ezt a fogalmat és ennek valóságát leírni. Megvan II

veszély, hogy a .földl szerelem' kifejezésén könnyen szexuális vonzaimat
vagy múló emberi emóciot értünk. De tagadhatatlan, hogy II szó valami,
nehezen megfoga lmazható, emberi valóság ra rnutat, Már eleve ezt a való
ságot próbáltuk kifejezni , amikor a házassággal egyvon alban mindig II

férfi és a nő találkozásáró l is beszéltünk. Az ilyen találkozáson elsősorban

35) Társadalmunk megengedhetőnek tekint i a házasság elö tti vagy ezen kívül i nemi
kapcsolatot ; - a csoportházasság kísérl ete sokszor a házasságtörés és a pro
miszkuitás gyakorlatára vezet : - az újabb állami törvények megkönnyltlk a válást
és feleslegesnek tartjak a házasság egyházi rat if ikálását : - a nőtlenség eszménye
pedig az át lagember szemében sokszor nevet séges rendell enességet jele nt . Ami
kor ezeket a tüneteket elítéljük. tudnunk kell , hogy mil yen szempontból vet jak el
a mai társadalom erkölcstelenségét. Nem a múlt társadalmi rendjének, hanem a
keresztény házasság mind ig újjonan klfejezendö eszményei nek szemszögébő l kell
az új társadalmi felfogá st megbírálnunk.
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olyan személyeknek egyéni (tehát nem általános kategoriákkal leírható)
érintkezését értettük, akiket biológiai , pszichikai és társadalmi struktúrált
ságuk alkalmassá tesz egy alapvető emberi közösség kialakítására. Ez a
kapcsolat alakulhat át az egyéni körü lményeknek megfelelően azzá az
evilági. földi szerelemrné , amely a házasság alapja lesz" ,

Ennek a földi szerelemnek is megvan a maga dinamikája. Azonban ez a
dinamika nem transzcendens, hanem immanen s, történelmi jell egú. Amíg
a házasság dinamikáját szemléltük, eddig mind ig olyan értékekre mutattunk
rá, amelyek a férfi és nő találkozását és ezeknek egységét a házasságban
felülmúlják: nem a házasságot önmagát teszik teljessé, hanem a házasság.
ban élők egyéni viszonyát teszik lehet övé az lsten felé, és csak másodlago
san erősítik a házasság közösségét . Ezzel szemben a fö ldi szerelem való
sága lényegesen a férfi és nő találkoz ásából kialakuló közösséget teszi
lehet övé és ezt az immanens történe lmi cél t szolgálj a. A lassacskán
létrejövő érdek- és sorsközösség . a közösen visel t élet öröme és bánata.
az egybeforró emberi önátadás fájdalma és boldogsága, a közös ismeretek
eltérő és egy ponton egymásrataláló bizto nsága, az önkiü résítés veszélyez
tetettsége és gazdagsága - kialakíthat ja a férfi és a nő talá lkozásában
megfogamzó szerelemben a házasság szoros köte l ékét. Akár opti mista,
akár pesszimista képet alkotunk erről a talál kozásról. ennek dinamikája a
közösen vállalt felelősség felé vezet. ~s lényegéb en ebben áll a föl di
szerelem valósága . Ez a dinamika nem mutat a kialakuló házassági közös
séget felülmúló ( = transzcendens) értékekre. hanem magára a házasság
immanens történelmi valóságára .

Talán nem meglepő , ha rnost azt állítjuk , hogy éppen ebben a fö ldi
szerelemben valósul meg a keresztény hitvallás egyik s z e n t s é g e .
Hogy ezt a tételt megalapozzuk, nem indulhatunk ki a középkorban szaksze
rüen megfogalmazott szentségfelfogásból. hanem ugyanennek egy mélye bb
és a modern mentalitás számára érthetőbb kifejezését kell keresnünk.

Elsősorban tIsztáznunk kell , hogy a katol ikus hittanban a szentségeknek
Immanens üdvtörténeti jellegük van, és az evi lági közösségben töltik be
funkcióikat. Még a hagyományos teológiai felfogás szerint is a szentségek
csak erre az életre , erre a történelemre és ennek a történelemnek látható
társadalmi struktúrái ra mutatnak. Ezért kötj ük a szentsége ket evil ági
szimbolumokhoz és természetes emberi akciókhoz amelyek hitünk szeri nt
megváltják és megszentelik az ember evil ági életét. ilyen értelemben a
szentségek immanens történelmi jellegúek. Feladatuk is e l sősorban a föld i
életre és ennek közösségi beteljesülésére vonatkozik. A keresztség, a
bérmálás és az egyházi rend szentsége a keresztény helyét és fe ladatát
jelöli meg az evilági egyház közösségében . A búnbánat és a betegek
szentsége teljesebb emberi életet kér Itt a földön az élők közösségében

36 ) Tudato san a .sze re lem' szót használtu k az álta lános abb érte lemben ve tt .sze re te r'
helyett . hogy ezzel ls kifejezzük a férf i és nö találkozásának je llegét.
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azok számára, akik ebben részesülnek. Az eucharisztia pedig a maga
li turgikus akciójával megerősiti vagy megteremti azt a közösséget, amelynek
központjában jelenlevő és érettünk magát feláldozó Krisztus fogja össze a
hívek kis csoportját a keresztény szeretet egységébe. Az csak egy
másodlagos szempont ezeknél a szentségeknél , hogy mindegyik külön-külön,
a maga jelleg ének megfelelően , objekUv kegyelmet biztosit a szentségekhez
járuló keresztény számára, és így segíti őt örök céljának elérésére. A
szentségeknek ez a hatása, ami az örök élet transzcendenclájára utal , csak
másodlagos szerepet tölt be. Ezzel nem azt állitjuk , hogy ez a hatás nem
lényeges, csak azt szer étnénk kiemelni , hogy nem ez a szentségek
legmél yebb értelme. A hagyományos megfogalmazásban hangsúlyozott ob
jektív kegyelem - az ,ex opere operato ' - csak annyiban objektlv,
amennyiben ennek elé rése nemcsak az egyén beállltottságán, aktusainak
intenzitásán , hanem azon a személy felett álló , keresztény közösségen
múlik, amell yel a szentségekhez járuló keresztény új viszonyba lép. Ez
a mindenkori történelmi közösséghez füzö viszony teszi az így elnyert kegyel.
met jellegzetesen s z e n t s é g i kegyelemrn é.

Az ilyen módon leí rt szentség·fogalomnak tul ajdonságait itt rögtön ki
kell emelnünk : a szentsé gek történelmi és közösségi valóságok.

a) Először is az egyén szempontjából, aki a szentségekhez járul. A
szentségi akció mindig egy kezdetet vagy új kezdetet jelent, aminek
exisztenciálisan ki kell teljesülnie. Amikor a gyermeket elfogadja a keresz
tény közösség a keresztség szert artásában, az újonnan keresztelt egy új
élette ret kap, ahol be kell töltenie keresztségi fogadalmát. Egész életének
mintegy bele kell nőn ie ebbe az új exisztenciába ; a keresztség ,kalandja'
a születéstől a halálig tart. A megkeresztelt új életének is van egy fejlődő

törté nelme .
b) De másodsorban a közösség számára is történelmi valóságot jelent

ez az egyénnek kiszolgáltatott szents éq, Az egyén találkozik a közösséggel
és a keres ztény közösségben Krisztussal. A közösség számára nem közöm
bös a szentségek által újj ászületett keresztény élet. A közösség ugyanis
nem elvont , absztrakt egység, hanem konkrétan tagjaiban él. Igy nemcsak
a közösség valósítja meg az egyénben a szentségek hatását. hanem az
egyén is megvalósítja szentségi akciój ában magát a közösséget. Azt értem
ezen, hogy pl. a megkereszteltek közössége csak akkor lesz a maga
konkrétan felfogható formájában krisztusi közösség , ha tagjai egyénileg is
a keresztség életét élik . Az egyház nem absztrakció: láthatóvá csak tagjainak
keresztény életében lesz.

c) Végülis hangsúlyoznunk kell , hogy a szentségek DDVtörténeti val ö
ságok. Nem a profán történelmet valós itják meg, hanem Krisztus evilági
történelmét. Krisz tus a történelembe lépett, és ennek a történelemnek
adott új értelmet . A szentségek folytán a közösségben Krisztussal tal ál
kozó ernber történelme is új érte lmet nyer , de ugyanakkor ennek a
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történelemnek ő maga is új értelmet ad. Az üdvtörténelem a hivők közös
ségében élő és ezt a közösséget megteremtő emberben megy tovább ezen
a földön a Krisztus által megigért Istenország felé .

Az egyház hagyományosan elfogadott hét szentsége között talán a legki
emelkedőbben a házasságban valósul meg a fent leirt szentségfelfogás.
Amikor a házasulandók kimondják egymásnak beleegyezésük IGEN-jét, azaz
kiszolgáltat ják egymásnak a házasság szentségét, megkezdődik az a ,kaland' ,
amit Mózes I olyan találó szimbolummal fejezett ki : . és lesznek egy testté " .
A házasságkötés nem beteljesülés, hanem új kezdet.

Ez az új kezdet azonban nem független attól a társadalmi közösségtől ,

amelynek tágabb keretein belül a férfi és nő családot alkot. Házassági
egységük ugyan függ ettől a tágabb értelemben vett társadalomtól , de
ugyanakkor a házasság által alapított családi közösség épiti fel. valósitja
meg a tágabb értelemben vett közösséget. A család fogalma, ahogy azt
a múltban és jelenben ismertük, változó és fejlődő". Feladata elsősorban

nemcsak a gyermekáldás által fenntartani a törzsi, nemzeti vagy egyházi
közösséget, hanem inkább bensó közvetlen életteret biztosítani azok
számára, akik a tágabb társadalomban élnek . A család e lsősorban otthont
jelent: nemcsak ennek materiális értelmében , hanem az egyén közvetlen
szeretet-igényének betöltésében. A modern szociológia elvei szerin t is
csak úgy lehet az absztrakt értelemben vett .t ársadalorn' igazi közösség,
ha ennek tagjai először kisebb közösségekbe integrálódva megteremtik az
ember i pszichének megfelelő otthont, amely a tágabb értelemben vett
tár sadalom kiépítéséhez is hozzájárulhat. Igya család a szélesebb érte
lemben vett társadalomban nemcsak részt vesz, hanem ennek sikerét is
előmozdítja.

A házasság még nem teljesült be a házastársak IGEN-jével. A hagyo
mányos felfogásban a házastársak ,konszenzus'-a alkotja a házasságot.
De ugyanez a hagyományos felfogás az így már megvalósult házasságot
csak akkor tekinti konkrétan beteljesültnek, amikor a házastársak fizikailag
is egyesülnek"'. Ez az elmélet helyesen ragadja meg a maga legális
nyelvezetével a férfi és a nő találkozásának a házasságba bontakozó
dinamizmusát, még akkor is, ha ez - bizonyo s pontokon - revízlóra
szorul. Ha a házasság valóban a földi szerelem szentsége, akkor a templom
ban vagy más közösségi aktusban kimondott IGEN, csak legális szempontból
jelöli a házasság érvényességének kezdetét. A beleegyezés, a konszenzus
már lehet, hogy jóval az esküvő előtt megvolt, és a nyilvános ceremónia

" ) A család különbözö alapformá it az összehasonl itú vallástudo m ány. az etnológia
és a mal szociológia kut at] a, de a fejl ödés ténye a szent irás alapján is nyilvánvaló.

" l A hagyományos felf ogásban II .consensus ' alk ot ja a házasságot . de a .consum
matio ' l izikai aktusa teszi ezt exisztenci álisan tel jessé.
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csak ratifikálta a közösség életében a férfi és nő földi szerelmé t", A
jegyesek a közösség előtt házastársakká váltak : kis családi közösségüket
elfogadta a szélesebb értelemben vett társadalom , amelynek jóléte éppen
úgy függ ennek az új családi életnek sikerétől , mint a család fennmaradása
az őt környező társadalom j ól ét ét ől . Az újonnan kialakult család a
társadalomtól függ, de ugyanakkor ezt a társadalm att is megvalós ítja . De
menjünk még egy lépéssel tov ább: az így megkezdett ,történelem' talán
ki fej eződi k, de nem teljesül be egyet len fiz ikai aktusban a házastársak
k ö z ő rt . Az új közösség család i élete a házastársak fizi kai I:S pszichologiai
egységének s ikerétől függ. Ezt az egységet kell kialaki tania a férfi és a
nő között megfogamzott fö ldi szerelemn ek. A kettőnek olyan egységgé kell
nőn i e , amely valóban elválaszthatat lan lesz a család tö rté nelmének folyamán.
Nézzünk szembe azzal, hogy ez a .kaland' , amibe a házasok és az egész
társadalo m is involválva van, nem szükségszerüen vezet tel jes sikerre.
Lehet , hogy az esküvőn kimondot IGEN nem volt soha a házasságot alkotó
földi szerel emnek igazi kif ejezése , és így - a jogi kötöttség ellenére - ,
nem alakult ki soha konkrét házasság az új .csal ádban' . Lehet azonban az is,
hogya házasélet képt elen megvalósítani azt az IGENt, amely megkezdte
a család történelmét . A sikertelen házasság pedig betö ltet len házasság.
ami bizonyos körülm ények között a házast ársak, a gyerm ekek és II szélesebb
ért elemben vett közösség javát sem tudj a többé szolgálni. Ennek a
társadalomnak kell döntenie arról, hogy il yen eset ekben az érvényes, II már
megkezdett házasságot be nem töltöttnek nyilv ánítsa"'. Amíg az ember él
és f ejlődik , mindig képes arra, hogy egy ilyen alapvet ő és személyes
odaadást (fundamentáli s opciót) , konkréten megválto ztasson. Az egyén
életében ez két ségtelenül törést jelent. De a megtört emberi opció
még nem zárj a ki az új választás lehe tőségé t. amit bizonyos esetekben a
társadalom rnaqa is ratifikálhat. Ez aló l a konklúzió al ól pedig nem lehet
kivenni a látható Egyházat , amely részt vett a család ki alakltás ában. és
ennek é le tétő l ő maga is Iüq ötr' .

.... ) Ezér t ér thetó, hogy egyes mor ulist :ik a jegyesek ese tlegeg nemi érintkezését II

nyi lvános házass áq elö t t más kateq óri éba soro lják . min t ellY alkalmi találkozást .
ahol még nem fogamzott meg a házasságot alkotó földi szerelern.

"") A köz épkorb an kia lakult szokás szer int a fizikai lag még nem konszurnm ált házas
ságot az eqyh áz fe lbonthatta . Vajon nem túl szük-e ez a megfogalrnazás, és nem
lehetn e-e j o g i I a g is ennek érte lmé t. - talán a modern uszihol oqla s e qí tsé q é
vel - kitágítani ?

" J A nyugat i egyház kitart ott a középkori elv melle tt . hogy a beleegyezés . a kon
szenzus alkot ja a házasságot . és igy a h ázasul and ók szol yált atják ki egymásnak
II szerelern szent ségét. Csak a t rienti zsinat után jött be az a szekas. hogy a
konszenzus IGEN-jé t a templomban a pap el ött kell ett kimond ani. Ebben a szok ás
ban f ej eződ i k ki - szeri ntem - . hogy bizonyos értele mben maga az egyház is
résztv esz a házasságkötés szerta rt űs á ba n és az egész házaséletben. Nem szük
s éqszer ú azonban. hogy az egyház nunden körülm énvek közütt raqaszkodl ék [elen
l ét ének ehhez a tormájához
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A keresztény házasság éppen azért szentség , mert benne valósul meg
az egyház közössége, és ez a közösség valós ítja meg a család közösségének
lehetőségét. Már az ószövetség i szentí rás prófétai irásáinak allegóriáiban
is a férfi és a nő közössége jelle mezte Vahvénak és népének üdvtörténeti
viszonyát. A házasság volt annak szimboluma, hogy lsten az ember világi
történelmébe lépett és népével örök és fe lbonthata t lan szövetséget kötött
annak ellenére. hogy az ember és közössége képtelen volt kitartani Vahve
tö rté nelmi jel enléte melletr". Az ószövets égben tehát a házasság Istennek
az emberekkel alkotott szövetségét jell emzi és ezzel alakítja ki az lsten
népének - Izraelnek - emberi közösségé t.

Az újszövet ség teológiájában, ahogy ez szent Pálnál kia lakul , a szimbolum
( = házasság) és a szimbolizált valóság ( = Vahve és az ember i közöss éq)
viszonya megfordul. Számára nem a fér f i és nő közössége szimbolizálja
Istennek az emberi ség közösségével kia lakult fr igyét. az Egyházat , hanem
az egyház valósága jellemzi a férfi és nő találkozását a házasságban. Mert
az egyház mint Kri sztus miszt ikus teste. a h ivők keresztény közössége ,
már nemcsak ígéret , hanem telje s valóság.

Ez a házasság üdvtörté neti érte lmezésének .p ál-Iordulata ' szent Pálnak
az Efezus iakhoz írt level ében találja meg legpregnánsabb kifejezését" .

De már az Efezusi levél előtt is alakulófé lben van a misztiku s test
fogalma szent Pál teológiájában. Már a Korintusiakhoz írt levél állítja . hogy
a keresztények Krisztus testének tagjai , amell yel egy .lelki' közösséget
a lkothatnak". Sőt ' a keresztények résztvehetnek ebben a kri sztusi testben
az az eucharisztia és a kere sztség szentségei által ; igy egymással is
közösséget alkothatnak , egymásnak is mintegy tagjaivá válhatn ak" . Ugyanez,
a misztikus testről kidolgozott alle gória dinamikus szimbolummá válik szent
Pál későbbi level eiben . Am íg eddig az egy ,krisztusi test' képével jellemezte
a keresztények közösség ét , most úgy ír erről a tes t rő l , min t amelyet 
bár megvan - minden kereszténynek ki kell alakítania. Kri sztus m árls a
fej e ennek a test álta l kifejezett k ö z ő ss éqnek" , de ugyanakkor minden
keresztény életnek be kell töltenie Krisztus megváltó tettének valós ágát" .
Az egyház, a hív ek közössége már megvan Kr isztusban, aki ennek a testnek

.' ) Vahve szere lme Izrael iránt a házasság szimbolumával f ej eződ i k ki. Izrael Vahve
jegyese (Jer 2. 2 stb ) vagy hűt l enségbe esett házastársa (Jer 2.25 - Ozeás 2,
4-15 Ezekiel 16, lG stb., l zaiás 1,211. Vahve meqk önv ör ül fiütlen jegyesén (Ez 16,
9 stb] és mint megvál tója visszaveszi magához (Iz G2.4-5 Ozeás 2, 19-20J . Az
r:nekek éneke is errő l a szere lemrő l beszé l és ennek a szerelemnek betelj esülését
ál li t ják elénk az evangéli umok eszkatologikus képei is [Mk 2. 18: Jn 3,29: Mt 22.
1 stb . 25, 1) valamint a Jelenések könyvé nek menyasszonya (19, 7: 21.2 stb, 22,1 71.

' l ) Efezusi levél 5, 21-33.
•' J 1 Kor 6, 15.
" ) 1 Kor 10.17; 12 .1 2·17: Rom 12.4·57.
.. ) Kol 1, 18.
" ] Kol 1, 24.
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a feje", és mégis a kereszténynek, aki már Krisztus testének tagja , mintegy
bele kell nőnie ebbe a közösségbe, meg kell valósítania a szeretetben ezt
n közösséget"'.

Ez a dinamikusan felfogott misztikus test, az egyház lebeg szent PáL
szeme előtt, amikor ennek szimbolumát a házasságra alkalmazza . Már a
Korintusi levélben jelezte, hogy a keresztény házasság kötelékében leélt
élet a megváltó és megszenteló szeretet gyakorlata lehet"'. Az Efezusi
levélben éppen ezt a megváltó és megszenteló szeretetet tanítja magáról
a házasságról. A férfi és a nó n házasság keretein belül uqyanazt a megváltó
és megszenteló szeretetet val ósítja meg, mint amit Krisztus is gyakorolt
az Egyházzal szemben az egész világ üdvösségére. Ahogy Krisztus az
emberiséget (azaz a szélesebb értelemben vett t ársadalmat) az álta l váltja
meg, hogy megszenteli és egyesül egyházával - úgy a férj szerelme
felesége iránt az által vesz részt az egyház látható közösségében, hogy
a szeretet által ezt a kisebb családi közösséget rneqval ósltja " . I:ppen úgy,
ahogy az egyház által leszünk a megváltott világ részeseivé, úgy n
házasságban kiéró szerelem által lesz az ember az egyház kegyelmi
közösségének tagjává . A férfi és nó találkozásában megfogamzott szeretet
valósítja meg a kettó házasságát , és n házasság valósítja meg a mago
kis keretei között magát az egyházat. . Ez ért hagyja el az ember atyját,
és csatlakozik feleségéhez, úgy hogy a kettó testben egy lesz" 51. Ez o
titokzatos egység a házasságban megvnlósuló egyházra éppen úgy vonat 
kozik, mint az egyházban megvalósuló házasságra. Ahol pedig ebben o
világban megvalósul Krisztus jelenléte, ott jelen van n világot megváltó
és megszenteló kegyelem is . A házasság, mint evilági szerelem lesz n
kegyelem forrása , rnert ebben valósul meg a mago konkrét formájában
az egyház is.

Cikkünk megkísérelte a keresztény hagyomány gondolatmenetét a házas
ságról egy új szempontból rendszerezni. Abból indultunk ki, hogya férfi
és a nó találkozása a házasságban evilági , földi valóság . Olvasóinkban
talán felmerült a kétely, hogy ez az alaptétel Luther 1532-ben kifejtett
áll áspontját veszi fel, amely szerint n házasság . eln weltlich Ding, eine
weltllche Sache" " . Ebben a kitételben alapjában véve igaza volt Luthernek.
A lényeges különbség felfogásunk és Luther tétele között abban áll , hogy
szerintünk a kizárólagosan világi valóságoknak is rneqvan a maguk szakrál is
jelentósége.

Minden evilági val6s:íg, akármenny ire is az emberi gyengeség és bún

" l Ef. 1, 22·23 .
" ) Ef. 4, 15-16.
''' 1 1 Kor 7. 13·14.
"' ) Ef. 5,25-29.
" J Ef. 5. 31.
" I Luth er : Werke , Erlangen t . 43,11 6.
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szituációjában van. alkalmas arra . hogya hit Istenhez eme l ked ő dinamizmu
sát követve megtalálja a maga keresztény ideálját. Cikkünk els ő részében
ezt a transzcendáló dinamizmust követve beszéltünk a keresztény házasság
ethoszár ól. amely a házasságot is mint az egyén üdvösségének eszközét
írta le . De felfogásunk még sokkal mélyebben különbözött Luther tételétől

abban. hogya házasság földi .misztériumát' az egyházban megvalósuló
Krisztus titokzatos testével azonosította. Luthernél a krisztusi megváltó
kegyelem nem inkarnálódhat földi valóságokba: az ember és az ember
világa nem formálódhat a krisztusi kegyelem hordoz ój ává. Mármost éppen
azért. mert a házasság szentségében az egyház valósul meg a maga
leszűkített forrnálában. a férfi és a n ö közössége már itt a földön átalakulhat
a Krisztus jelenlétét jolzó kegyelmi közösséggé. A házasság emberi m ödon,
és az embori vi lág gyön geségében már elóvéte lezi azt az Országot . amelyet
az emberi történelem beteljesedésében az lsten Fia véglegesen át fog
adni mennyei Atyjának : . M ikor pedig minden (földi valóság) alája lesz
ren delve . maga a Fiú is aláveti magát annak . aki mindent alávetett neki.
Akkor Iston lesz minden rnlndenben '?' .

Al szoghy Zoltán

A NEGYEDIK SZENTS~G

Az utolsó húsz esztendóben egyre gyakrabban hallunk arról. hogy új for
mákat keres az ogyház a bűnbe esett koresztények megsegitésére. Nagyon
sok lelkipásztor ingerült aggodalommal hallja ezeket a híreket. Megjelenik
a szeme el őtt a sok jó . amit a gyóntatás hosszú és áldozatos óráiban az
isteni kegye lem általa művelt. Megemlékezik arról . hány hivó ébredt a hitból
való élet értékének a tudatára éppen azáltal. hogya gyónás felhívta a
figyeimét arra a sötét valóságra . ami a bűn az ember életében. Hát ezt is
mog kell most zavarni? Itt is új formákkal kell kísérletezni?

A megúju lás vágya nem is ott sarjad. ahol számos és jól olókészített
gyónás vezeti vissza a bűnösöket a Megváltó kegyelméhez. hanem ahol a
hívek. elpogányosodott környezetben. hitüket alig ismerve. nem értik már
meg . mi az a jótétemény. amit a gyóntatószék felkínál nekik. Az ilyen környe
zetben még nevet is alig találunk a szentségre. amiben találkozhatnának az
ü dv ö z ít ő Krisztussal. Gyónásnak mondjuk? Akkor azt gondolják. hogy elég
elmondani . miben tér el az életük a keresztény ideáltól. és a bűnbevallás

valami általános amnesztiának a palástjával fedi be életük halálos sebeit.
Bűnbánatnak nevezzük? Akkor meg azt gondolják. hogy búslakodnlok kell
csupán a múltjuk miatt. Fel kell ismernünk. hogy sokan vannak korunkban.

" ) 1 Kor 15.28
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akik szokásosan gyónnak meghatározott Időkben. de sem azzal nem vetettek
számot, hogya jó gyónáshoz szükséges a megtérés . sem annak nem ébredtek
tudatára . hogya feloldozás nagy kegyelme abban áll . hogyamegtérés vágyát.
amit a gyóntatószékbe hoztak. a Szentlé lek jelenléte IgazI. rnély. maradandó
és átélt megtéréssé teszi. Még kevésbé tudatos az a tény. hogy az úJJászüle
t és, amit a szentség múvel a bűnösben . nem csak az ő személyük magán
ügye. hanem az egyház életében való új részesedés. amit az egyház nem
tétlenül vesz tudomásul . hanem isteni küldetése erejéből. az isteni keqye
lemmel közrem úk ödve müvel bennük .

A negyedik szentség kiszolgáltatásának a nagy problémája az. hogyan
lehetne elérn i . hogy maga a szer tartás kifejezze. tan íts a. mi a lényege a
szentségi történésnek. mely lefolyik benne . miben áll a kegyelmi ajándék .
amiben a szentség által részesülünk. Tudjuk . hogy maga a második vat ikáni
zsinat kivánta ennek a problémának a megoldását [L ásd . Sacrosanctum
Concilium" . n. 72.]. De nemcs ak a zsinat , hanem maga az élet is sürgeti a
magoldást. Az egész világon mindenütt megligyelik a gyónások számának a
csökkenését . és pedig nemcsak ott . ahol a hitélet hanyatlóban van, hanem
ott is . ahol élénk a hitélet: az ilyen tünet pedig mindi g annak a jele, hogy
valami nem megfelelő a jelenlegi lel kipásztori el járásokban, és azért nem
vonzza a hiveket. Van más tünete is a lappangó kr izisnek. Szerte a világon
mind enfelé találk ozunk kezdeményezésekkel. amik megkisérlik orvosoini a
bajokat. és nem egyszer Belzebúbbal űzik ki az ördögöt. mert még nagyobb
válságot idéznek elő meg nem fontolt úl l t ásalkkal. Itt van hát az ideje . hogy
mindann yian keressük az igazi. teológiai szempontból jól megalapozott ell en
szerét a megfigyelt hiányoknak.

Ennek a felismerésnek az alapj án. szer te az egyházban kezdték keresni
a kezdeményezéseket. melyek jó eredményre vezettek a lelkipásztori gya
korlatban.

Az egyik legsikeresebb kezdeményezés abban állott. hogy újra nagyobb
szerepet adtak a búnbánat szentsége kiszolgált atásában az Igehirdetésnek :
ami nem más. mint az lsten szavának tolmácsolása az emberi szóval. A ki
sérlet dogmatikus meggondolásokon alapult. A szentség és az igehírdetés
merev elválasztás a tévedés volt : a szentség nemcsak okozza a kegyelmet,
hanem szertartásaival meg is világitja a szentség felvevőjét : megmutatja .
hogy milyen kegyelmet és milyen úton nyerhet el: a szentbeszéd viszon t
nemcsak gondolatokkal világ ít ja meg és indítja az értelmet és az akaratot,
hanem kegyelmet ls közöl. A kettőnek együt t kell ene járnia. Ahogy a szent
misében nem helyes . ha hiányzik az isten i ige hird etése. IIgY a többi szent 
ségben is jobb volna , ha mind ig elhangzana legalább pár szó, amivel é rthe t ő b

bé és vonzóbbá válna a kegyelem . amit Krisztus a hivőre áraszt .

Ezt a dogmat ikus meggondolást megerősíti az úlabb egyháztörténet i ku-
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tatás .• ) Az ösegyház sohasem .gyóntatott " csak kérdósek ós penitencia
cl őlr ás rövid jogi formuláival, hanem a bűnb án ók rendjébe utalta a b űne rneq
bocsájtását keres ő hlv őt , és ott k özös buzdításokkal, egyéni beszélgetések.
kel fejlesztette benne a . rneqté rés t". míg végre az Oltáriszentség egységé·
hez bocs ájtva közölte vele az egyház kegyelmi életének ajándékát. Nem vált
túlságosan szárazzá, elvonttá az utolsó évszázadok b űnbánatt gyakorlata?

A lelkipásztori kisérletek igazolták az elméletet. Mikor gyónás előtt rövid
közös szentirás-olvasással. szentbeszéddel. közös Im ákba foglalt elmélked és

sel és énekekben kifejezett imádságos elmélyedéssel készült elő a hivők

közössége a szentség vételére, egészen más éghajlat alatt valósult meg a
szentségi élmény. más volt a hivők felkészültsége , más volt a gyóntató rövid
szavainak a viss zhangja. Igy jöttek létre a .búnbánati ájtatosságok" . A kife
jezés nem szerencsés , de megérteti, hogy miről van szó: közösségi, a liturgia
előrásaitól szabad, de mégi s valami rugalmas rendet követő eljárásról. amely.
nek a célja a töredelmes megtérés , és a búnbánat szentségének örömteli
vétele .

Ma már való ságos anyagtárak jelentek meg az ilyen .csaknem-lIturgikus"
szertart ások előkészítésére: rendesen sokszorosítva, egy·egy lelkipásztori
zóna használatára, alkalmazkodva az illető környezethez , egyes püspökök vagy
püspöki konferenciák jőváhagyásával.

Ameddig kisebb csoportokban tartották az ilyen , gyónásra el ők észlt ő ájta
tosságokat. nem merült fel nagyobb probléma ; a nehézség akkor jelentkezett,
mikor szélesebb körökbe n kezdték alkalmazni a kis körben bevált módszert.
Mint könnyen gondolhatjuk , elsősorban az idő kérdése emelt akadályt a rend 
szer terjedése ellen .

A búnbánat szentségének az előkészítésére hosszabb időre van szükség ,
mint ahogy azt rendesen gyakoroln i szoktuk. Ha ugyanis számot vetünk azzal:
a megtérés azt jelenti, hogy megváltoztatjuk a gondolkozásmódunkat (hiszen
ez az evangéliumi . metanoia" jelentése . amit mi búnbánatnak szoktunk Ior
dítanl), akkor nem nehéz belátni, hogy csak elméletben lehet megváltoztatni
óletelveinket pár pillanat alatt . A gyakorlatban ehhez rnaqunkbaszállásra.
meggondolásra, imádságra, tehát hosszabb időre van szükség . Ha valóban
búnt követtünk el , akkor tudatosan és szabad akarattal úgy döntöttünk. hogy
a tetteinket irányító legfelsőbb érték ne az lsten akarata legyen. hanem a
magunk evilági, egyéni érdeke . Ha csakugyan megtérünk az Úr Istenhez, úgy
döntünk . hogy teljes bizalommal és odaadással fordulunk az üdvözítő lsten
hez. és semmi földi jóért le nem akarunk térni az általa kijelölt életútról.
Bizonyos . hogy ekkora változás mindig az lsten kegyelmének a csodája, aki

. ) Erről bővebben lásd : Z. Alszeghy, L'aggiornamento del sacramento dell a
penítenza. L a C i v i I t a C a t to I i c a 119, 1968 (II), 139·148 és C. vo
nel. L e p é c h e u r e t I a p é n i t e n c e d a n s I ' E g I i s e a n c i e n n e .
Paris 1966. (Szerk.)
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. megváltoztatja az emberi szfvet ." De az lsten úgy múködik az emberi szív
ben. hogy alkalmazkodik az emberi élet törvényelhez : azt mondhatnánk. hogy
elrejtózlk a lélektan szokásos folyamataiban. és csak abban mutatkozik meg.
hogy belát juk a hozzánk intézett evangéliumi felhívás helyes voltát, vonzó
dunk a számunkra kilátásba helyezett üdvösség javai felé . míg mindez érzé
ketlenül hagyna bennünket a jóra indító Szentlélek ereje nélkül. Ha tehát
sokkal kisebb jelentóségú döntéseket sem teszünk érett megfontolás nélkül .
a . rneqt ér éshez" is kell idó. De a modern életnek megvannak a maga köve
telményei. Azt még meg lehet tenni , hogy szombat este . vagy vasárnap reggel
váll alkozik valaki egy félórás előkészületre a búnbánat szentségének a töre 
delme s vételére. de az már nem mindig lehetséges. hogy azután meg hosszú
ideig kivárja. míg sor kerül arra, hogy meggyónhassék.

Erre a nehézség re is akad megoldás . Tudjuk . előfordul , hogy s úlyos ve
szélyben, betegség esetén, feloldozhat ja a pap a b űn öst . akkor is , ha csak
általánosságban vallja magát b űnösnek, és nincs alkalm a vagy testi erej e
ahhoz, hogy számuk és nemük szerint felsorol ja a b űneit . A némák is fel 
oldozást nyernek. bár nem tudnak másként gyónni, mint hogy jelekkel muta t
ják. hogy szükségük van az lsten irgalmára és kiván ják is a megbocsájtást .
Nem lehetne az ilyen esetekben rejt őz ő elveket alkalma zni szélesebb körökre
is? Nem lehetne azt mondani, hogy egy-egy bűnb ánati szertart ás után a hívek
éppen olyan szíves en meggyónnának. mint a betegek vagy a némák. és ép
pen ügy meg vannak gátolva abban. hogy meggyónjanak. rnlnt a betegek vagy
a némák? Miért legyenek hát megfosztva a feloldozás kegyelmétől?

Ez a megfontolás nem egészen új . Missziós területeken elófordul. hogy il
misszionárius csak igen ritkán látogathat meg egy-egy elszi getelt keresztény
séget. és az ott töltött egy-két nap alatt tenger sok munkát kell végeznie ;
van rá eset. hogy ilyen esetekben a Szentszék megengedte. hogy általános
búnvallomás után az egész közösséq együtt részesüljön feloldozásban . és így
méltóbb módon járulhasson a szentáldozáshoz. Nem egy hirtelen nőtt iparte
lep püspöke állította, hogya nilgy paphiányban . és a hívek nagy elfoglaltságá
ban. az ő keresztényeinek sincsen kedvezőbb hely zete, mint a missziós
területek közösségeinek.

Az indítvány Ismét dogmatikus meggondolások tárgya lesz. A trienti zsi
nat azt tanítja . hogya feloldozás bírói ítélet, és a bíró nem ítélhet. ha nem
ismeri az ügyet, amiról ítéletet kell mondania . Lemondhat hát az egyház arról.
hogy papjai meghallgassák a b űn ös önmagát vádló gyónását ? Nem mondhat
le róla , felelik a dogmatikusok: azért kapta a kötés és oldás hatalmát. hogy
intó és buzd ít ó szavával , a helyes utat tekintélyével k i jelölő kijelentésével ,
a rossz tett jóvátételének a módját kis zabva, vezesse a búnöst az igaz életre.
De a kérés nem tartalmaz ilyen követelést. Nem az egyház mond le a gyónás
k övetelésér ől . hanem a körülmények gátolják meg a hivőket abban. hogy kellő

és illő készület után egyenként meggyónj anak. Nem kell a szentsé geket meg-
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vonni azoktól, akik a modern élet hajszájában nagyon is rászorulnak a szent 

ségekre. Sőt . teszik hozzá a dogmatikusok . éppen a bűnbánat szentségé nek
a hitt udományi vizsgálata ajánlaná : ahol a püspök űgy vé li, hogy szüks ég
van a közösségi bűnbánati szertartásra a ke llő töredelem felke lt éséhez. ot t
ez a közösségi ájtatosság szentségi fel oldozáshoz vezethessen. Hiszen a
. szents éq" nemcsak a feloldozásnak ad természetfeletti hatékony ságot, ha
nem áthatja . élteti. serkenti a bűnbánó magatartását is . Nemcsak felo ldozás
ban áll a szentség. része a szentségnek a bűn bevall ása. a bűnbána t . az elég
téte l is. Ha tehát a bűnbánati szertartás szentségi jelleget nyerne (még
akkor is . ha a körülmények miatt nem volna lehetséges . hogy mind en hivó
meggyónja minden egyes alkalommal minden vétk ét) . akkor a szentségi
kegye lem fe lemelné és indítaná a lelkiismeretvizsgálatot, a bánat felind ít ását,
a jófeltételt, az lsten megbocsátásának töredelmes kérésé t, úgy hogy a fe lo l
dozás nagyobb mértékben tudná a hívek éle tébe árasztani a megszente ló
kegye lmet. és az lsten és a fe lebarát ir ánt való szeretetnek a malasztját.

Természetes. hogy mindezt erősen leegyszerűsítve vázolj uk itt fel ; a való 
ságban hosszas és elmélyed ó tanu lmányokra volt szükség ahhoz. hogy ki 
tűnjék . mi volt a trienti zsinat döntéseinek az igaz i értelme . mit követel az
egyház lelkipásztori magatartásától az els ő századoknak. sót esetleg magának
az Üjszövetségnek a szava stb . Úgy gondoljuk. hogy ezek a tanulmányok nem
módo sították lényegesen az itt elóadott nézeteket.

Arra számíthatunk tehát. hogy hamarosan nálun k is lehet séges lesz . hogy.
lega lább néhány esetben. ilyen meróben közösségi szerta rtással nyerhet jük
el a szentségi fe ldoldozást? Nem . i lyen egyszerűen mégs em lehet megújítani
a bűnbánat szentségének a kis zolgált atását. Az akadályok azonban ezúttal
nem dogmatikus természetű meggondolások elé tornyosu lt ak. hanem le lki
pásztori aggoda lmakból eredtek.

Ugyanis . amint híre ment a lelkipásztori irodalom ban. hogy esetleg re
mélni lehet a gyónás reformját. különös ind ftvá nyok kezdtek szállingózni a
püspökök asztalára.

Bűnbánati közösségi ájtatosságot kell tarta ni? Helyes. De men nyi ideig
kell . hogy tartson? Fél óráig? De ha nagyon sürgős a dolog. nem lehetne
negyed órával megrövidíteni? Sót (indult az alkudozás. mi nt ahogy Abrahám
tette az Úrra l). ha tíz perc mulva el kell menniök a híveknek. nem kaphat
nának feloldozást? Ha nincs elég énekes. nem lehetn e lemondani a közös
énekekról? Ha nem tudjuk kinyomtatni az imáka t. nem lehetn e megtartani a
szertartást közös imák nélkül? A szentbeszédhe z elég volna. lzaiás próféta
néhány mondatának a rövid magya rázat a? Ha valak i a temp lomajtóban ma
radt beszélgetni . annak a bűn e i is meg vannak bocsájtva?

Egy szóval : a kezdeményezés. amit buzgó papok és buzgó hívek a kegyel
mi életük elmélyítésére terveitek. a gyakorlatban . nem buzgó vagy túlságosan
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engedékeny emberek között, II hanyagság leplez és érc . ső t igazolására ad al
kalmat.

Ezek az aggodalmak a prot estánsokkal való megbeszélések során még
élénkebb hangon jelent keztek . Nem egy luteránus és kálvinista gyülekezet
önként egyre szívesebben ajánlja a lelkipászto rral való magános megbes zé
lést hívei nek. Igaz. ők nem kérhetne k lelkipásztorai któl szentségi feloldozást .
Viszont tapasztalatból tudják . mi lyen nagy segitség él kereszté ny életében. ha
más emberre l megbeszélheti prob lémáit. ha tapasztalt és segítésre kész
ember tanácsát. buzdítását. vigaszta lását hallh atja. Prote stáns barátaink . akik
az evangélium olvasása alapján és a keres ztény élet tapasztal atainak súlya
alatt nagyra becsülik azt a szolgálatot. amelyet a katolikus egyház int éz
ményesen biztosit a hívőknek . csóvá lják a fejüket . rnikor azt hall ják: rnl be
lenyugszunk abba. hogya bűnösök igen gyakran elhaqyják a gyónást .

Ezek az elle nvetések bizony sulyosan esnek latba. és szinte arra ösztönöz
nének. hogy mondjunk le minden újítás i szándékról. és folyt assuk a hagyo
mányos eljárásmódot. . rnlk éppen kezdetb en vala' . .. De ez is t úlz ó köve t
keztetés voln a. Az őszi nte gondolkozás ritkán tér viss za egészen a kiinduló
pontra, hanem olyan mego ldást keres . ami összeegy ezteti a különböz ö szem
pontokból meglátott igazságokat . Itt sem kell elvetnünk azt. ami helyesnek
látszott a megújítás vágyában . csak el kell kerülnünk a hibát. ami az Indit 
ványokat károsakká tette .

Egyesek hibája alighanem abban állott . hogy a meqújlt ást egy főpásztori

rende l e ttő l várták . Mintha bizony az egyház hité leté nek a megújí tásában tör
vények törn ék az utat az élet számára. A történelem a fordit ott eljárásnak
adott igazat. Ha már a trienti zsinatró l irtunk. ennek a zsinatnak a példájára
hivatkozhatunk it t is . Trientben nem találtak kl új le lk ipásztori megoldásokat.
hanem ajánlottak. megenged tek . e lőírtak olyan elj árásmódokat. amelyeket
kisebb körben buzgó közössének már megvalóslt ot tak. kipróbáltak. A bűnbá

nat-tartás megújításának ls ezt az utat kell majd járnia .

A reform e lső lépésé nek annak kell lennie. hogy elmé lyitsiik a jelen legi
törvényhozásban rendelkezésünkre álló l ehetőségeke t . Ez az elmélyl tés két
irányban is kivánatos .

Az egyik irány : a szokásos gyónások elmélyi tése . Arra kell törekednünk.
hogy időnkén t (egy-egy családi ünnep alkalmával. az éle tút fontos állo másain.
egy-egy különösen fájdalmas hiba elkövetése után. stb.) a hivekn ek legyen
alkalmuk és bátorságuk arra , hogy ne csak azt mondjá k és hallják a gyónta
tószékben. ami II szentség lényegéhez elvá laszthatatlanul tartozik. hanem
médlukb an álljon az is. hogy Igazi emberi kapcsolatot találjanak a lelk ipász
torukkal : vele együtt beszélhessék meg és együtt kere ssék az Ur akaratát .
Természetes . hogy az Ilyen huzamosabb. elmélyü lő gyónás nem lehetséges
gyakran. de néha-néha meg lehet val östtant. ha hívek és lelk ipásztorok tuda-
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tos it ják. mennyi haszonnal jár oz az újítás (ami sokhelyütt már mcq élt val ó
ság) .

A másik irány abban áll. hogy igyekezünk a je lenleg létező liturgikus for
mákban (pl. a szokásos szentségimádások elmélyítésével) megvalósítani a
bűnbánat együttes keres ését. Igaz. nem lehetséges. hogy minden résztvevő

azonnal meggyónj on. De tú lzás volna azt gondolni. hogy minden hivőnek sür
gős szüksége van a bűnbánat szentségéhez járuln i: a legtöbben. merjük re
mélni. a kegye lem állapotában vannak. és a kegyelemben növekedve fognak
hazát érni. Mások az istenszeretet fényé ben megigazulnak majd . gyónás nél
kül is ; tudjuk. hogy ha nincs módjukban meggyó nni. a tökéletes bánattal is
szentáldozáshoz járulh atnak időnként. és ebben az egyház t örvényhoz ása
könnyen visszatérhet az egyházjog szigorúbb előírásától [ Lásd C. I. C.
can. 856.] a tr ienti zsinat enyhébb szabályához [Lásd DS. 1647. 1661.] .
megengedve hogya hívek mindig szentáldozáshoz járuljanak. mikor tökéletes
bánattal megigazultak . és nincs alka lmuk arra. hogy meggy6njan ak.

Mikor majd meggyökereze tt szokássá válik az egyház több részében az
igazi. átélt bűnbánatra vezető közösségi penltencla-tartás. és mikor majd
szokásossá válik az is. hogy időnként önként kívánják a hívek és a lelki
pászto rok a részletesebb. a keresztény élet pozitív útjait is kereső gyónáso·
kat. akkor majd sokkal csekélyebb lesz a vissz aélés veszélye . és bátrabb an
lehet majd kérni. hogy az egyház szentség i je lleget adjon az ú]. de jól ki
próbált bűnbána t i forrn áknak.

AZ EUCHARISZTIA TEILHARD SZINTI!Zlsl!BEN

Akik nem ismerik Teilhard írásait. vagy akik képtelenek alapve t ő l átás
módjának megértésére. legfölj ebb csak költőnek. esetleg egyéni és képzelgő

misztikusnak tart ják. Magától érthető . hogy az ilyen bírálók ugyanezt véli k
az Eucharisztiára vonatkozó e l mélkedéseiről is .

Az itt következő rövid összefoglalóm pusztán csak i s m e r t e t é s for
májában szeretné megmutatn i. hogy éppen az imént említett felfogás lebeq
a képzelgés ködében. mivel :

1) Teilhard a l apvető látásmódja hat ki az Eucharisztiáról ír t elmélkedéseire .
2) ezek az elmélkedései nem szándékoznak teológiai szisztéma keretéhe

fogni az Euchari szti át. hanem mély hitének mi sztlkába érő kivctű lé scl - egy
sajátos a lapvető látás fogalmaiva l kifejezve .

Mit jelent Teilhard alapvetó látásmódja?

Teil hard megértésének titka az ő hüperf izikája. Ez a hüperfi zika - vagy
ultrafiz ika - a tudom ány. a fil ozófi a és a teológia között kiépülő sajátos
terület. A hüperfizika nem szoros érte lemben vett tudomány. mert nem elég
szik meg az egyes szaktudományok részl ete redményeivel ; nemcsak meg-
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fig yel. nemcsak analizál, hanom szintetizálva keres értelmet ós irányt ls. Ez
a hüperf izika nem filozófia . Nincsenek elvont prin cipiumai , nincsenek filozó 
fiai abszt rakel ő síkjára emelt igazságai. Ez a hüperfizika nem szeres értelern
ben vett teológia . Teilhard módszere nem teológiai, hiszen őt a reális ala
pokra (vagyis nem magára a hitre) épülő hüper-Hzlk ája segiti nagyobb látás
és mélyebb lelki élet felé .

Dehát mi ez a hüper-fizika ?

Képzelj ük el (s Teilh ard ezt kísére lte meg) . hogy a ter mészett udományok
egy-két ter ület én (a paleontológiában és a geofi zikában) világh írú szak
ember az összes természettudományok részlet-eredményeit általános tör 
vényekbe szintet izálja , vagyi s az egyes szaktudományok fölé (hyper. ultra)
emeli. Merész - és minden korban újra megkisérelhető vállalkozás! . . . A
szaktudósok közül többen . tudománytalan vállalkozás" -nak fogják minősíteni.

A magukat valód i filozófusoknak gondoló szellemek jogtalan és alaptalan Hlo
zófálásnak véli k. A szakmabeli teo lógusok pedig (legalábbis egyesek) köny
nyedén odavetik : . Ugyan kérem , ez csak misztika. vagy szép költészet!" . ..

Teilhard sosem akart sem filozófus lenn i. sem teológus. Számtalanszor
megmondot ta és le is írta. hogy csak tudomán yos tényeket szintetizáló hy
perflziká t óhajt alkotni. S szerényen elénk tárja nagy törvényeit : pl. a bonyo
lódás/ tudat törv ényét. az egyesülés törvényét. a visszafordithatatlanság tör
vényét , stb. (Mindezek bemutatására külön hosszú tanulmányok kellenének ,
de erre itt most nem vállalkozhatunk. Alk almazásuk l ehetősége viszont ki fog
túnni az alábblakb öl. U t a k a z O m e g a f e I é c. tanulm ányom négy kötete
hosszan elemzi ezt a kérdést) .' )

Mivel a hüper-f izika a tudom ányok eredményeit emeli e g y e t e m e s
síkra, ezért elkerülhetet lenül nyúlik filozófiáb a és teológiába is . hiszen a
hüper-fi zikai törv ények a valóság egész területére érvényesek. - de mindig
analóg érte lemben.

Két szó a hűper-flzlkal törvények alkalmazásáról

Teilhard szemléletmódjában minden valós ágos lé tezőnek kettős . a rc éle"
van, vagyis kettős aspektussal beszélhetünk róla:

1) Az anyagi ..arcél" (vagy fázis) a küls őt rnutat]a. a .foghatót" . az anya
git, a szer vezésre-v áró. képességeit felajánló valam it:

' ) P. Rezek mngyarra ford ította Teil hard de Chardi n minden írását. E t izenhét köte tnyi
sokszorosi tott munkából egyelőre csak A z e m b e r i j e I e n s é II és a B e n n e
é I ü n k ( = Az Isten i Erötér) j elent meg könyv ként is. Mo st készü l A M i n d e n 
S é g h i m n II s z a c . kötet kiadása, amely k i t ű n ö en egészi t i ki a Budapest en
most megje lent Teilh ard-antológiát (Di enes Valér ia rnunk ája) , - P. Rezek eddig
tizen öt (sokszor osi tott) köt etb en komment ál ta és fejleszte tte tovább Teilhard
viláqképé t . - Külön kér te Szerkesztőségünktó l , hogy az itt közöl t tanulmányában
elhagyhassa fl bibli ográfiai jegyzeteket. mert ezzel kéts zeresre növelné tanu l
mánya te rjede lmét. (A Szerkesztőség meg jegyzése)

GO



2) az igazi " lényeget " a szervez ö erő adja meg . Teilhard ezt a szervez ő

alakitó, újat-alkotó erőt nevezi " léleknek". A "lélek" - min dig analóg érte
lemb en - jelent bármiféle rendező-szervező-egyesítő erőt. Ez az er ő kezdet
ben mehan ikus -determ inista törvények fáty la alatt, később a pszichés élet
ösztöneiben. majd a reflexiv emberi szell emben, a közösségeket szövö . kö
zös lelkiségben" rnutatkozlk,

A fejlődés görbéjén egy-két helyen ugrásszerüen tünik elő a szervező

erő hatása: egy kritikus ponton megjelenik az élet s egészen új-valamit hoz
(IZ egyetemes .vlláq-szövetanyaqba" . Egy második kri tik us ponton megjelenik
(I reflexív emberi szell em. vagyis a l egfőbb valami, .a je lenségek je lensége" .
(IZ egész addigi fejlődést felülm úló (il yen érte lemben transzcendens) egé
szen-új. az önmagára vis szatekinteni és saját sorsát is alak ítani képes ern
beri szellem.

Teilhard szemében vil ágos. hogy nemcsak e két kritikus ponton. hanem
mindenü tt és mindenko r valami abszolut Erő dolgozik - mindig a l étezők

megfelelő létfokán át hatva (analóg módon) . M iért állithatja ezt Teilhard ?
Azért. mert maga az anyag - ez a csodálatos képességekkel rendelkező

potenclallt ás, amely serkent i az embert , együtt is dolgozik vele, és amely
még az ember boldogságában is rész tves z. - ez az anyag csak befogadó.
szervezést-váró adottság ; s az akt iv er ő mind ig az anyagot rendez ö-szervez ö
egyes itő lélek. A rendez ö-szervez ö-eqyes lt ö. újat-alkotó lé lek a fejlődés qör
béjén egyre ink ább anyagtól függet lenül hat . vagyis a magasrendü szellemi
l étezők esetében egyr e jobban kivi láglik az Erőnek . a Léleknek tr anszcenden 
tal it ása . anyagtól-függ etlensége.

Az anyag mindenütt . megtalálható" a vil ágban. De a létezők val ódi létét
(IZ anyagiság ukat szervező lél ek adja. M indent e kettős arcél szerint isme 
rünk és szeretünk. Ez nem dualizmus. hi szen éppen Teilhard szerint nem
merőben-anyag i áll előttünk , hanem mi ndig és mindenkor eqyre-jobban . Iel
kesltet t" , azaz egyre szelle mibbé váló való ság. - De ez a látásmód nem is
materializmus. hiszen az annyira megb ecsült anyag csak azért . lstent" . rnert
a szervezö Lélek ilyen fokra emelheti. De ekkor sem maga a Világ az lsten .
hanem csak kapott valamit az egyesitő Erő végtelenségéből, fe lelt a hív á
sára . .. A vil ág egyre szellemibbéváló ór iási egység, amelyben minden hat
hat mindenre . . . A vil ág - a maga természetes vonalán - egyre jobb an
központosul, mert természetfölötti sikról a természetesbe nyú lva vonzza őt

a sze retö és szeretetreméltó Nagy Kebel . ..
A mélyben mindig az abszolut szervező (tovább- i s-te remtő . úját alkotó)

Isteni Erő dolgozik. de a valóság törvényein át érvény esít het i akttvlt ás át. Az
élet megjelenése előtt az anyagi elemek az egyes ülé skor úgy olvad nak egy
másba, úgy egyesülnek. hogy egyedi tulajdonságaik nem érvé nyesülnek köz
vet lenül: az oxigén s a hidrogén új anyaggá olvad össze. vízzé, amelyben II

két egyesült elem közvetlenül nem mut atja II tulajdonságait . Az élet fokától
kezdve viszont úgy egyesü lnek a sejtek. hogy élő új egésznek fe lépítésében
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vesznek részt: minden sejt megmarad sajátmaga, de az egyesülés révén fel
fokozódna k, kimagaslanak képességei , - vagy ahogy Teilhard mondja : az
egyesülök éppen .differenclálódva" , sajátmagukat megvalósítva egészitik ki
és tökéletesítik egymást: a valódi egyesülés differenciál . . . Ez a törvény
érvényes a férfinek s a nőnek valódi egyesülésekor, a barátságban, a azoel é
lis csoportok igazi egyesülésében, s az lsten és az ember között létrejövő

valódi kapcsolatban (a vallásban) is . Isten nem semmisiti meg a Vele szere 
tetben egyesülö embert (s emberiséget) , hanem magasra emeli, felfokozza,
megszenteli képességeit a Jézussal ránkszálló kegyelem által. A vallás nem
"ópium", hanem az embert igazán klteljesitó élet . . . Az örök Isteni Erő

. vtsszafordlthatat lansáqot" (örök boldogságot) is biztosít a Vele egyesülök·
nek , mig a Tőle szándékos gonoszsággal elszakadók "a Lét ellenp ölus ára"
kerülnek . . .

Végnélkül folytathatnánk az alapvető lát ás alkalmazásának bemutatását.
De most már maradjunk az Euchari szti ánál. A híiperfizikus látás alapján mit
mond e rrő l Teilhard?

Az Eucharisztia helye a Krisztogenezisben

Képte lensé g volna megértenünk az Eucharisztia jelentöségét, ha mindenek
e lő tt nem áll ítanánk bele Teilhard . Krlsztoléql ájába" . De mert ezt a Krlszto
lógiát most itt nem ismertethetjük , ezért csak t őrnondatokba foglaljuk lény e.
gét :

- az egyes ülésének szükségességét felismerő és ezt megvalósítani
kezdő emberiség számára Krisztus mutatkozhat annak, aki beteljesítheti ezt
az igényt. Tei lhard szüntelenül .kedvenc témájának" nevezi azt a lát ást,
amely szerint . a Tudomány által feltárt összpontosuló Vil ágegyetemben (és
c s a k i s Világegyetemben) Krisztus végre megtalálja teremtő-egyesitő te
vékeny ségének teljességét , mert végre megjelenik a kozmogenezisnek ter
mészetes és l egfőbb központja , összpontosulás i végpontja , ahol O foglalja el
helyét ." A keresztény gondolatvilág s a keresztény ima fokozatosan fedezhet
fe l valami új és magasabbrendü imádási formát a holn ap akármelyik hivője

számára: szeretni Istent nemcsak teljes szlv éb ől , teljes lelkével és minden
erejével, hanem az egész Világmindenséggel . ..

- Szent Pál és Szent János tanítása kltünően kapja meg . modern érrel
rnét" Teilhard lát ásrn ódjában . Az alapvető látás értelmében Krisztus az Ige,
"Aki által minden lett" ( .per Quem omnia facta sunt") . •Ak i mindent Ienn
tart " ( "in Quo omn ia constant") ; s . Aki betölt mindeneket" (Qui replet
omnia" ) . Az egyesülését megvalósitó (illetve megvalósítani kezdő) világ
vágyát ez a Krisztus elégitheti ki .. .

- ..Itt lent a földön embernek ember az útí társa: de a végső fejlődési

fokára jutó emberiség egyedül lesz ", vagyi s - az egyesülés törvényének
megfele lően - egy uto lsó és végső egyesü lésre vágyik (akárc sak mind en
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ember , aki már eljutott élete értelmének fölfedezésére) . De hogyan egye
sülhet a láthatatlan s örök Szellemmel , a . központok Központ jával" , a min
dent átö l e lő .Szf érával"? Az lsten-Ernber révén, Krisztus által: az egyetlen,
köztünk megszületett , köztünk, értünk szenvedett s értünk meghalt Krl sztus
sal, a Misztikus Test fej ével, akinek é lő tagjai lehetünk, miközben az anyagat
(ezt a .h úst " az alakuló Nagy Testben) egyre "f öljebb emeljük", egyre szel
lem ibbé gyúrjuk . . .

- a . Krlsztoqenezis " egyrészt jelenti azt, hogy - kegyelme révén 
Krisztu s . szület lk meg" bennünk ; másrészt je lenti azt, hogya másodi k Isteni
Személy - a fejlődés nagy tö rvényét magára vállal va - .k özrünk lakott"
és megd icsőült Testébe akar minket szervezni. E szervező munka során magn
n Miszt ikus Test . szület lk meg és növekszik". hiszen minden tettünk és
minden fáradozásunk . klegészít i azt. ami még hiányzik ahhoz. hogy Kris ztus
(Miszt ikus Teste) elérje teljességét " . . .

- az egész kozmoszt teremtő . fönntar tó, egyesitő ( .kozmikusan [elen 
l év ő ") és történetünkben megtestesült Krisztus mivel elégítheti ki leqjcbbnn
n mi abszolut-vágyunkat. . Isten-szomjunkat" és kiált ó éhségünket? Azzal,
hogy .é telünkké és ita lunkká lett"

Teilhard eucharisztikus realizmusa

A .fizi kai" jel ző Teilh ard szintézisében azt jelenti. hogy valóságos . vagyi s
költészetnél sokkal több, nem képzelt , hanem igazi. reális ... Isten és em
ber között az egyesülést - mind ig az egyesülés nagy törvénye szeri nt 
akkor látjuk . valódlnak" , ha az egyesü lők legmagas abb fokon valósítják meg
saját természetüket. Az ember egész .é nl ével" eszi és issza azt a Testet és
azt a Vért, amely egyedül táplálhatj a "Isten -éhségében" és . Iste n-szornjá
ban" . . . Kri sztus pedi g te ljes iste ni valóságával . költözik mibelénk" . ..
Kris ztus testének vétele a Mi szt ikus Testet növeli mibennünk. Ekként fonódik
egybe az Eucharisztia valósága és a Miszt ikus Test valósága. 1916-tól kezdve
1955-ig mindig ugyanezt II realizmust találjuk Teilhard elmé lked éseiben. Hadd
idézzünk egy példát :

. A félénk felfogásu szell emek . vagy akike t egyéni el ölt éle tek kötnek qúzsba.
foly ton úgy akarják magya rázni a l ét ező k között fennálló kapcsol atokat . rnlnt er
kölcsi . logikai . vagy jogi viszon yokat. Ezek az embe rek Kr isztus Test ét sokka l inkább
hasonlítj ák társadalmi egyesü le thez , semmint természetes szerve zethez. Az i lye n
sze ll emű emberek veszé lyesen legyöngít ik a Szenti rás gondol atvil ágát . érthetetlenné
vagy banálissá teszik azok számára . aki knek szell eme szenvedélyesen szereti a f izi
kai kapcso latokat és a szoros értelemben kozmikus viszonyokat. Jogtalanul letokoz
zák Krisztust és Testének oly mélységesen real ista rnlszt érium át. - Nem. Krisztus
Teste nem olyan. ami lyennek egyesek hanyagul bemutatni akarnák: küls ödleqes vagy
jog i társaságnak vél ik , emberek olyan társul ás ának. akiket csak ugyanaz a jóság tart
egybe s akikre ugyanolyan jutalom vár. Krisztus Testét bátor reallzrnu ssal kell Iel 
fognunk: ugy. ahogy Szent Pál. Szent J ános és DZ Egyházatyák látták és szeretté k:
Krl sztus Teste . termé szetes" és új vilá got olkot , él ő és rnozq ó organizmust. amely-
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ben mi ndnyájan egyesülünk . éspedig f iz ikailag. . biológla il ag·, val ő s áqosan . - A
Világ egyetlen eseménye : a h ivők f izik aila g szerveződnek annak a Kr isztusnak Test é
be. aki Istené. Ez a lényegbevágó mú viszont te rmészetes fe j l ődés szigorú pontos.
sá qával és összhangja szeri nt épül. - E ki bontakozás kezdetén olyan transzcendens
múködésnek kellett lennie. ame ly - ti tokzatos. de f izik ail ag szabályozott körül
mények szerint - lsten Személyét oltotta az embe ri Kozmoszba: ennek a m üköd és
nek célja az vol t , hog y . Irnrnanent izál ja" , Vi lágegyet emünkbe állítsa azt az Elvet. aki
kö rül a kiválasz tot ta knak mey kell valósltaniok mey hivottságukat . S az Ige testté
let t. Ez vo lt :J Megtest esül és. Isten gyö kere s kapcsolatba lépett fajunkkal ; s mert
ezál tal az is teni hatol t te rmészetünkbe. ezért új I:let is születe t t . amely minden re
ményt túlszárny alv a növelte meg képes ségei nket és a . potentia obedtentíallst-t ki t á
gitott a. Ez a Kegyel em . .. A Kegyelem az az egye tl en életnedv . amely uqyanabb öl
a törzsbő l áramlik az ágakba. Az a vér a Kegyelem . amely egyetlen Sziv dobogására
kering az erekben. Olyan Ideg áram , amely egyetlen Fej tetszése sze rint já rja át a
tagoka t . S Kr isztus ez a sugárzó Fő . hatalmas Szív s termékeny Szőlőtő . . . Al tala
nemcsak család tagokká válunk. még nem is csak testvé rek ké. De azonosulunk uqyan 
azzal a fönséges Való sággal : Jézussal ... De O még ennél is többet tett : a szent ·
ségi egyesü lés révé n szemé lyes és telj es kötelékkel. lelket a lélekhez. testet a test ·
hez kapcso lo v iszonnyal t elj esiti be önmagában a hivek egyesülését. mert még lényük
anyagába is beoltja a föltámadás estrál át s király i hata lomma l Igy köti őket Misztlkus
Test ébe. Krisztu s is , akárcsak minden élet. megelőzi vágyainkat és erőfeszítésünket :

el őször M eyte st esü léséve l . aztán Eucharisz tiá jával önnönmagának szervez meg min 
ket s ezt hat alomrn el teszi meg. De - akárcsak minden más éle t is , - meq kiv ánla
jóakaratunkat és cse l e kvő közremúködésünket . . . Ezt a lényegbevágó közremüködé st
akkor adjuk meg Neki , ha akt iv módon törekszünk hozzá haso nló vá lenni . asszlmll á
l ódni , vagyi s ha nagy szere tett el vetjük saját autonómiánkat az övé alá . Szeliden és
alázatosan Hozzá asszim ilá lódni azzal a szenvedésben történő egyesüléssel is . amely
fo lytatja és ki egészíti a Keresztút Szenvedését : de főleg a nagy Szerete tte l , ezzel a
csodálatos erénnye l . [Imely mind enegyes emberben Jézust lát ja és szere ti s ezáltal
le he t öv é teszi . hogy egyet len aktus . közvetlensé qé be n" segi tsük elő mindenkinek
egyes ülését az Egy Kri sztusb an . . . S ha tevékenységünket a Kegyelem lelk esít i .
akkor olyan hath atós és . te re mt ö" , min t az I:let. mi nden Or ganizmusnak Anyja: val ö
di Tesl et szerv ez meg. Kr isztus Testét . aki mi ndegyikünkben be akar teljesedni .. .
Igen . Kr isztu s miszti kus Tes tét minden fogalmi enyhit és nélkül fi zik ai Valóságként
kell felfognun k. Csakis igy kapják meg valódi ér te lmüket a Vall ás nagy misztéri umai
és nagy e rői. Jézus k özvet ít ő szerepe. a Szentáldozás fontossága. a szere tet rend 
ki vüli érté ke. S a Megváltó Személye is csak ezzel a felt étellel őrzi meg telj es von 
zóerejét szell ernünkre. ége tő szükségességét sorsunk alakít ására".

Teilhard irásaiban lépten-n yomon ezzel a realizmussal - szinte túlságos
realizmussal - ta lálkozunk : .Az Egyház egész berend ezése. dogmáival és
szentségeivel együtt azt tanítja nekünk. hogy tis ztelnünk kell az Anyagot
s hogy nagy az értéke. Krisztus igazi teste t akart magára venn i s így is
kellett tenn ie . Megszenteli az emberi testet. mert egészen sajátos módon
érintkezik ve le a szentáldozásban. Az ember i test számára fizikailag készí t
Feltámadást. Tehát a keresztény szemléletmódban megmarad llZ Anyagnak
oz a kozmikus szerepe . hogy ó az Egyesülésnek alsó . de lényeges alapj a. S
mivel az Anyag Krisztus Testévé asszimilá lódott. ezért valamí bel őle arra van
hivatva. hogy átkerül jön <I mennyei Jeruzsálem alapkövei és falai közé",
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Krisztus az Anyagban

Ez a címe annak a három elmélkedésnek. amelyet a fiatal Teilhard az első

világháboru lövész árkaib an irt. Döbbenetes erejű látom ását - talán éppen
költő i és mis zt ikus képei miatt - nem merte közölni az akkori jezsu ita
folyói rat (EtudesJ . S bizony csak az érthet i meg merész realIzmusát, aki
ismeri hüper-fizikáját :

Krisztus e lőször Megtestesülésével , aztán Eucharisztiájával önmagának
szervez meg minket. S mert az emberi lelkek olyan szétszakíthatatlan egy
séget alkotnak. amelye t - . lentr öl" - az anyag s az élet köt össze cement
szilárdan, kozmosztól elválaszt hatat lanul. ezért a meg testesült és euchariszti
kus Kri sztu s - a lel kekkel együtt - magára vette s új életre kelti a Koz
mosz minden porc ikáját. A Miszt ikus Test Fejének. Krlsztusnak, ilyen ért e
lemben van . kozmlkus teste. ami nem más. mint az egész Mlndens éq" . . .
S Teilh ard hozzáteszi : . trne ez az utolsó szö , amelyet meg kell ér tenünk.
Qui potest capere capl at " . Ilyen ért elemben mondhatjuk. hogy . Isten vibrál
az Eterben , lsten dolgozik az t letben, lsten ragyog át az Emberiségen. Istent
találom lényem szívemélyén, O folytatja bennem Fia megtestesülésének
Művét. amely századok végsó pontj áíg ér el " ... Ezért értékes a Vil ág s
ezér t kell közreműködnünk természetes tökéletesedésének e lőbb rev ite l ében.

Noshát a K r i s z t u s a z A n y a g b a n c. három . t örté ne t" első láto
másában (A Kép) éppen azt érezteti Teilha rd, hogy .a hatalmas és sokrétű

Mindenség miként ölti magára Kri sztus a lakjá t" . Nézzük csak Tellhard-al
együtt a templom falán függő egysze rű Krisztusképet s kérdezzük meg mi
is: uqy-e ha mos t itt személyes en megjelennék a Fölt ámadt Krisztus , hát a
dolgok tömkeleg e föltétlenül kiny ilvánítan á azt az erőfeszültséget, amely az
itt és most közvetlenül rájuk ható Ist eni Erőből sugárzik . .. A Kris ztus-kép
helyébe lépő valóságos Kri sztus ereje hatna át a dolgokon, a Kris ztust s a
környező vil ágot elválasztó felül et vibráló valamivé változnék , hiszen az
Egyet len Alapvető Erőhöz viszony ítva az anyagi dolgok . eszközök" az Egye
sl t ő E rő kezében .. . De ezek a dolgok nem vesztik el saját egyed iségüket
(éppen ez volna panteizmus!) . Ellen kezőleg : l áncszemekk ént. finom Ionalak
ként szerveződnek s szövődnek természetes rajzzá: maga az Anyag . az Anyag
szinevirága önkénte lenül fonód ik össze, mint csod álatos lenv ászon s az egész
együtt alkotja . Krisztus ruh áját" , ragyogó köntöst, akárcsak a Szlneváltozás
történetében. Ha valaki nagyon nézni akarja ezt a ragyogó egyszerűséget,

akkor föltétlenül fennakad szeme eqy-eqy részleten s akkor kimeríthetet·
lenül bonyolultnak látsz ik az egész együttes. Ha pedig Krisztus szemébe
mélyedünk. összegyűjtve ragyog benne mínden emberi tekintet. amíben va
laha is fölm elegedett és tükröződött emberi szív : szelid és gyöngéd szem
lesz. mint anyánk tek intete, vagy szenvedélyesen l enyűgöző nő i szemmé
változ ik. de tökélete s ti sztaságot parancsolóan néz ránk; esetl eg szilárd
férfi szeme lesz. amely erő t és bátorságot sugároz. De azt a végső kifeje-
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zést, amely minden fölött uralkodik s mindent összefog, nem tudjuk kibetűzni:

lehet, hogy leírhatatlan hal ál-tusát rejt magában, - avagy diadalmas örö
met . . .

A S z e n t s é g t a r t ó, a trilógia második elbeszélése, magát a krlsz
tusi kisugárzást érzékelteti : az Ostya fehér árja mindent átragyog, benne
úszik minden l étez ő, de mindegyik meg is órzi saját alakját. A tejfehér fény
(amely a teremtő, fönntartó és egyesító krisztusi Erót jelzi) lehatol a tárgyak
legmélyére, életünknél is mélyebben rejló gyökerükre .. . Az egész Világ
olyan lesz tóle, mint egyetlen nagy Ostya . .. A Fehér Fény aktiv eróvel
jár át minden dolgot s összegyűjti a Mindenségben áradó szeretet szlneja
v át, magába öleli mindet. Csak azok a zsarátnok-szer ű tüzek izzanak vörösen
és magukra maradva, amelyek nem akarják együtt énekelni a Mindenséggel :
. Odvözlégy Krisztus valóságos Teste " . . . Ismét a .nagy sptrállsra" kell
gondolnunk: mivel Krisztus magához öleli a Misztikus Teste tagjait (az ern
bereket) s mert az emberek az anyag ..át lelkes l t ésén" dolgoznak, ezért 
közvetve - az anyagvilág is az Egyetlen Fó s Egyetlen SzIv hatása alatt áll :
. hús" - vagy legalábbis . köpeny" a Misztikus Testhez. Onkéntelen jut
eszünkbe a 103. zsoltár szava : . Domine Deus meus, magnificatus es vehe
menter, amictus mundo sicut vestlrnento" . (Hogy a .Christus amictus rnun
do sicut vestimento" miként található meg pl. Szent Ambrus ir ásalban . azt
P. Szabó Ferenc SJ könyve is megmutatja : Le Christ Créateur chez Salnt
Ambrolse , 1968, 168 1.)

A S z e I e n c e, a harmadik történet. azt a k özel-t ávol élményt Irja le ,
amelyben mindaz részesedik , aki teljesen szeretne azonosulni szeretete
tárgyával. Teilhard a fronton a szíve fölött egy kis szelencében hordta az
euchariszt ikus Krisztust, Vele szeretne . szinte eggyé v álni ". Az anyagilag
és lelkileg ls lehetetlen kisérlet : . Határtalanul haladtam el őre Obenne , mint
ahogy kö hull lefelé feneketlen kútba : képtelen voltam megragadni vagy
Vele eggyé válni : a kicsinyke Ostya központja tovafutott és magával sodort ..
Most még csak a Világon keresztül érínthetem meg, az anyagon át. Lélek
szakadva kell vetnem magamat a lázas emberi munkába . Minél nagyobb részt
v állalek belőle, annál többet érek a teljes Valóság átgyúrásában s annál ln
kább el is érem Krisztust és hozzáslmulök". Ugyanazt a Krisztust érem el Igy
- 8Z Anyag . színein át " , - mint aki által minden lett, aki mindent létben
tart és elórejuttat a végsó egység (Pléróma) megvalósulásáig. Ez a Krlsz
tus . kozrnikus" és t örténett is , és egész önmagát ajánlja fel az Oltárlszent
ség ételében és Ital ában. Ezért írhatja Teilhard : . Most már egyetlen Elem
ölén élek, amely Központja és Részese mindennek . Személyes Szeretet O,
és kozmikus hatalom".

Mise 8 világ felett

Az emberi szell em átalakít ja, szelle mivé szervezi az anyagot.
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Az anyag az Ige által teremtetett; az Ige hat át mindent fönntart ó és
szervezó erejével ; a Földön megtestesült Ige szentel i át az embert, majd a
világ végén mindeneket Mlsztikus Testébe egyesít (Préróma) .

A történeti Krisztus a kenyér és bor fölött kimondotta a nagy átalakitó
sz öt: .Ez az én Testem, ez az én Vérem ' .

Ha valaki komolya n átelmélked i az előző pár t ömondater. döbbenetes tar
ványban részesül :

- egyrészt öröktől fogva tart az Ige tevékenysége : valamikép már az
idők kezdetétől fogva átalak ítja , szervez l. .á tvá ltoztat ja" (szellemével hatja
át) az anyagot. Valamiféle . kozmikus mise' (a kozmoszt áta lakító isteni
tevékenység) folyik ősidőktől kezdve ;

- a megtestesült Ige az emberi történelemben mondotta ki a nagy át
változtató szót: . Ez az én Testem , ez az én Vérem' . S e szavakat a kenyér
s a bor fölött ejtette ki , olyan anyagi valóságok fölött, amelyek - az Egyház
ősi meggyőződése szerint - az emberi munka eredményét s az emberi küz
ködést szimbolizálják;

- vagyis a . mindent átalakitó isteni tevékenység ' a történelem egy
pontján, a Kereszt- áldozat s az Utolsó Vacsorát egyesítő órákban , szinte
. egy pontra süritve ' nyilvánult meg : a megtestesült Ige önnönmagát adta
nekünk áta lakít ó. mindent megújító és megszentelő táplálékul. A kozmikus
átalakitó munka az Eucharisztiában testet öltve folytatja megszentelő tevé
kenységét: ami azelőtt kozmi kus valóság vol t, most már a jézusi áldozat való
ságát is jelent i. S a kozmoszt átalakító embert most már az eucharisztikus
Krisztus szenteli meg, hogy így egyre jobban alakuljon ki a Misztikus Test . . .

- most már az Ol tár i s zentságbő l . klsuqá rz ö" Krisztus alakítja a vil ágot.
a Kenyeret és Bort táplálékul vevő emberen át .. .

Világos, hogy Teilhard az eucharisztikus Jelenlétet. a szoros értelemben
vett átlényegülés gyümölcsét. nem keverte össze az Ige egyetemes jelen 
létével. Nemcsak izzó sziwel hitt az eucharisztikus misztériumban; de ami
lyen szilárd volt hite, épp oly határozottan is tudott beszélni róla. S éppen
ezért erős és realista hittel fedezte fel az Euchariszt ia titkának következ.
ményelt, vagy - ahogyan ő mondotta - . meqhosszabbod ás át" és kiáradá
sát :

. Ami kor Kr isztus szentségi módon leszáll minde n egyes h ivőjé nek lelkébe. ezt
nemcsak azért tesz i . hogy beszélgessen velük . . . Am ikor Kri sztus a pap közvet lt é
sével ezt mondja: .Ez az én Testem" , akkor e szavak túláradnak azon a kenyérdarab
kán, amely fö lött elhangzottak : hozzájárulnak az egész miszti kus Test alakulásá hoz.
A szentségi müködés az átvá ltoztatott Ostv án át s azon tú l kiterjed magára a Koz
moszra is . . . Lassan és elle náll hatatlanul a nagy Konszekrációnak, az Ist enhez
emelő Atv áltoztatásnak hatása alá kerül az egész vi láq", . Ami kor Krisztu s folytat ja
megtestesülésének munkáját és leszáll a kenyérbe, hogy annak hely ébe lépjen, akkor
müködése nem korlátozódik arra az anyagi részecskér e, amelye t Jelenléte rövidke
I dő re megszüntet . Az átlényegül ést az egész Mindenség valóságos - bár enyhébb.
fokú - meqszentet ödésének fénye övezi , akárcsak valami istenivé alakftó aureola.
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Az Ige a kozmi kus elembe oltódik s abb ól hat ki. hogy mindent uralma alá vonjon
és Test éhez idomi tson".•A keresztény tanitásban és imában tág helyet kell bíztost
tanunk az eucharisztikus Jelenlét valós ágos kiterjedésének. Amiként .testünknek "
nevezzük lelk i sugárzásunk helyi központj át. akként azt kell mondanunk, hogy Krísz
tus Teste kezdetben és e l sőd l egesen a kenyér és a bor szi nei re korl átozódi k. De az
Osty a izzó túzfészekhez hasonl ít . ahonnan lángja f ölcsap és szerte árad" . . .

Ha tehát egy olyan pap, aki így hisz , nem rendelkezik oltárral, kenyérrel
és borral (mint ahogy Teilhard sokszor találta magát ilyen helyzetben, akár
a háború förgetegében , akár ázsiai kutatóútjai során) , az a pap .az egész
Mindenség fölött" fogja imádkozni . kozmtkus rnis éj ét". Ilyen szemmel kell
látnunk s megértenünk a P a p és a M i s e a V i I á g f e I e t t lángoló sorait:

. Urarn, oz egész Föld oltárán aj ánlo m föl Neked o vil ág mu nk áj át és veritékét . . .
Fogadd el ezt o teljes Ostyát , mel yet a vonzásodr a ébredező Teremtés ajánl föl ezen
az új hajnaion ... Föld-any ám rem ényei és nyomoruságai fekszenek váll amon ...
Mindarr a. ami az emberi Testben születni vagyelhaln i készül o fölvirradó nap alatt .
lehivom a Tüzet " . - .A jkamon át ejtsd ki fölötte a kettős és átváltoztató sz ót .
melyn ek híjá n összeo mli k s ködbefoszli k mind en okosságunk és minden tapasztala
tunk. de amely össze köti és végl eg megszilárdit ja minden tervünk et és minden tet
tünket o Mi ndenségben. Minden élöre , ami ma fog kícs tr ázní. növekedni, virágba
borulni és term ést hozni . ismét mondd ki szavadat : .Ez az én Testem" . S minden
halálra. ami sz étr áqnl, elhervasz tani és szétszakítani készül . mondd ki parancsol ó
szódat (a hit igazi titkát) : . Ez az én Vérem " .

M i történik a szentáldozatban? .Az Ige folytatja végnélküli működését a
ma születó új Emberiségben" . Durván a dolgok természetébe nyúl e z az
átalaktró Eró? Hirtelen átformálja a kenyér s a bor .szlnelt" is? Nem!
..Amint az Ige alászáll a Világ szívébe, az Anyag felszökó árjai meg sem
rezdülnek, amikor új élettel telitödnek. A mélységes átalakítás látszólag
semmit sem renget meg. A velőkig ható Szó hatására mégis titokzatosan és
valóságosan öltött Testet a Mindenség, ez az óriási Ostya . Istenem, most
már Megtestesülésed ad formát minden anyagnak; s ha nem hihetném, hogy
valóságos Jelenléted lelkesíti. gyúrja hajlékonnyá és járja át melegével a
belém ható vagy engem megsuhintó legparányibb energiát is, mondd csak :
nem pusztuln ék-e el a lényem vel ejéig maró hidegtől? . . . "

Amikor ebben a .kozrnlkus rnis ében" Teilhard odáig merészkedik, hogy
Jézus Testének nevezi a világot. akkor mindig arra kell gondolnunk, hogy
- éppen az egyesülés törvénye szerint - még a legnagyszerűbb eqyes ül és
ben is megmaradnak az egyesü lök sajátos tulajdonságai, sót személyük fel 
fokozódik, .differenciálódik". Ezért irja Teilhard : . Ahogy most a világra né
zek és itt élek az ölén , nem a monista szétfolyó vágyát érzem , aki mohón
akar felszivódni a dolgok egységébe. A pogány ember meghatódottságát sem
élem át , aki kézzelfogható istenség lába elé borul. Nem érzem a kvietlsta
passziv önátadását sem . amikor misztikus energiák árja dobálja Ide-oda" .
(Hogyezekból a túlzásokból mit és hogyan őriz meg és - átalakitva!
kereszténnyé emel, ezt érdemes volna hosszan elemeznünk . . . J
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S mindez nem filozófálás! .Uram, alászálltál az egyetemes Szinekbe . Add.
hogy ezt ne csak úgy fogadjam. mint valami kedvenc és dédelgetett filozófia i
okoskodás gyümölcsét. hanem csakug yan a valóságos Jelenlétté legyen
számomra" .

Külön hosszú tanulmányt érdemelne annak bemutatása. ahogy az ilyen
Mise kihat az ember hétköznapi életére. minden mozdulatára és minden
szenvedésére. Most csak néhány példában szándékszom bemutatni azokat a
misztikába é r ő távlatokat. amelyekbe Teilh ard-t az Eucharisztia segiti :

lmádkozzunk!

.Dicsóséges Krisztus . Te vagy az Anyag ölén titokzatosan szétáradó Eró
ős vakitó Központ. amelyben találkozik a Sokféle Valóság számtalan rostja . . .
Te vagy az elsó és utolsó. az é l ő, a meghalt és föltámadott . Te gyüjtesz
egysége dbe minden szépséget. minden ízt . minden er öt, minden formav álto
zatot. Téged keresett kiáltó szavam. mely oly messzire ér . min t a Minden·
ség. Csakugyan Te vagy Uram és Istenem! "

. Ezen az egyetemesen lángralobbantó központon hass rám. Uram. minde n
olyan bels ő és külsó hatás össztüzével. amely - ha Hozzád kevésbé közel
zuhanna rám. - semleges. bizonytalan vagy ellenséges maradna. De ha az
energia hevíti . amely . mindent képes hatalma alá vonnt", akkor Szíved fizi 
kai mélyén máris átváltozik gyózedelmes karod angyali eszközévé . Vonzá
sodra csodálatosan összefonódik a teremtmények megkapó szépsége és
elégtelensége. marasztaló bája és kornls zsáqa. kétségbeejtő gyöngesé ge és
elrémitő ereje. Velük tágitsd ki szfvemet. majd csöndes szenvtelenséggel
csititsad is . Mutasd meg . mi az igazi tisztaság : nem a dolgokt61 elszakít6
vérszegénység. hanem a minden szépségen áthat6 lendület. Nyllatkoztasd
ki. mi a valódi szeretet: nem a meddő rettegés a búntól. hanem az a merész
szándék. hogy rnlnden ember vállvetve feszitgeti az élet kapuit. S végül főleg

azt ajándékozd lelkemnek. hogy folyton erősebben lássa mlnden ütt-lelenléte
det, boldog szenvedéllyel akarjon kutatnl. valami kevéskével mindig hozzá
járuljon a világ épitéséhez és ugyanakkor el tudja fogadni hatásait, S rnlnd
ezt azért . hogy mindinkább Beléd hatolhasson" .

.Istenem. minden örömem és alkérern . egész életem értelme és szomjú
vágya ehhez az alapvető látomáshoz fúzódik : Te lakozol a Mindensé~ben .

Hirdessék csak mások - magasabbrendú szándékaik szer int - ragyog6
Lelked nagyszerú vonásait. Engem olyan hivatástudat vezérel. amely lenyúgözi
lényem legkisebb idegszálát is: nem vagyok másra képes . nem is akarok
másr61 beszélni. mint csak megtestesült Lényed számtalan és messzirehat6
erejéről. amely elárasztja az Anyagot, Mindig csak Tested misztériumát tu 
dom hlrdetnl, a tiédet, min den valóságon átsugárz6 Lélek! - Atadom ma
gam Testednek. ahová csak kihat: vagyis annak a Világnak. amely hatalmad
által és az én hitemben csodásan égó koh6vá lett. amelyben minden aláme-
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r ül, hogy újjászülessék. Rád bizom magam minden erő fo rrá somma l. amit te
remtő vonzásod fakasztott fel bennem . szerényke tudásommal. vall ási és
fölszentelt papi köte lékei mmel együtt. S főleg Beléd vetem azt is . ami leg
jobban szi vemhez nőtt; Rád bizom emberi meggyőződésem alapjait . Átad om
magam Testednek. hogy benne éljek és benne haljak meg".

Török Jenó

A L1:NVEGI SORREND

Lelkipásztori meggondolások

Talán nem kell sem bővebben igazolni. sem részletezn i a ténymegállapí
t ást : a mai ember . mivel a pluralis ta társadalomban többé kevésbé mi ndenüt t
diaszpora-helyzetbe került . a rég itől gyökeresen eltérő magatartás t ki ván a
lelkipásztortól. Eszmefutattásunkb an. egyes egyedül P. Chenu szell emes meg
állapítása nyomán . egy alapvető kérdésre szeretnénk rámutatni : M il yen
legyen a lényegi sorrend le lkipásztori gyakorlatunkban?

P. C h e n u egy konferencián elhangzot t tétele ez:
Elóbb hitoktatni, csak utána szents éget kiszolgáltatni ;
elóbb ..evangelizálni" , csak utána hito ktatni;
elóbb tanus ágot tenn i , csak utána evangelizá lni.

1.
Elóbb hitoktatás, csak utána szentségkiszolgál tatás.

Ez a tétel első pillantásra magától é r t ő d ő nek látsz ik . A régI. tradicionális
keresztény társada lomban is igy tettünk az e lső áldozás . a bérmálás és a
fe lnöttek keresztelése e lőtt. A gyermekek kere sztelése előtt sem vo lt prob 
léma. hiszen tudtuk. hogy a keresztény család hitt anra fogja tanittatnl gyer 
mekét ; s valóban a századeleji l iberális . csak külsőségesen keresztény apák
gyermekei. akár szerzetes iskolákban . akár buzgó hittanárok behatása alatt
gyakorló hivőkké váltak. - sőt szarnos papi hivatás is akadt közöttük .

Most azonban vil ágszert e más a helyzet. Ismeretes az a tény . hogy 1962·ben egy
fra ncia plébá nos megtagadta a keresztség klszolq áltat ás át. mert az ill e tő sz ülö két
idősebb gyermekét nem járatta a plébániai hitokt atásra. Az ügy nagy port vert fel, a
saj tó ba ls kerü lt . azonban végü l is a f rancia püspöki kar hivatalos le lk ipásztori utas t
tásaiban megadta a l eh etőséget . hogy Indokolt esetben akár meg ls tagadható a ke
resztség kiszolgál tatása . Erdekes . hogy az idei bécsi Egyházmegyei Zsin aton nem
kivánt ak edd ig elme nni.

Anélkül . hogy ennek a kérdésnek dogmat ikai hátterét feszegetnők. két
mozzanatot mégi s le kell szögeznünk: 1) régebben túlhangsúlyoztuk az .ex
oper e operato" elvé t; 2) a Mystici Corporis enciklika óta álta lánossá vált
organikus szemlélet szellemében. a te rmészetfölötti éle t csirájának elütter é-
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sét látjuk a keresztségben (újj áélesztését a gyónásban, táplá lását az Oltári
szentség vételében) . Csak mellékesen meg jegyezve: a mai egzisztenciális
gondolkodásnak nagyon megfelelő gondolat ez. Igy önként vetődik fel a
kérdés : minek elültetn i egy életcsirát, amely biztos elfojtásra van ltélve?
Ha pedig ez éle t táplálásáról van sz ó. a menn yiségi elv mellett nem hanya
golható el a minőség! elv . Mindebből világos, hogya szentségek kiszoiqálta
tása terén ma egyre jobban e lőtérbe kerü l a m i n ő s é g r e való törekvés .
Ennek azonban előfeltétele az alapos fe lv ilágosító munk a.

Az idősebb papi generációból ki ne tapasztalta volna , mennyire megváltozott a rnl
sokönyvek használata , majd a magyarázattal ki sért rnl sék rivorn án a hivek részvétele
a szentmisé n.

A liturgikus mozgalomnak köszönhető. hogy a szentmise jobb megértése
terén tehát nagyot haladtunk, s e téren - ha az ujabb változások némileg
zavarják is hiveinket. mégis - remélhetőleg a reformmal mélyebb megértés
várható. Két szentségnél azonban felelősségünk új fe ladatok elé állít benn ün
ket az előzetes oktatás terén .

Az első épp a k e r e s z t s é g szentsége, a gyermek·keresztség esetén .
Az egészséges fejlődés a keresztség megtagadása hel yett a szervesebb
megoldás felé vezet : a fiatal szülök hitoktatása irányában.

Nemrég látt am Párizsban egy bájos plakátot az egyik templomba n: kedves kisbaba
moso lyog reánk, és a kép fölött hatalmas vörös felirattal : .9 hónap születésem el ö
kész ítés ére" - alatta: . 1 hónap keresztségem e l ök észit ésére" s a képen fekete
irássa l a felszólitás: . Irassatok be a plébánlán egy hónappal megkeresztelésem e lőtt

- és vegyete k részt a szül ök összejövete lein! '

A másik szentség. ame lynek kiszolgál tatása kapcsán régebben nem alkal 
maztuk P. C h e n u tételét, de már két évtizede örvendetes fejlődés indult
meg , előbb Franciaországban , Belgiumban, majd újabban a német nyelvterű 

leten is. a h á z a s s á g szentsége.

Századunk vallási fejlődésének egyik legszebb joie a kereszté ny hitvesi lelkiség
. Ie líedez ése": öntudatos keresztények a házasságban felf edezték azt a l ehe tőséget .

hogy közös törekvéssel . és épp a házasság szentség i kegyelmétő l segítv e t öreked
jenek az életszentségre. E tekintetben C a f f a r e I abbé I irányzata volt úttörő . A
németeknél viszont a test és a szexualitás keresztény ért elmezésében tört ént ugar·
t ör és (D o m s , A LJ e r. R e u s s stb.) ' . Ehhez járult az egész vonalon a laik usok
lassú elötérbenyomulása - és épp a házassági el ökészít és. a családmozgalmak terű 

letén érvényesült é rthetően a fokozotta bb részvételük.

A • j e g yes o k t a t á s " régi rn öd]a. - ezt egyedül a plébános végezte
- l etünőben van. Házaspárok. orvosok . pszichológusok. jogászok adnak el ő ,

a pap a teológiai témára szorítkozik. Altalában 5-6 héttel a házasságkötés
e l ő tt kell jelentkezni , és hetenkint egy estén vannak az e lőadások v árosonkint.
illetve az espereskerületek egy·egy pontján.

Bécsben kb. hat éve indul t meg egy három esté t betö ltő sorozat (apa, anya, or
vos , - Jelentkezésk or és a sorozat lezárása után beszélgetés a plébánossal) . Kez
detben egyes plébánosok is elle nezték a kötelezövé tételt . A jó l müködö csa lád-
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vagyis hirdessük Jézus

mozgalom kitimö elöadói hamm mcpkedve lte tt ék. A be l s ő ell enáll ást végsö Fokon
K ö n I g biberosérsek Indokolása tört e meg. ami kor kötelezövé tette a részvételt :
. Ha az a utóvezető i igazolvány elnyeréséhez el fogadják a többhetes tan folyamot. nehéz
vizsgával - akkor életük legfontosabb Fordulópo ntj án áldozzanak szívesen közösen
három estét e tanfolyam-at"

Az e I ő k é s z r t ó k u r z u s o k teré n a legmagasabb nivót a belgák kép
viselik (anyagát most adták ki vaskos kötetben)'. igen ügyes a pallotinus
atyák által kiadott frankfurti levélsorozat .' Magasabb színvonalat jelent. ami
kor a mai Ifjúság Igényelnek megfelelően nem e l őadásokban . hanem d i a 
16 g u s f o r m á j á b a n • tapasztalt - és erre előkészitett - házaspároknak
néhány jegyespárral folytatott. 5-6 estét kitöltő beszélgetése során, fesztel en.
családias keretben történik az elókészlt és. A fr ancia Házasságra Elékész ít ő

Köepont ily tárgyú beszéIgetési vezérfonala magyarul most van saltö alatt .'
E megoldás nagy pozltlvurna. hogyajegyespárok tapasztalják a kere sztény
közösség családi támogatását. Sokan így találnak vissza Krisztushoz. Hiszen
ha el ls távolódtak első áldozásuk óta a vall ástól , mégis ragaszkodnak az
egyházi esküvőhöz.

Tollamra kivánkozik egy élmé nyem. 1961 nyarán egy hónapot töltöttem a
híres Mlchonneau abbé bellevi lle -i plébániáján. Párizs külte rületén. Nyol c
káplánja között hét lakónegyedre osztotta fel plébániáját . s mindegyik kör
zetben az Illető káplán végezte a lelk ipásztorI munkát a ke reszte léstő l a be
tegellátáslg. s világi munkatársakkal ő foglalkozott a házasulandóival is. Egyik
este lelkesen . meghatottan tér vissza az egyikük. mondván: Nincs szebb do
log, mint amikor a jegyesek szerel mükön keres ztül jutn ak el - vagy találnak
vissza Iste nhez.

Természetesen nem csak közvetlenül egy-egy szentségre előkészítő hitok
tatás fontosságát akarja P. C h e n u tétele hangsúl yoznI. H i t ü n k k o r ·
s z e r ú b e m u t a t á s a fe lnőtt híveink számára elsőrend ű feladat. E tére n
nem lehet elég prédlkációt. templomi oktatást. konferencia-sorozatot tartani
és elég könyvet kiadnI.

Csak álta lában utalok az igehirdetés és katechetika vonatkozásában a
.Zslnat Után" c. gyújteményben ' és a Köni g blboros: oA Zsinat Mérlege"
könyvészetében 7 megadott külfö ldi irodalomra. Az idevonatkozó újabb
magyar múvek köz őrt azonban fel tétlenül ki kell emelnünk G á I Ferenc ' és
N Y i r y Tamás ' kiváló. de sajnos már nemigen kapható múvei mallett. V aj 
d a József püspök legújabban megjelent . Keresztény Tanítás "-át '0, valamint
P. S z a b ó Ferenc SJ most megjelent f üzet ét."

2.

..Mielőtt hitoktatn ánk. e lóbb evangelizáljunk",
Krisztust, az Evangéliumat : az Urömhfrt .

A kötelező hito ktat ás korában lehetett , és iskol ában lehet 15 követke zetes sor 
rendben hittani rendszert közvetf tenl . söt részletekre is ki térni. Tudjuk. hogy növen
dékeink e l őtt év végére kialakul a tel jes kép. és ismét lésekkor rá is mutat hatunk
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összc toqlalá sk öpp a mól yebb összefüggósekre. H;} a lónyenct gyakran I sm é tclj űk.

rem élhet jük , hoqy ez meg is rögzödik hall gatóinkban. M indez azonban csak az iskola
padjaiban lehetséges.

Ami kor minden k öte lez ő erő nélkü l meghívott. alkalmilag összegyült hall 
gatókka l állu nk szemben. akik ta lán c l sem jönnek másod szor . ha nem ragad
tuk meg őket. ha nem keltettünk érdeklödés t, egész más a helyzet. Itt mi nd
jár t a lényegre kell t érni, érdekesen és vonzóan . Itt valóba n a .Iö hírt" kell
hirdetn i. Jézus Kr isztu st , akiben üdvün k van s aki életünk vezére . Előbb az
evangéliu mi hi t fényétől megvil ágosítva, Jézus szerétet ét ól tüzesen Ot meg
szerett etni - mle l őtt a hittételeket fejtegetn ők. rnlel őtt törvényeit hangoz
tatnók."

Ezért kell tehát először. másodszor. harmadszor . . . századszor Jézus
Krisztusról sz élnunk . az O szern ély ét meqszerettetn ünk, hogy létrejöjjön a
kapcso lat Közte és hallgatóink között. Szép példát mutat hitünk ko rsze r ű be
mutatására J.-CI. B a r r e a u " , aki szinte Jézus Krisztust beszé ltetve közve
tít i tanításának lényegét. az Orö mhírt. A mai ember különösen igényli a
lényeg, az alapgo ndo lat kidomborítását. Minden egyéb rész let kérdés azután
jön.

MÓ(l ol y !1yakorl Mi vonatknz ás ú okta t ás to lvam án is, aminó p]. a há7.;}ssáOi c lö
k és ztr és. szint én iOY jár junk el. Az er re illelékes franci a központ az e lőad ó i irá nyel 
vek között ki emel i : . Iston a jegyesek életé ben sai átns , áta lakító módon múk ödik .
Krisztus a jegyeseknek szerelmük elmenv én kereszt ül akar ia ki nyil atkoztatn i szere
tet ét .. . Az Egyház a jegyesekkel az ör ömhírt akarja k ő z öl n l : szere lm ük s z ép és
Kri sztus ezt is megvál totta . • . " - a házasság ra von atkozó ta ntt ás l énveq ét ennek
az . egyetlen. átfogó és oszt atlan valóságnak" érzékelt etésében lát ja.

A hitüktöl id ők ö zben eltávo lodot t házasuló k kezébe ned íq n Fétes et Sais ons szug
geszti v füzete i " mell ett az . ACCEUIL" " cimú képes soro zato t adjá k, amel y az éle t
ból vet t k épekb ől és ig:l zságokból kiindulva vezeti az olvas ót J ézus Krisztushoz és :I

ke re s zt ény közös s éph e z. az e nvh ézhoz . arnelv szere tet te l fogadj:l be a v i s sza t ér őket

(er re uta l a eim is : . befoqad ás" , t i . :IZ egyházba) .

Itt jutunk el ahhoz az igazsághoz. hogy az Evangéliumot hatásosan nem
egy szemé ly , hanem c s a k a k ö z ö s s é g h i r d e t h e t i : a z E g y h á z .
ésped ig az .egyház kicsinyben" . az ecclesiola . a család, az egyházközség.
Suhard bíboros mondotta, hogy a vil ágot keresztény szellemúvé sem egye
düi a pap, sem egye dü l a vil ági hivek nem fogják te nni , hanem csakis a papok és
a köréjük csoportosuló hivek közösségei. Vajon hirdetheti-e hatásosan pl. a
szentmi seáldozat t itkát és reális valóságát egyedül a pap? Hiába beszélünk
a szentrn lsé r ő l annak, aki nek nem lett élményévé lsten népének köző ss é qe .

a szentmi se áldo zat i oltárának "gyülekezete" . amely együtt imádkozik, énekel
és mutatj a be áldo zatát papjával.

Az is igaz, de ezt épp csak érintjük : nem csak az örö mhir hirdetői , ha
nem hallgatói. b e f o g a d ó i s e m I e h e t n e k m a g á n y o s a k. Altalá
ban nincs egyéni . t érttés" . a szúkebb környezetre való hatás , annak átalakí
tása nélkül. Igy pl. az utcalányok apostolai is arra törekszenek, hogy az, akit
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sikerül kime nteniök, igazi keresztény környezetben kezdhessen ú] életet.
Anélkül. hogy itt tagadni akarnók a személyes megtérések lehetőségét és
jelentőségét , hangsúlyozzu k az által ában érvényes elvet. hogy a .JÓ Hírt "
természetszerűen egy nagyobb közösség sugározza az emberekre. Szellem e
sen jegyzi meg a kiváló teológus és katechéta: P. L I é g é . hogy Krisztus
Urunk . nem horoggal. hanem hálóval küldötte a világba apostola it. akiket
emberek halászaivá tett:

Természetesen az Oröm hírt nemcsak hallgatn i. hanem o I vas n i is kell.
Nemcsak egyedül. hanem családban, vagy barátainkkal. Igy lesz világossá
az alkalmazás, Igy tudatosulnak az Evangéli um követelményei egyén i éle
tünkben. itt és most, amikor szinte letkilsmeretv lzsq álat-szerüen szembesit jük
magunkat, magatartásunkat az Evangélium követelménye ivel. Hogy ez is csak
közösségileg lehetség es hat ásosan. arra elég meggyózóen mutatott rá M.
O u o i s t az . Igy élni [ ó" c. rnü vében."

Az örömhir közve tít és ére . a tanúságtételre és a világ ban való poziti v
é pí t ő munkára indító könyvek között emeljü k itt ki P. A. L i é g é " már ldé
zett könyvét. amely ugyan a zsinat előestéjén je lent meg, de magában hord ja
annak minden eszméjé t : szinte váltóáll ít ás az individualista kereszténység
holtvág ányáról a közösségi sze llemű s a vilá gban a kovász szerepét váll aló
keresztény élet vágányára . M . Ouoist mell ett még L. Evel y II művei is ezt
a szellemet képviselik.

Tehát csakis az Evangélium szellemét elsajátítani és élni Igyekvő. hite t
sugárzó , Jézus szeretetének melegét továbbadó kis közösségek. . Ecclesto
l ák" : családok . egyházközségek hatására remélhet jük a hit terjedését a plu
rallsta társadalomban. Közösség kell . amely vasárnap énekel. Imádkozik, az
Úr Testével táplálkozik - és ez hétköznap is meglátszik raj ta. Ezzel ellutot
tunk a következő tételhez .

3.

Elóbb tanúságot tegyünk. mielőtt az Evangéliumat hirdetnók.

A fentiekből világos, hogy nem is igen hirdethetjük hatékonyan az
örömhírt. ha életünkkel nem tanusitjuk . .Krlsztust sugározzuk! " hirdette cl 
mében P. P I u s SJ szép könyvecskéje . amelyet már a harmincas években
olvashattunk a Korda kiadásában. Már XII. Pius pápa is hangoztatta. hogy
ma nem hitvédókre van szükség, hanem tanuságtevőkre . . .

Ma ez a szó különös hangsúlyt kap. A mai ember. de különösen a mal
ifjúság nagyon érzékeny a tekintetben. Nagyon igaz H. K ü n g megállapítása:
az emberek ma még az igazságnál is jobban kivánjá k meg az ő s z i n t e .
séget.

Egy vi lágégés kelle tt ahhoz, hogy er re rájöjjünk. Emlékszünk P. H u n y a SJ meg·
rázó beszédei re a . gazdag" és . hata lml " egyházról . . . A zsinat óta ma már senki
elótt sem kétes . hogy a szell ény és szolgáló egyház a nagy követelmény. I:s az sem
elég . ha csak önkr it ikák során eml egetjük , hogy a szociá li s fe l e l ős s éget , a fe lebaráti
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szeretor konkrét gyakorl ását nem prédikál tuk és nem gyakoroltuk el éggé. Tettekkel
kell megmutatnunk, hogy minden erőn k ke l dol gozunk az embe ribb. jobb világért . És
nem kell attól té lnünk . hogy . hortzon tallzmussal" vétk ezünk , elhanyagolva a vertikál is
irányt . Ist en di csőitését. Hiszen az Evangéliumbó l tudj uk, hogy Jézus a felebaráti
szeretet tett eiben kivánja, hogy megmutatkozzék istenszeretetünk.

Közhely. hogy ma különö sen a fiatal ság körében rne r őben parancsszóva l.
kö telezéasel. t e k i n t é I y i é r ve k k e I elérni semmit sem lehet, ha nincs
mögötte a valósá g aranyfedezete : szakkérdésekben az illetékesség és hozzá
értés. erkölcsi kérdésekben az élet súlya . Hogy minden farizeizmus. k e t ·
t ő s s é g . sőt még az ilyenek látszatának kiküszöbölése is létkérdés egy·
házunk életében . arra meggyőző erővel mutat rá G. B a u m új könyve : Az
egyház hitelessége."

Három mozzanat kív ánkozik még ide a tanuságtétel kapcsán:

al Savanyú arccal sose lehetünk az Orömhír tanúságtevői.

Ismerjük Nietzs che szemrehányását : A keresztények tul savanyúaknak
tetszenek ahhoz. hogy megváltottaknak tűnhetnének fe l. A de rű és bizalom
olyan zavaros időkben . a minő a mai. különösen kiv ánato s mozzanata tan úsáq
tevésünknek. Vonatkoztassuk ezt konkréten a zsinat utáni egyház forrongó
helyzetére. . Hínnünk kell . eleven és bizakodó hittel a Szentlélekben . O az
egyház életének főmozgatój a - tegnap, ma és holnap egyaránt ." '"

Jár juk de r ű s en a józan köz éputat. távo l a csökönyös mozdulatlans áqt ól. hiszen
aki a haladást tagadja. az életet tagadia - de távol az önkényes és vakmerő újdon
sághajhászástól is , mi nden régi ér ték vrtat ás át öl. . nehogy a mosdóvizzel a gyereket
is kiöntsük" . amitő l a mi nagyo nis haladó szcllemú p r o h á s z k a Ott okárunk óvott
már.

bl Karddal és ostorral sem leh etünk Jézus igazi tanúságtevői.

Tudjuk. hogy ő csak egyszer ragadott ostort életé ben , azok ell en. akik
lsten házát . önző anyagi érdekből kihasználva. megszent ségte lenítették. Ha
mi a szel id , alázatos és szerete te t sugárzó Jézus tanúságtevő i akarunk lenn i .
hithirdetés vagy akár magánbeszélgetések során is . az egyház mai kritikus
helyzetével kapcsolatban szeretettel. de határozottan. "alkalmasan és alkal
matlanul " hirdessük a hűséget Krisztushoz . Egyházához; okos katolikus ér
zékkel mindig rámutatva a helyes útra (P. C o n g a r . P. V o i I I a u m e és
P. L o e w példamutatóan teszik ezt legújabb könyvükben: . A lkalmasan. alkal
mat lanul" ) " De sohase mer üljü nk ki az ostorozásban.

Tehát nem lehetünk igazi tanui derüs, bizakodó hitü nknek azzal. ha pr édl
kációinkban akár a vakmerő újítók mer észségét, aposztata papok hűtlenségét,

dogmáink kétségbevonását (a távollevők részé rő l!) ostorozzuk híve ink előtt,

avagy pedig azon a lassús ágon kesergünk. amell yel a zsinat eszméi a gyakor
latba mennek át az egyházon belül. Ez egyben téves pedagógia is. am i nő az
egyszeri falusi plébános é, aki a félig üres templomban hűséges hivei előtt

a távollevőket ostorozta . F. W. F o e r s t e r óta jól tudjuk . hogya dicsérés
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pedagógiája. a pozitivum kieme lése. akár csak mint követelm ényé ls . mindig
hatásosabb a korholásnál. a negativumok eli télésénél.

c) Keresztény tanúságtételünknek - ma inkább mint valaha - emberi
tanúságtételnek is kell lennie.

Tudtuk régen is: ha életszentségre tör ekvésünkben az angyalokat akarnók
utánozni. álattá válnánk : - és az is közhely volt. hogya kegyelem feltételez i
a természetes alapokat. Még sem vitás. hogy nagyon sokszor aszketikus tö
rekvéseink közepette nem tudt unk eléggé emberek is lenn i. Ma ezen a téren
is szintén fokozott az igény. Erre fi gyelnek . erre igényesek az emberek. Le
gyen erre elég példa XXIII . János pápa. akinek nemesen egyszerü . s ugyan
akkor mélyen keresztény humánurna. embersége egycsapásra meghódította
az egész világot : hívöket. hitetleneket egyaránt . És gondoljuk F o u c a u I d
K á r o I y lelki családjára. a mindenkit meghódító Jézus Kistestvérei szerény
és mosolygó egyszerüségére.

Hogy ennek a keresztény és emberi tanuságtételnek a c s a I á d i é s
h ivatá s i él e t a legföbb ter ülete. azt P. le br et és P. Suavet 
világi munkaközösségek segítségével összeáll ított - . tesztk érdésel" Illuazt
t á ljá k meggyőzóen ."

4.

Nem voln a te ljes ez a lelkipásztori eszmefutta tás, ha nem c q ész ttenó k ki
P. C h e n u téte leit - a szerzó részéról nyilván odaért ett . de ki nem mon
dott - utolsó t étellel . amely azonban a valóság sor rendjében mint követel 
mény az els ő :

M i e I ó t t t a n ÍJ s á g o t t e n n é n k - aztán Evangéliumot hirdetn énk.
hitoktatn ánk. szentséget szolgálta tnánk ki - e I ó b b i m á d k o z n u n k
k e I I . I s t e n n e I t ö I t e k e z n ü n k , Vagyis az apostol - akár pap. akár
világi hivó - egyéni l e l k i él et é b ől . meleg és átélt Krisztus-kapcsolatából fa
kadhat csak az apostolság. akár tanúságté tel. akár hithi rdetés vagy bárminó
apostoli tevé kenység. Ezzel újra hangsúlyozzuk P. H a I á s z Pius 1947-es
lelkigyakorlatán oly felejthetetlenül hangzó biológ iai elv nyomatékos követe
lését a termész etfölötti élet síkján is : éle t itt is csak éle tból fakadhat : '
Csak. ha magunk is eleven kapcsolatban vagyunk Krisztussal. ha ezt ápoljuk
imádságunkban. szentmisénkben. ha a szents églátogatások meghitt perceiben
élesztgetjük szeretet ünket (ez utóbb ihoz minden ell enkezó tévh it ellenére
tánt oríthatatlanul ragaszkodjun k) akkor adhatjuk csak tovább az isteni életet.

Ezért van a lelk ipásztor szempontjából is jelentósége az oly könyveknek.
amelyek imaéletét gazdagítják , rekollekciókhoz és lelk igyakorlathoz nyújtanak
anyagot. Ezért utalunk itt. hogy csak az utób bi évek új te rmését említsük
G. C o u r t o i s ". H u n y a ", Q u o i s t 26, R a h n e r 27, R o s c h e 21 és Voi I 
I a u m e " lelk i könyveire .

Igy vil ágos tehát a lényegi sorrend az apostoli életben: lelkiélet. tanúság
tétel. az Orömh ír közt ése. hitünk hirdetése. szentségkiszolgáltatás . Ez utóbbi
tetózi be szervesen termó gyümölcsként apostoli . lelkipásztori munkánkat.
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2) Auer A .: Weltoffener Christ. Grunds ützllches und Geschichtli ches zur Lalen
fr ömmigkei t. (Patmos) 1966, Ebben részletes ir odalom. Reuss J. M .: Geschlecht
l ichke lt und liebe. Sexualpiidagogische Richt li nie n und Hinweise . Mainz (M .
Gr ünew ald ) 1962.

3) I!cole du M ariage: t.'am our heureux . [C aste rman) 19G7.

4) Kren zer F. Hr sg.: Frankfu rt er Ehebriefe (lahn) 1966.

5) Jegyesekkel beszélget ünk (Opus M yst ici Corporis ) , sajtó alatt.

G) Zsi nat után. Gyű jtemény , (Op us Mystici Corpor is) 19G8.

7) F. König bíboros: A Zsi nat Mérlege (Opus Mysti c i Corpor is) 19G8; részle tes
könyvészet (46-93. 1.) a zstnat i utáni teol ógiai iroda lomból is .

8) Gál F.: Az üdvtört énet misztér ium ai (Szent István T.) 1967.

9) Nyiry T.: A ker esztény ember küldetése a vil ágban (Szent Is tván Társ u la t ] 19G8,

10) Vajda J. püspök : Keres ztény tanttás (Szent István T,) 1969.

111 Szabó F. SJ: l sten Barátai. Hit ünk ko rszer ü be rnuta t ása ( Szerző kl ad.) Róma , 1969.

12) Michonneau G, - Varillon F.: A nagy le hetőség . Gyakorl at i gondolatok a p r éd i
k ácl óró l . (Opus Mystici Corpo ri s) : saj tó alatt . Egy kötetb en je lenik meg 1970
ele jén Court ois G. (Id. 24. jegyz.) műv é vel .

13) Barre au J.·CI. : Annonce de J ésus -Christ (Seuil) 1964, németül : Gott ist die liebe
[St yri al : magyar ki ad ása e l ő kész ü letben.

14) A Fétes et Saisons tolv étrar k iad ója Cerf (Part s, VII , 31 bd. Latour-Maubourq .l
J e lentősebb füzete i cso portosítv a kötö tt album formájában is megjelen tek : J ésu s
Christ ; Foi vi vante Hommes d'a ujo urd' hui ; Visages de l 'Eglise; Chretiens panni
les Homm es; Amour, Mariage et Famille .

15) Acceuil : Fétes et Saisons kia d ása. Eddig 15 szám jelent meg három soroz atban.

16) Quo ist M.: Igy élni jó (Ahogy l ehet) 1968. Az idéze tt fejezet a 253 . lapon.

17) liége A. OP: Hit és tanúság (Opus Mys tic i Corporis) ; sajtó alatt, meg jelen ik
1970 el ejé n, (Az eredeti rnü: Jeune hornrne. l éve-tol l l

18) ': vely L,: legj el entősebb müve: C 'est tol , cet homme (Ed. Unl versttai res} : n é
metül : Du selbst bist dieser Mensch (Styria) ; Je lentős még: Credo [ l es Rarne
auxl. németül : u. a. (Styria) ; vö . még Zsinati Könyvészet 85. I. (E szerző összes
rn ű ve i olas zul a Cittadell a kiadásában jelentek meg; Assisi)

19) Baum, G.: The Credibi li ty of The Church Tod3Y (Herder and Herder) ; németül :
Glaubwürdig kei t zum Selbstverstiindn is der Kir che ,

20) Suenens, l. J. : l a cc re spcnsa bi lit é dans I'l::glise d 'auiourdhui : idézve a Zsinat
Utón c, gyűj teményben : 188 I.

21) Congar Y. - Voillaume R. - Loew J .: A temp s et a con tra temps (Cerf ) 1969,
VÖ, még az ugyane ki adónál megjelent gYűjteményes rn üver: M ,·D. Chenu etc .:
l 'l::gl ise vers I' avenir 1969.

22) Lebret J. - Suavet Th.: Rajeun ir l 'exarnen de consc ience (Ou vri éres) : németü l :
Testt raqen an uns Chrislen (Styr ia) : IE zalnat e l ött irt mÍl ótdo lgolása rnost
van foly amatban)
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23) Vö. szerzőnek a .Papi lelkiség· 1943/ 44 év i 1·4. számában közölt és külön levo
natba n ls megjelent tanulmányát : Term észet és természetfö lötti a pap életében .

24) Courtols. G.: Ketten a Mesterrel. Papi rekollekciós elmélkedések . (Opus Mystici
Corporta l 1969. (A ktad és zöme Mlchonneau- v ar tllon fent Idézett művével ker ül
forgalomban 1970 elej én) '

25J Hunya O. SJ: Az Isteni Főpap nyomában 1·11 (Papi lelkiség Füzetek 8·9) 1967·68.
26J Quo ist M .: I tt vagyok , Uram ! Ma i ember imái (Ahog y Lehet) 1969.

27) Rahner K.: Szólok a hallgatag Istenhez (Imádság és ~Iet c. köte tbenJ Car /nthla,
Klagenfurt .

28J Rosche J.: Éljünk ls ten tenyerén ! (I mádság és I:le t c. kötetben) Cari nthia, Kla 
genfurt.

29l Voillaume R.: Emberek között , Foucauld Károl y testvé r lelki sége (Az újvidéki
. Sz ű z Márla Neve" R. K. Plébániah/v atal kiadásaJ 1969. Rend elési cím : Nov / Sad,
Katoli cka Porta 3. Külföldi kízárölaqos főbizományos: Opus M ysti ci Corporis
kiadó. - Vö. még a . Zsinat után" c , gyűjtemény Irodalmi Tájékozt atójának . Lelkl
s éq" c. fejezeté t 213·217. 1.; tov ább á az .Igeh ird eté s· és . Pa psá q" c. fejezet eket
/s 218·222. I.

Egy csperes-pl ébános irja

Karl Rahner olva sásánál az A lpesek zergéje jut ott eszembe . Csak az tud szédülés
nélk ül ol yan mé lységek me ll ett elv onulni, min t a szerz ö az isteni lét titkai között.
De mind ig megtalálja a kivezető utat . - Ha ő ismeri a jó lst en t it kait, a társszerző ,

Johan nes Rosche meg ismeri az emb eri lé lek t it kai t.
Nagyo n meglep, mil yen szépen ir ják ezt a mi magyar nyelvünket. Am it idehaza

törekednek Idegen kifejezéssel megjel öln i , még ott is megtalálj ák a jó, oda illő magyar
kifejezést .

+

Egy Dr. Theol. írja :

A kereszt t i tka sok lelki ajándék ot biz tos i t számunkra . Szero tn énk a vil ágban el ·
merü lt testvéreinket megerősíteni : egy edül Jézus ir ánti szeretet és hűség az iga zi
érték, nem a siker , népszerűség , sürgés-forgás.

l egy en szabad vissza té rne m a Szolgálat első szám ára , amel yben már látszik a lap
sajátos szellemisége: középen áll az új gondol ato kkal va ló megbirkózásra nem v állal 
kozó és az új gondolatokba beleszédü lt lapok között . Szell emisége még tovább tisztul
a másod ik számb an. Ebben csa k két sajt öhlb ára legyen szabad rámutatni. A bibli kus
tárgyú tanulmányban a •te Péter vagy . . .. részről sz ólva az eredeti szöveg .p ár
besz édr ől " szól és nem példabe szédről. A h ébernv etv ü szentl r ás-szöveqe kkel kap 
csolatban :I szerzö megjegyzí, hogy régebbi kult urá l is és irásbeli eml ék . nem volt
hozz á f érhet ő" . Az Onök ford it ása azt mond ja .má s nvelv ü szövegek nem vol tak".

Az a tendencia , hogy saját ősi kincseinket bel sőleg fell azltsuk , a zsinat idején
volt különöse n e rős és központ il ag ir ányított. Innen csak azt csod áltuk, hogy ebben
a sz édül ést korszakban alig akadt teológus, aki meg merte volna mond ani , hogy . a
fej lődő vll áqhoz" vagy .korunk köve tel mé nveíhez" való alkalma zkod ás előtt meg kel le 
ne v lzs q álnl . vajo n a íe jl ödés eqészs éqes -e. valamint, hogy a köve telmé nyek [oqosak-e.
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EGYHAZ SZAVA

VI. PÁL PÁPA BUZDITASA A ROZSAFDZ~R IMÁDKOZÁSÁRA

Rózsafüzér Királynője ünnepére (okt. 7-re) jelent meg VI. Pál apostoli
buzditása, amelyben kéri a püspököket, a papokat és a hiveket, hogy október
hó folyamán fokozottabban imádkozzák a rózsafüzért a békéért és az emberek
kiengesztelődéséért. - Az exhortáció bevezetője megjelöli ezt a szándékot,
majd emlékeztet arra , hogy most van a IV, centenáriuma annak aBullának
(Consueverunt Romani Pontifices) , amelyben V, Szent Piusz meghatározta a
rózsafüzér-Imádság formáját. - Miért kérjük Mária közbenjárását a békéért?
Kétségtelen, állapitja meg az exhortáció, a béke az emberek ügye. Minden
ember közös java, ezért mindenkinek, különösen pedig az államok és a közös
ségek felelős vezetőinek állandóan törekedniök kell megőrzésére . De kire
nem hárul felelősség a családban , a vállalatban vagy a társulatban? Anny i jó
akarat ellenére mindenfele az érdekek ütközés ének. az önzés, az ellentét és
a torzsalkodás különböző jeleinek lehetünk tanui. Ki ne látná , mennyire sür
gős feladat hárul valamennyiünkre , hogy elősegitsük a szeretet diadalát és
a népek békéjét? De a béke lsten ügye is. Ö oltotta szivün kbe a béke utáni
vágyat ; ő serkent bennünket és ő ad erőt ingadozó , gyenge akaratunknak :
csakis ő adhat békeszerető lelket és ő a támasza béketörekvésünknek. Ezért
lsten segftségét kell kérnünk az ima által , hogya földön megvalósuljon a
béke. Krisztusban kaptunk minden kegyelmet, ezért a béke adományát ls
Krisztus közbenjárására nyerhetjük el; Ohozzá pedig Mária, szent Anyja köz
benjárása által fordulunk , Mária által, aki "kegyelmet talált Istennél" . Az
alázatos názáreti Szúz lett anyja a "Béke Fejedelmé"-nek, Jézus a béke je le
alatt született és a Hegyi Beszédben azt hirdette : "Boldogok a békességesek,
mert őket lsten fiainak nevezik " (Mt. 5,9) . Az Evangélium azt mutatja, hogy
Márla figyel az emberek gondjaira: a kánai mennyegzőn közbenjár Fiánál,
amikor elfogy a bor. Ha a falusiak mindennapi gondjában is segít, menny ivel
inkább közbenjár a béke oly fontos javának biztosításában, ha őszinte szíwel
kérjük. Maga a Zsinat is emlékeztetett bennünket arra (Lumen Gentium 62) ,
hogy Mária "anyai szeretetével gondoskodik Fiának testvéreiről, akik még
zarándokok .. ." Ha minden ember erejéhez és lehetőségeihez mérten köte
les munkálkodni az igazságosságért és a békéért, ahogy ezt a Populorum
Progressio hangoztatja (75. p.l , minden kereszténynek imádkoznia kell a bé
kéért, kérnie kell Máriát. hogy járjon közben az Úrnál , hiszen egyedül Ö ad
hatja a békét. Amikor a rózsafüzér titkairól elmélkedünk, Mária példájára
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békeszerető lelkületűek leszünk , hiszen Jézusnak és megváltó életének t lt
kaiba mélyedünk el.

Az Egyház gyermekei mind együtt imádkoznak. - A gyermekek és a
fiata lok: a vil ágot megrenditő változásokban az ő jövőjük forog kockán. Szü
l ők és nevelők törekedjenek arra, hogy gyermekeik imádságos lelkületűek

legyenek . A bete gek és a öregek: tal án n éha elkeseríti őket látszólagos
hasznavehetet lenségük ; fedezzék fel az ima hatalmát és igy ők is a béke
forrása fel é vonzzák az embereket. A fe l nőttek : akik egész naphosszat fára
doznak; munkájuk gyümölcsözőbb lesz , ha imádkoznak, ha Mária segitségével
jobban meg ismerik és szeretik Jézust. Az Istennek szentelt lelkek: az ő éle
tüknek Mária péld ájára Jézuséhoz kell hasonulnia: így majd a szeretet és a
béke hírnökei lesznek. A püspökök és a papok: hiszen különleges küldetésük
az - a papi szolgálatról és életről szóló zsinati dekrétum (5) szerint - hogy
az Egyház nevében imádkozzanak a rájuk bízott egész népért, sőt az egész
vi lágért. Igy tehát valamennyi en Mária köré gyúlve, mint az apostolok a
cenákulumban, imádkozzunk a békéért, amely a Lélek gyümölcse (Gal. 5,22) .
- lmádkozzunk mindazokért , akik a béke munk ásaí ebben a világban, a leg
kisebb falutól a legnagyobb nemzetközi szervezetekig. Imádkozzunk azért ,
hogy mindenfelé egyre többen érezzék hivatásuknak a békéért való rnunkál
kodást, az emberek és népek közötti egyetér tés elősegitését. Imádkozzunk
azért, hogy az emberi szlvekb öl. a mi magunkéból elsősorban, eltünjön a
széthúzás, a fajgyűl öle t , mindenfajta gyűlölködés és gonoszság érzése, hiszen
ezek szülik napról napra a háborúkat és a vi szályokat. Bármilyen erős is a
rossz, e rősebb a kegye lem. Ahhoz imádkozzunk. aki meghalt bünelnk ért, hogy
összegyűjtse lst en szétszéledt gyermekeit (Jn. 11. 52) . Imádkozzunk azért ,
hogy az Egyház valamennyi gyermeke között a kölcsönös tisztelet és biza
lom. a párbeszéd és a jóakarat szelleme uralkodjék. Imádkozzunk azért . hogy
mindannyian elfogadják a többieket különböz öknek, hogy magukévá tegyék a
komplementari tás elv ét Krisztus igazságában és szeretetében , az Apostol
buzdítása szerint : .Amennyiben rajtatok múlik , lehetőleg éljetek minden em
berrel békességben . . . Ezentúl már ne ítéljük el egymást . . . Isten or
szága . . . igazság, béke és öröm a Szentlélekben .. . Ezért törekedjünk arr a.
ami a békességet és egymás épülését szolgálja" (Róm. 12.18 és 14,13 . 17,
19) - Exhortáci 6ja befejező részében a Szentatya újra csak azt hangsú
lyozza, mi lyen gyümöl csöző lehet a rózsafüzér imádság a és négyszáz év után
is mennyire időszerü az V. Pius által bevezetett lrnarnód. Ezzel az imádsággal .
lsten szent Anyjának közbenjárása által . hozzájárulunk, hogy a Zsinat kiván
sága teljesüljön: . Mi nden Krisztushivő állandóan könyörögjön az lsten Anyjá
hoz, hogy ő - aki már kezdetben imájával támogatta az Egyházat - most is ,
a mennyben az összes szentek és angyalok fölé magasztalva mindaddig le
gyen szószólónk Fiánál a mindenszentek közösségében , amíg a népek vala
mennyi családja, - akár keres ztény névve l ékeskednek, akár még nem is-
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merik Odvözitójüket - békében és egyetértésben boldogan gyúlj enek össze
az lsten egyetlen egy népévé, a szent és oszthatatlan Háromság dlcsóségére"
(Lumen Gentium 69).

Szabó Ferenc

A RENDKIVDLl PDSPUKI SZINODUS

VI. Pál 1968 december 23-án jelentette be. hogy 1969 október t t-re rend
kivüli püspöki szinodust akar egybehivni. E szinodus általános témáját már
megadta maga a pápai összehív ó levél: a Szentszék és a püspökkarl konfe
renciák közötti kapcsolatok. A Szentszék megkérdezte az egyes püspöki ka
rok véleményét a tárgyalandó témával kapcsolatban . Egy elókészitó bizott
ság tanulmányozta a konkrét javaslatokat: a beérkezett jelentésekból egy
előzetes szk érnát készített. Ezt májusban megküldték a püspökkari konferen
ciák elnökeinek és mindazoknak, akiknek joguk van résztvenni e rendkívüli
szlnoduson , éspedig: a keleti egyházak pátriárkálnak és nagyobb érsekelnek.
valamint az önálló metropolitáknak: a római kúria kongregáclólt vezető bíbo
rosoknak; a rendi elöljárók Úniója által kijelölt három szerzetesnek. A szké
matervezetet a püspökkari konferenciák plenáris üléseiken megtárgyalták és
megjegyzéseikkel visszaküldték Rómába. Csak ezután rögzitették azt a vég
leges alapszöveget. amely a szinodusi viták anyagát képezte.

E szkéma els ö része doktrinális szempontból tekinti a Szentszék és a
püspökkari konferenciák kapcsolatát. A püspöki kollégialltás zsinati elvéból
indul ki; a hívek és a püspökök egymásközti kommúnlójáról (görögül: k o i 
n o n i a) tárgyal . majd pedig a L u m e n G e n t i um k. zsinati konstitúció
alapján körülírja a püspökök kolléglális tevékenységét ill. rögziti a kollégium
fejével, a Pápával való közös felelősségük alapelveit. A második rész a Szent
szék és a püspökkari konferenciák gyakorlati együttmúködéséról szól. Végül
a harmadik rész a püspökkari konferenciák egymásközti kapcsolatairól
tárgyal.

A rendkivüli szinodus munkáinak vezetésére a Szentatya három delegált
elnököt nevezett ki: Confalonieri. Gracias és Rossi bíborost. A szkéma mind
egyik részét egy-egy referens ismertette az atyákkal (Seper és Marty bíbo
ros, McGrath panamai érsek) . Mindhárom résznek volt egy külön tItkára: a
doktrinális részé a jezsuita A. Anton (a Gergely -egyetem tanára). a második
részé Onclln prelátus (a kódex-revizióval foglalkozó bizottság másodtitkára) ,
a harmadiké Etchegaray párizsi segédpüspök. A Szentatya 17 szinodusi tagot
nevezett ki (közöttük 9 bíboros: Tlsserant, Cicognani, DelJ'Acqua. Fellel .
Bengsch, Wojtyla, Tarancon, Cooke, Daniélou) . A magyar püspökl kart IJJas
József kalocsai érsek, püspökkari elnök képviselte. A 146 szinodusI tag közül
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páran mindig hiányoztak az ülésekről (pl. betegség miatt: Dell'Acqua, vagy
mivel nem tudtak Rómába jönni : Márton Aron) .

Október t t- én, a rendkivüli szinodust megnyitó ünnepélyes koncelebrál t
szentm isén VI. Pál a szeretetről és az egységről beszélt. Utalt a II . Vatikáni
Zsi natra, amel y kidomborította az Egyház közösség i jellegét, és idézte a
L u m e n G e n t i u m 22. pontját , ame ly többek között leszögezi : .A rnlnt az
Úr Jézus ren delkezése szerint Szent Péter és a többi apostol egy apostol
testü letet (koll égiumot) alkot, hasonlóképpen kapcsolódnak egymáshoz II

róm ai püspök, Szent Péter utó da meg a püspökök, az apostolok utódai " . A
Pápa hangsú lyozta , hogy szélesebb teret akar engedn i. hathatósabban érvényt
akar szere zni a kollégial it ás gyako rlásának. Ezért hozta létre a püspöki szino 
dust is ; ezért enged több autonómiát a püsp ökk ari konferenciáknak, és a
római kúriába is egyr e több megyéspü spököt von be. Ezenkívül a jövőben

még más kánoni kere tben is biztosi tani akarja a püspök i kollégialitás gyakor
lását.

A Szentatya nyugodt , lényegre mutató beszéde feloldotta azt a feszült
séget , amely a szinodust megelőző hetekben érezhető volt az Egyházban. (A
feszü lt légkört csak fokozta Rómában a kontesztáló - vagy ahogy ők magu
kat nevezté k: . szolld ár ts" - papok gyülése.) A doktrinális rész vitáinál még
érezhető volt az ideges légkör hatása. De aztán mindenki megnyugodott ,
ami kor látta, hogya Szentatya jelenlété ben (ő szinte minden plenáris ülésen
rész tvett ) teljes szabadsággal mondhatta el véleményét . A nyelvi csoportok
ban pedig egés zen közve t len kapcsolat alakult ki a résztvevők között ; a cso
portos munk a (a szinodusi téma másod ik és harmadik részének megvitatása
kor ) igen terméke nynek bizonyult. - Nem követhetjük most sorra - napról
napra - a kéthetes szinodusi munkát. Csupán az eredményeket foglaljuk
össze egészen röviden.

A szkéma el ső , doktr inális részével (il l. Seper bíboros referátumával)
kapcso latban igen megoszlottak a vélemények . E rész titkára , P. Anton a viták
és fe lszóla lások után (az ötöd ik munkaülésen) összefoglalta a véleményeket .
A szinodusi atyák általában egyeté rte tt ek abban, hogy nagyobb teret kell
adni II kollégia li tás gyakorlásának; hogy a pri mátust és a püsp öki kollégiali 
tás t nem egymássa l ellentéte s, hanem egym ást kiegészítő (komplementáris)
valóság nak kell felfogni , és hogy a kettő kapcsol atát a kommúnió (koinonia)
szellemében kell el mély íte ni ; hogya közös fel elősség szell emében az egye 
temes Egyház és a helyi egyházak érdekeire egyaránt kell figyelni ; hogy to 
vább kell tanu lmányozni a kollégialitás természetét és gyakorlati alkalmazá
sának módozatai t. De éppen e gyakorlati alkalmazás (pl. a szinodus miben
léte és szerepe) megvitatásánál jel entkeztek azok az eltérő nézetek, amelyek
fényt deríte ttek arra is, hogy doktr inál is (t eoló giai) szempontból is megosz 
lik az atyák véleménye. Egy csoport inkább a primátus jogainak akar érvényt
szerezni (azzal érvelve , hogy manaps áq különösk éppen szükség van az egy-
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ségre és ennek a principiuma a Pápa). mások viszont - túlhala dva a hie
rarchia jogi szemléletén és az lsten népe kommúnióját hangoztatva - a kell é
gialltás és a kö zös felelősség szélesebb. rendszeresebb gyakorlását kívánják
a Pápától. Ezek (köztük a kelet i egyházak képviselőI) gyakran hivatkoztak a
keleti Egyház gyakorl atára . A csoportos megbeszélések során Suenens bíbo
ros többek között felvetette azt is. hogy magába a pápaválasztásba is jobban
befolyhatna a szinodus. (Csop ort ja egyetértett abban. hogy ezt a kérdést
tanulm ányozni kellene.)

Októb er 22-én az atyák véleményt nyi lvánítottak az első részről . pontosab 
ban err e a kérdésre adtak választ : elfogadják-e kiindulópontnak Seper bíbo
ros beszámolóját a kollégia li tás további tanulmányozásához. A 141 szavazó
véleménye: 72 p I a c e t . 1 n o n p I a c e t. 63 P I a c e t i u x t a m o d u m
(2 tartó zkodott a szavazástól. 5 szavazat érvénytelen) . A 63 í u x t a mo 
d um - szavazat igen változatos. 16 atya azt kivánja . hogy Seper biboros be
számolóját egyszerűen adják át további tanulmányozás végett a nemzetközi
Teológi ai Bizottságnak. 19 atya viszont azt köti ki . hogy pontosabban határoz
zák meg a kollégialit ással kapcsolatban tanulmányozandó kérdéseket. Továbbá
23 atya azt kéri, hogy a Teológiai Bizottság kellő időben bizonyos szervekn ek.
il l. személyeknek számoljon be munkájáról ; 6 atya különbözö kívánságoknak
ad hangot; három azt kéri . hogy egy csoport püspök kisérje figyelemmel a
Bizottság munkáját ; kil enc atya azt óhajt ja. hogy a Teológia i Bizottság helyett
inkább már meglévő szervek tanulm ányozzák a kérdést . vagy erre külön szer
vet kell l étrehozni : mások azt kivánják . hogy Seper bíboro s beszámolój át is
módosítani kell.

A második részt Marty párizsi bíboros-érsek vezette be. a harmadikat
pedig McGrath panamai érsek. A csoportos megbeszélések és plenáris ülé
sek (beszámolók . szavazatok i ll. hozzászóláso k) egymást válto gatt ák. Onclin
prelátus és Etchegaray segédpüspök elkész ítette a második ill. a harmadik
résszel kapcsol atos megbeszélések és hozzászólások szintézisét. Az atyák
13+ 5 kérdésre adták le szavazatukat. Ime a szavazás eredménye :

A Szentszék és a püspökkari konferenciák kapcsolata (243 szavazó) :

1) A szubszidiaritás elvének fi gyelembev ét elével pontosabban ír ják körül
a püspökök hatáskörét : 98 p I a c e t . 7 n o n p I a c e t . 37 P I a c e t i u x t a
m o d um. 1 tartó zkodott a s z -t ól. (A következőkben ebben a sorrendben
csak a számokat adjuk meg !) 2) Fokozni kell a pápa és a püspökkari konfe
renciák együttműködését ; fő l eg : ha a Pápa fontos dokumentumot bocsát ki .
e lőző l eg kérje ki a püspökkari konferenciák és a keleti szinodusok vélem é
nyét. viszont emezek is a Pápával egyetértésben hozzanak nyilvánosságra
fontos nyil atkozatokat : 110; 4; 26; 3. 3) Tanulmányozn i kell azt is. miképpen
lehet szorosabb á fűzni a kapcsol atot a római kongreg ációk és a püspökkari
konferenciák között : 126; 2; 11 ; 4. 4) A kölcsönös tájékoztatást jobban meg
kell szervezní: 132; 1; 8; 2. 5) Ha a helyi egyházakra és egyes vidékekre
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vonatkozó döntéseket hoznak Rómában, előbb hallgassák meg az illetékes
püspökök véleményét: 127; O; 8; 2. 6) A Szentszék küldje meg a püspökkari
konferenciáknak legalább a tartalmi kivontát akibocsátandó határozatoknak.
mielőtt azokat sajtóval közölné: 126; 1; 11; 5. 7) Különböző nyelveken rneq
jelenő központi sajtószervet kell létesíteni az A c t a A p o s t o I i c a e S e .
d i s helyett: 124; 4; 11; 4. 8) A püspöki szinodus struktúráját át kell alakl
tant, hogy jobban kifejezze a püspöki kolléglalitást (ez egyik legfontosabb
kérés!): 130; 5; 7; 1. 9) A szinodus titkárságát ki kell bóvítenl és állendöst
taní kell : 119; 4; 18; 2. 10) Ez a titkárság legyen az összekötő kapocs a
Szentszék és a püspökkari konferenciák ill. keleti szinodusok között: 126; 4;
9; 4. 11) A szinodus általában kétévenkint üljön össze: 125; 5; 9; 4. 12) A
püspökkari konferenciák javasolhassák a szinduson tárgyalandó témákat: 128;
O; 11 ; 4. 13) Különböző tudományokban járatos szakemberek álljanak a szlno
dus rendelkezésére: 97; 25; 18; 3. (Jegyezzük itt meg, hogya feltúnóen sok
n o n p I a c e t jórészét is a p I a c e t· hez lehet számítani - ez különben
minden pontra vonatkozik -, hiszen a n o n p I a c e t· tel szavazó atyák nem
a szakemberek megkérdezése ellen vannak, hanem azt kívánják. hogy ezek a
teológusok résztvehessenek a szinodusi üléseken is!)

A püspökkari konferenciák egymásközti kapcsolata (139 szavazatból egy
semmis volt): 1) Az Egyház missziós tevékenységét fokozni kell a Zsinat
szellemében ; minden püspökkari konferencia támogassa anyagilag és lelki
leg a missziókat; gondoskodjanak rnlsszl ós hivatásokról ill. misszionáriusok
küldéséről: 127 p l a c e t , 16 placet iuxta modum . 2) A szomszédos
püspökkari konferenciák fúzzék szorosabbra kapcsolataikat; lassankint törnö
rüljenek valamiféle federációba: 122; 16. 3) Tanulmányozni kell. miként lehet
elmélyíteni a papok. szerzetesek, világiak együttmúködését; a szerzetesek
kapcsolódjanak be az átfogó lelkipásztorkodásba. viszont a püspökök vegyék
figyelembe a szerzetesek sajátos hivatását: 126; 11; 1 n o n p I a c e t .
4 a) A népek Iejl őd és ét . a békét és a társadalmi igazságosságot minden
egyes püspök (kari konferencia) segItse elő. ilyen irányban kell alakítani a
papság és a hívek mentalitását: 134; 4. 4 b) A P o P u lor u m p r o g r e s ·
s i o által javasolt Világalapot létre keil hozni a szegényebb népek megsegí
tésére ; a püspökkari konferenciák a I u s t i t i a e t Pa x nevú pápai bizott
sággal együtt keressék a gyakorlati megoldásokat: 132; 2. 5) A szlnoduson
írásban beadott vélemények. a kért módosítások és magyarázatok szintézisét
egy dokumentumba összefoglalva küldjék meg a püspökkari konferenciáknak;
ezek hozzáfúzött véleményükkel együtt visszaküldik azt a szinodus titkárságá·
nak: 124; 12; 2 n o n p I a c e t .

Mindezekből világos. hogy a szinodusi atyák túlnyomó többsége egyetér
tett a felsorolt kérdésekben (ezek, rnondottuk, a szlnodusi viták eredményeit
összegezték) . Maga a Szentatya a szinodus végén mondott beszédében (okt.
27-én) bejelentette, hogy kétévenkint rendszeresen össze akarja hívni a szl-
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nodust, ezenkívül kiszéles íti és állandósítja a szinodusi ti tkárságot . amely
ben valamilyen módon a világon szétszórt püspökök is képviselve lesznek, és
lehetőség nyílik arra is . hogy a szinoduson tárgyalandó témákat javasolhas
sák e képviselőiken keresztül. Ezzel a Pápa ismét egy fontos lépést tett a
kollégialitás gyakorlásának kiszéles ítésében . Záróbeszédében azt is hang
súlyozta . hogya szlnodusl atyák többi kívánságát is figyelembe akarja venni.
Anélkül hogya primátus Krisztus által akart karizmájáró l lemondana (ezt
nem is tehetné). a közös felelősséget meg akarja osztani a vil ág püspökei
vei, kész elismerni a helyi egyházak sajátosságait. figyelembe venni a szub
szidiaritás elvét és helyet engedni a jogos plura lizmusnak . Mindezt term é
szetesen a hit és az egyházfegyelem egységének megőrzésével.

Mivel a Pápa záróbeszédében külön szólt a papokhoz és a szerzetesekhez,
a tervezett két zárónyilatkozat közül a papoknak szánt üzenetet nem hozta
nyilvánosságra a szinodus. A másik , a szinodus munkáiról szóló rövid záró
nyilatkozat az O s s e r vat o r e R o m a n o október 29·i számában jel ent
meg. Ebben a többi között ezeket olvassuk: . Kö vetve a II . Vat ikánum tan ít á
sáto ez a szinodusi ülés mindig az Egyház egyetem es küldetését tartott a
szem előtt: terjeszteni és megerősíteni a hite t . segíteni a lelki élet növeke
dését és szolgálni az emberi társadalmat. E küldetés megvalósításáho z egyre
inkább össze kell fogni minden hivő er öfeszltés ét, mindenk inek saját hiva
tása szerint ki kell vennie részét az Egyház küldetéséből. Mivel Krisztus az
Egyház gondozását és kormányzását az Apostolokra és követőire bízta. akik
Péterrel együtt és az ő fősége alatt gyakorolják ezt a megbízatást, meg kell
őrizni és növeini kell azokat az energiákat, amelyeknek forrása és principiu
ma egyrészt a Pápa primátusában, másrészt a püspökök kollé gialitásában
keresendő . Viharoktól tépázott korunkban semmi sem olyan fonto s az Egy
házban és a világban , mint az egységről és a békéről való tanúságtétel. Az
Egyház egysége , amelyet annyira óhajt a keresztény nép, igen nagy mérték
ben a Szentszék és a püspökkari konferenciák közti , valamint a püspökök
egymásközti együttmüködésétől függ . A szinodus éppen ezt akarta hathat ó
sabbá tenni ... "

OSSZEFOGLALó JELENTtS AZ EURÓPAI PDSPOKOK MÁSODIK
SZIMPOZIONJÁRÓl

Juliu s tu-én ért véget az európai püspökök második szimpoziónja. A svájci
Chur szemináriumban 19 ország képviseletében 115 főpásztor négy napon át
tárgyalt a papság mai problémáiról. A beszámolók és megbeszélések köz
ponti témája a következő volt: .A pap a megújúló Egyházban" . Magyarország
ról két főpásztor , Ijjas József kalocsai érsek és Brezanóczy Pál egri érsek
vett részt a szimpozionon. Hétfőn este az ünnepélyes megnyitó alkalmával

85



elóbb a churi püspök köszöntötte az egybegyülteket. majd pedig Etchegaray
párizsi segédpüspök . a szimpozion titkára vázolta fel a megbeszélések célját
és menetét. Az újságfrók megjegyezték. hogya résztvevők bemutatása alkal 
mával Suenens és Alfrlnk biboros különösen élénk tapsot kapott. A szimpo
zion légkörét az tette kissé feszültté . hogya churi Volkshausban a püspökök
kel egyidőben mintegy nyolcva n kontesztáló pap. - t lz európai országból 
szintén megbeszélést tartott; azt kivánt ák. hogya püspökök tanácskozásán
egy delegáció révén képviseltethessék magukat. A püspökök ismételten visz 
szautasitották e papok kivánságát. Elhatároz ásukat a következőképpen in
dokolták: ök maguk csak információ-szerzés végett jöttek össze . fel akarják
mérn i a papok heiyzetét a különbözö országokban . vil ágosabban látni a probl é
mákat. De nem áll jogukban döntéseket hozni hazájuk püspökkari konferenci á
ja nevében . Másrészt a kontesztáló papok sem képviselik a papságot, hiszen
véleményüket. követeléseiket nem irja al á a papok túlnyomó többsége. (Csak
ugyan. a hangoskodó és kontesztáló csopo rt kihasználta a szenzác iót-ke reső

sajtó publlelt ás át. hogy nyomást gyakoroljon a püspökökre .) Ezek a kontesz
táló papok még több kisérletet tettek. hogy zavart keltsenek. mivel a hiva
talos üléseken nem vehettek részt és nem is adhattak közös sajtónyilatkoza
tot a püspökökkel. amint ezt kivánták. Viszont több főpásztor külön tal ál
kozott egyesekkel. hogy elbeszélgessen velük problémáikró l. - Az e l őadások

közül főleg hármat emelünk ki : Döpfner , Tarancon és Suenens blbcros ét.
Még az els ő napon. hétfőn este Oöpfner biboros. müncheni érsek és a német
püspökkari konferencia elnöke arról beszélt . melyek a változat lan és a változó
elemek a papságban a mi forradalmi változ áson áteső korunkban. A papság
mai helyzetének lelrásában felhívta a f igyelmet olyan elemekre. amelyeket
elhanyagoltak azok. akik csak ugy által ánosságban beszéltek a papi küldetés
ről. A mai elviláglasodó társadalomban a pap többé már nem kiváltságos
ember . nem kiemelkedő funkclót betöltő személy. hanem egy a több i ember
között , szolidáris minden emberrel. Igaz. hogya szentelés visszavonhatatlan
és megkülönbözteti a papot az egyszerü hivőtól vagyis különb ség van a mi
niszterlális papság és a megkereszteltek általános papsága között, ahogy
ezt a Zsinat is hangoztatta - . de az egyházi rend mégsem kölcsön öz a pap
nak valamiféle kiváltságos metafizikai állapotot és nem is pótol ja a papi
szolgálat ra való alkalmatlanságot. Oöpfner biboros az Újszövetségre . a Zsin at
tanitására és Karl Rahner teológlájára hivatkozva próbálta megvilágítani a
papi szolgálat mibenlétét : az evangelizálás. a kiengesztelódés és Kris ztus
Testének épitése képezik a hármas-egy szolgálatot . Az lsten Igéjének hirde
tése. a szentségek kiszolgáltatása. és lsten népének kormányzása egy célt
szolgál : Krisztushoz vezetni az embereket. vagyis közvetíteni nekik a krlsz
tusi életet. - Elég nagy feltúnést keltett még Tarancon biboros. toledói ér
sek előadása : . A pap az egyházi megújulásban" . Többek között kiemelte .
hogy egyes papi csoportok megengedhetetlen tónusban vetik fel a problémái-
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kat és még a püspökökkel való közössége t is veszélyeztet ik. Ezek a papok
elenyészé kisebbséget alkotnak , ezért nem kell általánosítani , mint ahogy ezt
sokszor az újságírók teszik. De ugyanakkor azt is hozzáfúzte a spanyol prio
más, hogy ezek a kontesz táló csoportok .gondviselésszerúek" lehetnek, hl
szen seg ítenek a problémák tudatosításában. A megoldásokról szólva Taran
con biboros hangsúlyozta. hogy el kell kerülni az egyházban az autorltarlz
must , az új visszautasítását. az uniformi zálást. Meg kell reformálni a pap
képzést. ügyelni kell a papi lelki ségre . olyan klimát kell teremteni a papok
számára. amelyben harmonikusan kibontakozik affektiv életük: s ezt segiti
elé a közös éle t és csoportos munka , a papi szolid aritás és a közös felel ő s

ség érzékének kifejlesztése. - Végül rövid en összefogla ljuk S u e n e n s
biboros csütörtök esti beszámol óját , amelynek ezt a cimet adta: .A pap lsten
népe szo lq álat ában" . Előadásának elején lényegében ugyanúgy irta le a papi
szolgálatot. mint ahogy ezt az első este Döpfner blboros tette: az evang élt

zálás, a liturgikus közösség vezetése . a kiengesztelődés múvének szolgálata
és a hivek le lkipásztori gondozása képezik a papi szolgálat lényegét. Ehhez
a papnak tekintélyre van szüksége. A tekintély az egyházban nem csupán a
rend fenntartását szolgáló Intézmény, - hangoztatta a belga primás -;
célja az, hogyahiveket állandóan szembesitse az Evangéliummal. hiszen
ebben kell megtalálniok a közös hitet és a közös szeretetet, amely az üdvös
ségre vezet i őket. Suenens biboros a továbbiakban kiemelte. hogy nem le·
het elére meghatározni a holnap papjának alakját. Maga Krisztus sem hat á
rozta meg elére részleteiben a papi mivoltot és a sz o lqá latot , amikor az
egyházat alapitotta és elrendelte az újszövetsé gi papságot . A papot minden
korban igen összetett viszonyok határozzák meg: Kr lsztushoz, a püspökök
kollégiumához , papt árselhoz . hiveihez és világhoz f űz őd ő kapcsolatai. A mai
változásokat nyugodtan tudomá sul kell vennI. reali stának kell lenni és bio
zalommal teki nteni a j öv őbe . •Abban a modern társadalomban - hangsulyoz·
ta Suenens biboros - ahol eltünnek az egyes csoportokat elszigeteló vá:
laszfa lak és egyre inkább érvényre jut a demokrácia, egészen természetes
az. hogya pap többé már nem azonosítja magát egy meghatározott t ársadal
mi osztáIlya I. és nem akar többé egy meghatározott szociológiai státushoz
tartozni " . Malines-Brüsszel érs eke ezután az egységről és a plural izmusról
beszélt. majd pedig rátért a papi nőtl enség igen égető kérdésére . (Itt rneq
jegyezzük. a Churba összejött kontesztáló papok több javaslatot szavaztak
meg: ezek között szerepelt az az indítvány is . hogy el kell tö röln i a kötelező

papi cölibátust.) Suenens biboros azt sürgette. hogya cölibátust alaposan
tanulmányozni kell . figye lembe véve az Egyház és a vilá g mai helyzetét ; nem
kell egyedü l a papi hivatások csökkenésére hivatkozni. amikor a fakultatlv
cölibátusról esik szó. A belga blboros - személyes jogcímen és nem a belga
püspöki kar nevében - a következőket javasolta az európai püspökök m é
sodlk szimpozionján:
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1) EI kell mélyltenl a szabadon választott cölibátus evangéliumi értékét
és pozitiv módon erre kell nevelni a fiatal papokat,

2) revldeálnl kell a cölibátusra ill. az ezzel kapcsolatos felmentésekre
vonatkozó kánoni elóirásokat,

3) a teológusoknak tanulmányozniok kell . ml tartozik a miniszteriálls pap
ság lényegéhez és ml járulékos elem benne, és végül

4) meg kell vizsgálnl a nős emberek szentelésének kérdését, tekintettel
a nagy paphiányra.

Suenens biboros előadása során felolvasta még azt a levelet. amelyet a
neves svájci teológus, Hans Küng irt a szimpozion főpásztorainak. Küng
szerint a papság mai válsága Igen sulyos . A problémák megoldását nem lehet
halogatni . és nem lehet letünt korok módszereiveI boldoguln i. Igen sok pap
elhagyja hivatását. Meg kell óvni az egyházat az állandó veszteségektől . a
pszichológiai hasadásoktól. az önkényes és rosszul orientált mozgolódások
tól. Majd pedig KOng a reformáció korára utal : ha akkor a püspökök b átrab
bak lettek volna és jobban teljesítették volna lelkipásztori feladatukat, talán
az Egyház elkerOlhette volna a hitszakadást. aminek következményeit még
ma ls érezzOk.•Ma öt éwel a Zsinat után - fúzl hozzá szószerint Küng 
nem nyiJatkozatokra. hanem lelkipásztori döntésre várunk a cölibátus, a papi
státus és a papok politikai elkötelezettségének kérdéselben", (Itt jegyezzük
meg, hogy Küng nyilvánvalóan magáévá tette a kontesztáló papok három leg·
fontosabb követelését.) Suenens blboros beszámolója végén még annak a
kívánságának adott kifejezést. hogya papság problémáit t űzzék napirendre
a pOspöki szinodus rendkivüli OIésén vagy a VI. Pál által létrehozott nemzet
közl teológiai bizottság összejövetelén. - A churi szimpozion végén. cs üt ör
tökön este - Etchegaray püspök, a szinodus titkára. felolvasta a püspökök
zárónyIlatkozatát. Ez a dokumentum többek között kijelentI. hogya négy na
plg tartó megbeszélések csak szorosabbra fűzték a kapcsolatokat az európai
püspökök között, A nyilatkozat ezután felsorolja a papság mal problémáit: az
uj modern IdeológiákkaI szemben a papnak el kell mélyltenle hitét; új egyen
súlyra van szüksége. A világ felé való nyitottság azt követeli tőle . hogy re
vldeálja lelkipásztori módszereit és ott igyekezzék elérni az embereket. ahol
azok élnek és dolgoznak. Egyes papok - folytatja a zárónyIlatkozat - két
ségbevonják azt, hogy a cölibátus a papság lényegéhez tartozik és vitatják
annak kötelezó voltát. Mások, Igen sokan. azt követelik. hogy javltsanak élet ·
körülményeiken és lelkipásztori munkájukban jobban támogassák őket. A mal
pap kezdeményezni akar; nem csupán azt kivánja feletteseitől, hogy megért
sék és hogy párbeszédet folytassanak vele , hanem Igazában kl akarja venni
részét a felelósségből . jóllehet elismeri , hogya tekintély végső gyakorlása
a pOspökökre tartozik. Változásokra van tehát szükség - hangoztatja a püs
pökök zárónyIlatkozata. - de ugyanakkor meg kell órlznl azt. ami a papság
változatlan lényegéhez tartozik. A papi küldetés célja végső soron az em-
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berek szolgálata , lsten népének szolgálata. A dokumentum végül igy követ
keztet: hogya közös európai lelkipásztorkodást elómozditsák, alkalmasint
elóre kell menni és tanulmányozni kell a közös munka új lehetőségei t. A
kérdést megbeszélik az egyes európa i országok püspökökkari kentere nelál
nak elnökei az őszi püspöki szinodus alkalmával. Az európai püspökök máso
dik szimpozionja - Etchegaray t itkár szavaival - nem akart sem .mlni
zsinat, sem pedig elö-sztnodus" lenni . A 19 európa i ország f őp ásztora i t est
véri dialógust akartak folytatn i a papság mai problémáiról , kölcsönösen tá
jékoztatni egymást. Minthogy Igen összetett probl émákról van szó, négy nap
alatt nem hozhattak látványos döntéseket; különben sem képvi selték orsz á
gaik püspökkari konferenciáit. Elókészitették a terepet további megbeszélé
sek számára és az ő sz i szinodus munkáihoz is több szempontot nyujtottak. A
szimpozion legfontosabb konklúziója: el ő kell mozdítani a kutatást a papság
természetével és missziójával kapcsolatban a teo lógiában és az ernbertu do
mányok minden ágában.
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ES Z MÉK ÉS ESEMÉ NYEK

IJAP I JUBILEUMOK

75 I:VES PAPI JUBILEUM

Laskó József június 27-én ünnepelte az egri székesegyházban 75 éves
papi jubileumát. A 99 éves ny. föegyházmegyei könyvtáros jelenlétében
Brezanóczy Pál érsek 40 pappal koncelebrál t ünnep i misét. Magas korára
való tek intett el az ünnepel t a mise végén csak áldást adott. Egyébként ma
is szellemileg fr iss és kiváló eml é kez ő tehetségével sokat segit a tudo 
mányos kutatóknak .

VASMISE

Dr . Lepold Antal apostoli pro to notári us. 11 Pázmáncu m rektora. szúk ba
ráti körben ünnepelte június 29-én pappászente lésé nek 65. évfordulóját. A
Pázmány Intézet házikápoln ájában . háttérben a Magyarok Nagyasszonyának
és az Arpádház szentjeinek falfestm ényével mutatta be a magas korba jutott
jubiláns azt a szent áldozatot. amelyet el ősz ör 1904 júni us 29-én Majorosy
János kalocsai segédpüspökkel és az egyidejü leg szentelt neomystákkal
együtt celebrált Kaloc sán az érseki palota kápolnájában.

A jelenlevök fig yelembe véte léve l három nyelven szólt az ének. Az imád
ság. a szentírási szakaszok. a homil ia is felv ált va hangzottak el lat in . magyar
és német nyel ven. Tükrözik az új idök új stí lusát.

A homil ia az Apostolfejedelmek ünnepének evangéliumi szakaszából ki in
dulva eml ékeztet te az ünnepe lt et életének állomásai ra: •Tu es Petrus " 
hangzott az Úr Jézus szava XIII. Leótól kezdve hét pápa uralkodása során
VI. Pálig mind azok felé. akik Simon. Jónás f ia kiválasztás a óta. mint az ö utó 
dai . az Egyház sziklaalapját képezik .

Ezt a sziklára épitett Egyházat szolgálta húségese n Lepold Antal ott és
azok között. ahová és akik közé az Úrist en öt állitotta : mi nt központista kis 
pap. mint kalocs ai aul ikus . mint prt mási irodaigazgató. aki Csernoch János
bíborost a XV. Benede k pápát megválasztó konklávéra Rómába kisérte . mint
az eszte rgomi királyi palota feltárój a és végül mint a bécsi Pázmáneum
rektora.

Vasmiséjének végén maga a közel 90 éves jubi láns vette át a szót :
. Hossz ú életem fo lyamán soha nem bántam meg. hogy pap lettem . . . •
mondotta . Ezt a boldog öntuda to t kivánta volt növendékei nek és papt ársainak
is . Megk öszönte az Úristennek vele szemben tanusított jóságát .
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A templ omi részt köve tően szeré ny Ioqad ás ker etéb en köszöntötték a
jubll ánst a bécs i magyar egyházközség elnöke . a bécsi magyar klerus . a
rek tor volt növend éketnek. majd sz ül ő f ö l dl é r öl . a bácskai Szentfülöp köz
ségből messze tájakra szét szóródott legszúkebb értelemben vett honfit ár
sainak egy·egy képvi selője .

Mi pedig valamennyien . aki k kiegyensúlyozot t egyéniségét, sziiárd hit ét .
emberi jóságát és bölcses ségét megismertü k. ősz i nte szíwel fe jezzük ki
magunk kívánságát: Ad multos annos!

A Pázmáneum igazgatój a január 22.-én t öltötte be 90. életévét.
Dr. Gianone Egon

GYÉMÁNTMISÉK

Kli vényi l ajos c . prépost június 29·én mutatta be gyémántmiséjét Kever
mesen. A koncelebráció s mis e szónoka Dr. Udvardy József püspök. csanádi
apostoll korm ányzó volt. Beszédében mélt att a a gyémántmise nagy keqye l
meit a pap életében. majd kiemelte a jubil áns Battonyán szerzett érdemeit .
ahol egy templomújítás . fű z őd ik nevéhez.

A jub iláns az egyházmegye egyik legmarkánsabb papja . Egyetlen akt iv
gyémántmisés az országb an. Kit űn ő egészségnek örvend. tele újabb és újabb
öt letekkel temploma. plébán iája szépítésére. hivei lelkigondozására . Jelenleg
a kisfalusi kevermes i plébánián dolgozik az öregkor kedves béké jével és
bölcsességével lelkesen és lendületesen. Töretlen jókedve külön kegyelem.
A misét sátoros lakoma. agapé követt e az udvaron . ahol közel 50 paptestvér
kör ül sü rgö l ődött a vendéglátó jubiláns.

l esz János ny. esperesplébános Balatonfüreden mutatta be gyémántmisé·
jét, ahol hosszú évek óta él nyugalomb an. Kézveze tőj e Sallai l ászló c. pré
post, akali plébános. szónoka pedig Börzsey János balatonfüredi espe res
plébáno s volt. Agyémántm isét megünnepelt ék a csurgói Szent lélek plébánia
templomban is . ahol a jubiláns 30 évig volt lelkipásztor.

Pfeiffer Miklós dr. pápai prel átus . a Svájci Magyar Katolikus Misszió lqaz
gatója. a magyar papok szerete tt M iklós bácsija Szent István ünnepén rnu
tatta be gyémántm iséjét a svájci Fribourgbnn. 1909 aug. 12·én szentelték
pappá. Teológ iai tanulmányait Fri bourgban végezte. Itt szerzett hittudományi
és fIIozofiai doktorátus t. De bekebelezett doktora a budapest i Pázmány Péter
Tudomány Egyetem hittudományi karának is.

1913·ban a nyitrai egyházmegyébő l a kassaiba lép át . Először püspöki le
véltárosként múködik. 1914-ben teologiai tanár lesz. 1916-ban már mester
kanonok. Buzgón kiveszi részét a pasztorációból. A katoli kus Akció egyház·
megyei igazgatója. 1940·ben pápai prelátus és 1943-ban nagyprépost.

A második vil ágháború utáni zavaros időben az általa igen szeretett
Svájcban köt ki. ahol először Fribourg közelében intézeti lelkészként m űk ö

dik. Később a Szentszék a Svájc i Magyar Katol ikus Misszió igazgatójává
nevezi ki.
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A gyémántmiséjét jubi láló M iklós bácsit sok szeretettel köszöntve azt
kérjük a jó Istentói . hogya mostani szellemi és testi frisseségben tetterejét
és bölcsességét még sokáig kamatoztassa Egyháza és hazája javára!

Zel8ny Menyhért kassai egyházmegyés áldozópap , a papneve ló-intézet
volt spiri tuáli sa, jú nius 23-án,

Szilárd Károly egri megyéspap június 21-én mutatta be gyémantmiséjét
a székesfehérvári Papi Otthon kápolnájában.

ARANYMISt:K

Buday László Olivér június IS-én mondotta aranymiséjét Máriapócson ,
Karácsonyi Aladár ferences teológiai tanár június 29-én a budai ferences

templomban. Kézvezetóje és sz önoka Szabó Imre püspök esztergomi apostoli
kormányzó volt.

Nagy Péter tb . esperes ny. mocsai plébános a gyóri nádorvárosi plébánia
temp lomban mutatta be aranymiséjét. Kacziba József püspök, apostoli kor 
mányzó meleghangú levélben köszöntötte .

Horváth Konstantin Gyula dr . volt hittudományi fóiskol ai igazgató, egye·
tem l m. tanár , október 5-én mondotta aranymiséjét Veszprémben. VI. Pál
pápa apostoli áldását küldte .

Pintér Pál ny. esperesplébános a jászberényi fótemplomban június 29-én,
Timár Máté a budapesti Jézus Szíve templomban június 22·én mutatta be

aranymiséjét.

KINEVEZt:S

A nagyszombati (Trnava) egyházmegye kormányzójává Gábris Gyula pr é
postot. vágújhelyi pléb ánost. nevezte ki a Szentszéktól nyert különleges fel 
hatalmazása alapján Poboszny Róbert püspök. rozsnyói apostoli kormányzó.
A nemré gen elhúnyt Lazik Ambrus püspök végrendeletében fejezte kl óhaját.
hogy halála után Gábrls Gyulát blzzák meg az egyházmegye vezetéjével.

A SZENTATVA UGANDABAN
(Egy magyar nóvér élményei)

Magam ls gondoltam arra , hogy küldjek kis beszámolót a Szenta tya láto
gatásáról. De nem éreztem magam erre hivatottnak. Most. hogy tetszik ezt
kérni , elm esélem, hogy magyar testvéreimmel megosszam azt a sok szépet,
amit láttunk és hallottunk.

M ikor Uganda népe megtudta, hogy jön a Szentatya Af rikába, óriási lelke
sedés támadt. Katolikusok, protestánsok , mohamedánok , pogányok összeíoq
tak és azon versenyeztek, ki te sz többet érte. Dr. Obote államelnök épült
azon, hogya nép mennyire szereti és tisztel i a Pápát. Nem akadt senki, aki
valami szolgálatot visszautasított volna , sokan önként. ingyen vállaltak mun-
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kát és éjjel-nappal dolgoztak. Maga a Szentatya is úgy nyilatkozott, hogy az
eddig meglátogatott földrészek között a legtöbb vigasztalást Ugandában ta
lálta.

Új , 11 km-es hosszú utat épitettek Karnpal ától a vértanúk templomáig .
A 47 km-es útszakasz. amelyen a Szeritatya végighaladt. nemzetiszlnű és
pápai zászlókkal volt diszítve. legalább 20 diadalkapú volt az úton felállítva .
EJJel minden színes körtékkel kivllágítva. A City bejáratánál hatalmas virág
betűkkel ez állt: .Karnp ála City welcoms the Pope". Aranypénzt verettek és
postabélyeget nyomattak a Pápa képével. Az East African Airways gépe hozta
és vitte a Szentatyát. Egy kisebb gép adta a díszkiséretet. leszálláskor ágyú
dörgés. katonazene és népitáncok fogadták. IOrdekes ruhaanyagot készíte ttek:
alapja nemzetiszínű, a Pápa, a Szeritp éter bazilika, a Ruba katedr álls. Dr.
Obote, a parlament képei diszítették. Férfiak. asszonyok. gyermekek ebbe
öltözködtek. A hívek az egész országban triduumokkal. imaórákkal készültek
a nagy napokra . lelkicsokrokat gyüjtöttek a Szentatyának. 22 fiatalember
300 km-ről zarándokolt gyalog a 22 vértanú tiszteletére. Sok házasság rende
ződött, sok megté rés történt. Nagy lelki megújulás az egész országbanI

Júl. at-én, pontosan 3 órakor érkezett a repülő . l eszáll ás előtt körözött
a Vikto ria-parti Entebbe felett. (A nővér 36 éve dolgozik ott). Az emberek
már déli 1 órától vártak az út két oldalán. Közel egymilliós tömeg szorongott
ott. A forró napsugár alatt szinte megsültünk. de senki sem kímélte magát .
4 óra körül kezdtek jönni az autók a rep ül őt érr ől . Mikor a Szentatya autója
feltű nt. mi ndenki saját nyelvén kezdett éljenezni. Azt hiszem, az egyedüli vol
tam. aki magyarul kiá ltottam. A Szentatya nyitott autóban. áldást osztva jött.
M i nővérek fehér és kék rendi ruhánkban álltunk. Milánóban is van házunk.
ahol Mo ntini érsek volt. Azt az örömteljes meglepetést nehéz leirni , amikor
a Szentatya ránkpillantott. Megismerte nővéreit és csak úgy szörta felénk
az áldást. Egy afrikai dobot ketten vertünk egy afrikai nővérrel. A Pápa a
püspökök szimpozionjára jött, ahol a befejező beszédet tartotta.

Másnap már 3 órakor kel tünk . 9 órakor kezdődött a magasztos szartartás
a Kololo stádiumban : 12 ú j P ü s P ö k ö t s z e n t e I t f e I a Szentatya. Mln
den püspöknek egy pektorálét ajándékozott. Egyiket közelről láttam. ezüstnek
nézett ki , de nem drágakővel volt díszitve, hanem a megfeszített Jézus volt
rajta látható. A szertartáson kb SO püspök vett részt. A végén lassan. ért
hetően két mondatot ugandai nyelven mondott a Szentatya: .Katonda ábéére
nárnmwe", (Isten legyen veletek és . Mwebale okumpuliriza" (köszönöm ,
hogy rám hallgattok). Erre tomboló taps tört ki. D. u. a Pápa meglátogatta
Dr. Obotét és családját . meg egy kórházat. Egy szegény bennszülött család
kunyhójába is betért.

A harmadik nap a v é r t a n ú k ü n n e p I é s e volt. Ezen ta lán még több
ember vett részt . A egész szertartás a régi templom hátt erében l évő kis szl
geten folyt le. A hely nagyon alkal mas vo lt. mert a kis tó körü l a part emel
kedik és deszkával klépítve amphi teátrumszerüen hatott. A régi templomot
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lebontották és ennek a helyén épült az új . Ennek alapkövét és oltárát szen
telte fel a Szentatya . Negyed kilenckor volt egy szertartás a protestáns vér
tanúk helyén. A Pápa és a protestáns püspök együtt imádkozták a Hiszeke
gyet. A Szentatya innen indult kíséretével az alapkőletételhez . A 22 vértanú
emlékére 22 fiatalembert keresztelt, 22-öt megbérmált és 22·en járultak az
első szentáldozáshoz. A keresztel tek közül többen a Pál nevet vették fel. A
Pápa misézőkelyhét , egy nagy festményt a 22 vértanúról és 20 ezer doll árt
ajándékozott az új tem plomnak. A végén a Szentatya megköszönte az elnök
vendégszerete tét . Dr. Obote megállapitotta : a Szentatya az egész nép szívét
megnyerte. Tisztelete és hálája jei éül bejelentette , hogy az újonnan épített
utat VI. Pál pápáról nevezi el.

D. u. 4 órára vol t tervezve, hogy a Szentatya a székesegyházban papok
hoz és szerzetesnővérekhez inté zi búcsúbe szédét . 5 óra lett mire megérke
zett. Oka: egy t itkos megbeszélésen Nigér ia és Biafra között igyekezett a
béke útjait egyengetni. Kész lennék egy hónapig is ittmaradni - mondotta
a Pápa, - ha ezálta l ez sikerülne. Fáradt vol t már és röviden beszélt. Kért ,
legyünk hűségesek missziós hivatásunkho z és mindig gyöngéd szeretettel a
Szűzanya iránt . 7 órako r indult vissza Rómába.

Koller Mária nővé r

KODOLANYI JANOS HALALARA

1969. augusztus tü -én egy szívattak következtében meghalt Kodol ányi J á
nos. Aug. t s- án temették el a Farkasrét i temetőben . Az egyházi temetés egy
órával a hivatalos e lőtt volt: a szertartást Kodol ányi jó barátj a. Belon Gell ért
végezte. - A nagy magyar író élete végén (196B-ban. Boldog Margit napján)
vissza tért a katolikus hitre. Saját kérésére , VI. Pál. II. Vatik áni Zsin at , Teil 
hard de Chardin, Humane vit ae és cölibátus encik lik ák késztették arra (saját
bevallása szerlntl , hogy visszatérjen .

A magyar középkor szerelmese

A magyar művelődés Benedek Marcel , Tercsánszki Józsi Jenő . Hajdú
Henr ik és Sinka István után most Kodol ányi Jánost is gyászolja. Egymásután
vesztette el egy kezdeményezésekben és harcokban hősi korszaknak nemcsak
tanult , hanem klasszikus alkotóit ls. Talán fur csának találhat ja valaki , hogy az
önmagát mindég tudatosan szocia l istának valló Kodolányi János haláláról
megem lékezünk. hiszen a harmincas években a katolikus közvélemény
amolya n elbitangolt fekete báránynak tart ott a az Ormánságban az egész
országot vádoló ír öt. aki katolikus hitével is meghasonlott . Nos, a református
hitre té rt Kodolányi nem kisebb értékkel ajándékozta meg az irodalmat , mint
a magyar középkor summájával. Ha Sigri d Undset két regényét a . Krist ln
tuw ransdat tert-t és az . Olaf Audunson"-t a norvég középkor monum ent ális
tükrének teki nthe tjük és a vilá girodalom klasszikusai közé soroljuk , úgy ezt
Kodolányi négy regényével : a Poq ány t üzek-kel, A Vas fial-val. a Boldog Mar·
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git-tal és a Julianusz barát-tal is megtehetjük. Ha pedig ez a négy könyv
nem lesz fordításokban az egész emberiség közös kincse, ez annak a párat
lan, de sikerült kisérletnek a számlájára írandó, amellyel Kodolányi a katolt
kus középkorról írt négy regényének a nyelvezetét megalkotta és evvel a
nyelvvel egy messzi kornak a hihető légkörét megteremtette. Nem nyelv 
tudós válogatta össze ennek a nyelvnek a szavait , hanem a magyar nyelv
nagy művésze .

A szakemberek nem egyszer hangoztatták, hogy az atmoszférateremtés
nek ez a módszere vitatható. Azt azonban senki sem meri vitatni, hogy
Kodolányi János művész volt és művészete szenvedő emberségéből virág
zott ki. A pokollá vált családi életben növekvő gyerek naponta hányszor
kénytelen hallani apja gúnyos megjegyzéseit; - egyik lábára nyomorék és
ezt csak serdülő korában ismerik fel. addig a gyerektársadalomnak is amolyan
kis kitaszitottja. De mennyire szépen ír önéletrajzában azokról a műtétet

követő hetekr ől. amelyekben embertelen testi szenvedését a betegápoló apáca
figyelme, tapintata igyekezett enyhíteni. Megemlékezik arról a ferences kór
házlelkészről is, akinek ki tudta tárni a lelkét. Meg is áldozik . De nagyon
fájdalmas kicsengésű az a mondata , amellyel a nagy élményt lezárja: . Ez
volt az első és egyben utolsó szív szerint való áldoz ásorn."

Mert a családjával egyre jobban meghasonló fiú hiába keresett faluja
értelmisége körében barátot és példaképet magának . Ahogyan családjától
távolodott, evvel az értelmiséggel is egyre ellenségesebb viszonyba került.
A sivatagból egy messzibb helység nagyműveltségű és a faluproblémát jól
ismerő, humanizmusában is kimagasló református lelkészéhez menekült ,
ettől kapott könyveket, ennek mondta el, hogy mi mindentől iszonyodik és
ennek az egyszerre tudós és imádságos tiszteletesnek a tanúságtétele rnen
tette meg a már mindennel leszámolni akaró fiú istenhitét és kereszténység
be vetett bízalm át.

A nagy diákra egyre szomorúbb napok jöttek, övéitől egyre jobban eltá
volodott és a végleges szakítás után a fiatal iró a szeles budai utcának egy
törött ablakú, fűtetlen szobájában felesége kiéhezett arcát és csecsemő kis 
fia kékre dermedt kezeit szemlélve, írta meg első alkotását. Joggal jegyzi
meg a "Visszapill antó tükör ' -ben, hogy ennek a nyomornak a leírása még
ponyvának is sok volna . A szerkesztőségeknél kilincselő iró megismerhette
a 20-as évek irónemzedékének minden szenvedését. A nyomor visszakény
szerítette szülőfalujába, hónapokon át apja házával szemben lakott egy is
merős által irgalomból adott kamrában. aztán felesége családjánál, ahol min
den szónak mérges fullánkja volt. Sokszor viaskodott az öngyilkosság gon
dolatával. de hivatástudata erősebb volt mint a végleges leszámolásra
taszító nyomor. Már középiskolás korában felfedezte az evangéliumot és a
szentírás később is sűrű olvasmánya volt. Különben Móricz Zsigmonddal
folytatott beszélgetésre visszaemlékezve nem jegyezhette volna meg : . Mínd
ketten kálvlnlsták lévén járatosak voltunk a Irásokban némileg: Ez a beszél -

95



getés Kodolányi egyik félreérthetetlen hitvallása volt. Móricz Zsigmond,
felesége, Janka öngyilkossága után lelkileg teljesen összetörve kereste, mint
tudna átlátni abba a világba. ahová felesége önként és véglegesen eltávozott.
A földöntúli élet kérdése fölvetette az lsten létének a problémáját ls. 
. Mondd János. hiszel te Istenben? - Hiszek . - Ez meglep - bámult elcso
dálkozva - hiszen szocíallsta vagy. Különös - rázta megint a fejét. - I:n
nem tudok benne hinn i. Hipotézis, fantazmagória. önáltatás vagy éppen
séggel csalás. Képtelen volnék pap lenni . még annyira sem hiszek lsten
létezésében , hogy pap lehetnék. Próbáltam , nem sikerült, becstelenség
volna:

Kodolányi visszaemlékezésében így folytatja : .Ekkor én nagyjából ezt
monndtam neki - Zsiga bátyám talán nem is fontos , hogy az ember meg
vallja. hogy hisz-e. vagy nem hisz . Sok embert ismertem. aki hirdette. hogy
van lsten, hitte is . hogy hiszi , és mégsem hitte. I:s ismertem, ismerek
olyanokat is, akik kereken , következetesen tagadják lsten létét s mégis úgy
élnek , úgy viselkednek, mintha lsten valóban léteznék. De van Jézusnak egy
figyelemre méltó mondása: .Nern mindenki, aki mondja Uram, Uram, megy be
a Mennyek Országába. Gondolj ennek az ellenkezőjére is. hiszen benne van:
nem mindenki aki tagadja . marad kivül a Mennyek Országán:

Kérdezhetj ük: vajon Kodolányi istenhite beérte-e evvel a nagyon is le
egyszerűsített formulával? Nem kétséges, hogya Mennyek Országának az
örömhíre mindvégig a szó szoros értelmében reveláció maradt számára, de
vajon ellenségesen vagy legalább idegenkedve n ézett-e az evangéliumból
kinőtt spiri tuális hagyományra, a jellegzetesen középkorl. tehát katolikus
lelkiségre?

A . Pogány Tüzek" szláv papjának az alakja , őszinte evangéliumi egyszerű·

sége, szinte együgyűsége mintegy szüretje annak a nagyszerű élménynek,
amelyben a . Boldoq Marqlt" írása - helyesebben a középkori lelkiség tanul 
mányozása közben része volt. Tudjuk , hogy Kodolányi éveket szentelt a
középkor tanulmanyozására. A k ódex-Irodalom légkörében élt hosszú időn át
nemcsak azért , hogy frazeologiáját elsajátítsa. A katolikus középkor lelkét
akarta megragadn i. Páratlan szépségű jelenetei rnutatj ák, hogy sikerült beha
tolnia a középkori aszkézis és misztika világába . 2200 oldalon mutatja be
egy nagyon messzi kor vajúdását, szenvedését, a kereszténység és pogány·
ság első találkozását: a kereszténységet éppen felvett magyarság roppant
szenvedéseit. azt a kort, amelyben az evangélium kovásza lassan átjárta az
egész nép lelkét. Ezen a 2200 oldalon a kereszténység mindég építő erők ént

jelenik meg. Sehol még nyoma sincs a vádaskodásnak , a lebecs ülésnek. de
még az irón ikus fintornak sem.

Es mit mondjunk az . I:gő csipkebokor" -r öl, az író hosszú hallgatásának a
gyümölcséről? Mint irói alkotást odaállíthatjuk Thomas Mann nagy J özsef
regénye mell é. Mint tanúságtételt nem. Vagy talán éppen ellenkezőleg . Aml 
kor a háború után a Zilahy Lajos által fasisztának rágalmazott Kodolány i
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ajtaját-ablakát bezárta és önkéntes számüzetésbe vonult, érdeklődésének a
központjába a messzi múlt, az ókori Kelet egy kis népének szolgasági sorsa,
fe lszabadulása és honkeresése került. De mig Themás- Mann József-e a szel
lemes iró i elegancia terméke, addig Kodolányi Mózesét a téma iránti t iszte
let, sőt áhítat je llemzi. Semmiképpen sem érthető félre : a tanítványát szeli 
den és bölcsen oktató öreg rabbi, ahogyan népe ös tö rté net ét elmondja és
ahogyan e tört énet egyetlen erővonalát, a legnagyobb vállalkozásokra is
alkalmas sá tévő istenélményt és hivatástudatot megmutatja, ez a bölcsen
oktató öreg ember az író maga. Igaz, abban a pár sorban, amellyel az író
Mózesét út jára bocsájto tt a, csak a magasabbrendú szociali sta életforma
mellett tesz tanúságot, de végrendeletnek szánt múvében, a .Sülyed6 világ "
ban tételként hirdeti , hogy az új életformának a kereszténység és szoclal lz
mus találkozá sából kell megszületnie. Kodolányi szocializmusa annak az or
mánsági elesettségnek és reményte lenségnek a talajából nőtt ki , amelynek
riasztó epizódjait még Móricz Zsigmond sem tudta hihetőnek elfogadni,
később már hall gatni sem. Kodolányi szocializmusa a legigazibb humanizmus
volt.

Evvel nem kell hosszabban fogla lkoznunk; akik majd életét és múvét rnér
legre teszik, nem fognak takarékoskodni, ha tárgyilagosak, az elismerő szó
val. MI csak azt akartuk rövid megemlékezésünkben kidomborítani, hogy
Kodolányi életmúvében végig jelen volt a keresztény istenhit. Az .l:g6 csip
kebokor" utolsó sorai Mózes vajúdó anyjának, az egyiptomi hercegnőnek a
l eve l éből pár sort idéznek: "Terád gondolok, szerelmem, kínban és örömben
égve . . . távol vagy tő l em e súlyos, e keserves órán, mégis mellettem
állsz , boldogan fogom a kezed .. . " I:s az utolsó mondat: "Ennyi maradt
utána, ez volt egész vagyona. Kincsekhez sohasem nyúlt: Izraelé voltak:

Nem erő l tetett a kommentár, ha a levéltöredékben Kodolányi Istenél 
ményének a kifejezését lát juk. Hogy kincsekhez sohasem nyúlt? Nem. mert
népének csak adni tudott.

Orbán Miklós

BÁRDOS LAJOS 70 l!:VES

Egy igaz emberről,' népünknek hű fiáról. a kiváló zeneszerzőről és
európai biro zene pedagógusról szeretnék megemlékezni, felhasználva
az alkalmat , ho gy Rómából, a keresztény kultúra bölcsőhelyéről kö
szönthetem a hetven éves Bárdos Lajost.

Jóbaráti kö rben a lényéből mindig oly kedvesen sugárzó deruvel
szokott létszámjelentést adni családja állományáról. Hetvenndik szüle
tésnapján 11 gyermeket, 4 v öt, 3 menyet, 27 unokát, meg - ahogy ma
gát nevezi - 1 öreget, összesen tehát 45 főt tudott megszámolni a csa-

') E lhangzott a Vatikáni Rádióban. 1969. október 19·én .
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ládi körben. (Életének, de m t1vészi hi vatásának is napsuga ra, Irénke,
a keresztény családanyák példaképe, már nem érhette meg ezt a szép
napot .) Val6jában még ennél is nagyobb létszámú a Bárdos család, ha
a r ra gondolunk, hogy zenetanárok, karnagyok, zeneszerzők generáci6i
kerültek ki Bárdos tanár úr keze al ól az alat t a negyvenegy év alatt,
amig a Zenemüvészeti Főiskolán mt1ködött. De alig van a mi hazánknak
olyan eldugott falu ja, ahol egy iskolai gyermekk6rus, felnőttekből

összeállt dalá rda , vagy templomi énekkar ajkán - ünnepre kelve 
fel ne csendülne egy B árdos-k örus, a széps ég szeretetére, j6kedvre vagy
éppen Istenhez emelkedő áhitatra hangolva az emberek lelkét.

Onnepli őt most a magyar tudományosság. A Zenemt1kiad6 Bárdos
Lajos 30 zenei és zene tudományi tanulmányának gyt1jteményes kötetét
adta ki a jub ileumra . E sz ép gesztus értékét csak növelte volna, ha a
so káig ír6asztalban fekvő elméleti munkák kiadásával egyidőbenBárdos
igen gazdag zeneszerző terméséből is megjelenhetett volna egy jubi
leumi kö tet. Hiszen Kodály mellett ő az új magyar vokális irodalom
re mekeinek egész sorával a jándék ozta meg az éneklő Magyarországot.
Mélt6 emlékezés lett volna ez arra a ma már eléggé fel sem becsülhető

szolgálatra is, amikor az eredendően magyar és népi gyökerű énekkari
mt1vek kiadására nem akadt kiad6 Magyarországon. Abban az időben

Bárdos Lajos irányításával, Adám Jenő, Kerényi György és Kertész
Gyula közremt1ködésével a Magyar K6rus magánkiadásában és jelen
tős személyi áldozathoza tallal jelentek meg azok az iskolai és énekkari
művek, amelyek u tat tö r tek az az6ta vIlághirnevet szerzett iskolai és
intézményes magyar zenepedag6giának.

Kív eszí részét az ünneplésből a magyarországi világi k6rusmozga
lom is, melynek lelkes apostola, fáradhatatlan szervezője volt az Éneklő

Ifjúság, a Dalosszövetség, Bart6k-szövets ég munkájának elinditásával
és a gyakorlati k6rusvezetés még sokáig hat6 példamutatásával a ce..
cílía, Palest ri na , Budapesti K6rusok és a Mátyás·templom k6rusának
karnagyaként.

Onnepli őt a magyar katolicizmus , a magyar katolikus egyházi ének
kultúra is. Tudjuk, hogy Bárdos ma már az egész magyarságé, de amit
az egész nemzetnek adott, annak hajszál gyökerei egyházunk kétezeréves
lelki kuItúrájának és m t1vészetének talajába ágaznak. Nem csak egy·
házzenei alkotásai, a Szent Va gy Uram énekgyt1jtemény egybeszerkesz.
tése körüli érdemei, az Országos Ma gyar Cecilia Egyesület felvirágoz
tatásában végzett munkássága , az egyházi karnagyképzés. a kántorképző
tanfolyamok felbecsülhe te tlen érté kt1 munkája táplálkozott ebből a ta
lajb6l, de egész zenepedag6gusi mt1ködése is a főiskolán. Mer t nem az
evangélium lelkületére és a krisztusi ember jellem vonására ismerUnk-e
abban a végeredménybe n kézenfekvő elvben, amit ő maga igy fogalma
zott me a "háro m T" tö rvényében; n Tanít ó szeresse a Tanítványát és
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szeresse Tantárgyát. Ez az egyedUli titka annak, hogy aki valaha is ta
nítványa volt, azt egy életre elkiséri egyéniségének szuggesztív hatása.
Egyik volt taná r t ársa . Bartha Dénes írja erről Unnepi megemlékezésé
ben, a Muzsika szeptemberi számában; "Legjobb, tudnivágy6 diákjaink
sokszor illegálisan, más órakötelezettséget vagy éppenséggel szórakozást
félretéve, lelkes buzgalommal készültek és igyekeztek a Bárdos-6rákra."

Ezzel a tantárgyat és tanítványt 'egybeö lel ö szenvedélyes szereteté
vel indult el pályája kezdetén a városmajori templom kántorkarnagya,
hogy tanára legyen az éneklő magyarságnak és tanára az egyházi rnuzsí
kának is. Ö tanította meg nálunk új ra szépen énekelni a gregoriént és
a gregorián fegyelmezettségével népdalainkat, uniszon6 templomi éne
keinket. Ö tanított meg rég6ta kallód6 egyházi énekeinkből remekmü.
veket formálni. Mások elhaladtak mellettük, az ő kezében ezek a gyak·
ran igen kicsiny témák új erőre kaptak s mélyről feltörő szépségükkel.
szenvedélyes, fekete lobogásukkal a régi, nyugati nagy mesterek karé
nekeinek szintjére emelték a mi öreg kantuáléink sok darabját, mínt a
,Nyújtsd ki mennyből' ... vagy a ,Világmegvált6 Jézus' kezdetü éne
künket.

Sokszor voltam tanúja, amikor kicsiny egyházi énekkarokból r ög
tö nzött egyesített-k órust vidéki templomi énekkarok találkoz6ján. Más
kor a Bazilikában, vagy Máriaremetén a fővárosi énekkarok ceciliás
ünneps égén. Az azelőtt soha együtt nem énekelt emberek - városiak,
falusiak, fiatalok és idősebbek - találnak ilyenkor egymásra a k6rus
fegyelmezettségében, érzelemben, valami időtlen szépség varászlatában.
Legutóbb a bajai nagytemplomban láttam Bárdost így a kalocsai egy
házmegye énekesei között. Néztem az arcát, melyen a felhangzó énekek
ujjongása, öröme. vagy zokogass. az átélések oly széles skálája tükrö
ződött. Egyszerre oly fiatalnak tüntl Nem igaz , hogy 70 éves.

A valóban nagy mesterekre jellemző, hogy amikor már megépítették
életmüvliket, van még erejtik és a nagy ügyek előmenetelére vigyáz6
felelősségük ahhoz, hogy félretéve egyéni ambíciókat, dicsőségvágyat,

belekezdjenek olyan m ü megalapozásába is, melyről eleve tudják. hogy
azt már be nem fe jezhetik. S akkor szerényen, de igen nagy boldog
sággal és szeretettel a sz ívükben, egy kicsikét félreállnak; nézik a tanít
ványok munkáját és gyönyörködnek benne. Soha nem írigykedve még
arra a tanítványra sem, akinek a keze munkáján idejekorán meglátszik,
hogy méltó lesz mesteréh ez. Ritkán mutatkozó jele ez az emberi. főként
pedig az alkotói nagyságnak. Kivételes emberi érzés a tanítványok tu
dásában gyönyörködő öröm. De a legnagyobb és legnemesebb emberi
érzések világába tartozik. Van benne valami a Teremtő és a teremt
ményeiben mindig tovább alkotó Isten öröméből. Megállni néha és
visszatekinteni, látni, hogy amit alkottunk, az jó. És jó az is, amit tanít
ványaink az igazi teremtés és továbbteremtés szakadatlan láncolatában
alkotnak.
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Bárdos Lajost ezzel a kivételes adománnyal is megáldotta Isten.
Néhány évvel ezelőtt visszavonult a főiskolai nevelőmunkától, a kórus
vezetéstől is. Most már csak r itkán látni a karmesteri dobogón, de ha
tanítványai hívják, örömmel megy, utazik, fárad akár az ország leg
távolabbi zugába is. Az orvosok szerint nem ige n használ ez a meg
fáradt szívnek. Ó azonban másként érzi. Bizonyos vagyok benne, mert
így ismerem; amig csak dobog ez a sziv - ha fáradtan és rendetlenül
is - akkor boldog, ha együtt dobban az okéval, akik ajkukon a leg szebb
muzsikát, a vox humánát szólaltatják meg. Magyar Ferenc

Tüz Tamás nyomdában lévő verseskötetéből:
TOKORBEN JÁTSZIK A KÉZ

(1970)

SZENT CECILIA
Cecilia. szép, gyermeteg leányka,
a csúnya őszi ködben jön fe lém
s kezdetleges kis hangszerén kibuggyan
a legszebb dal, a leghűbb költemény.
Igy látom őt és hallom is bizonnyal,
amíg hajamra hull az őszi dér
és ismeretlen árnyak imbolyognak
s fehér ködfátyoluk a földig ér.

TARSAIM
Társaim ők, kik egyre visszatérnek
hulló hajukkal, mint a csillagok
és oly időtlen, verdeső reménnyel.
hogy azt hiszem már, ők is én vagyok.
Ha szölnak, egy-egy tétova szavukban
titokzatosság bújkál s nem tudom,
mít láttak ők, m íg hozzám visszatértek
az álomittas, vad csapásokon.

HARSÁNYI
Ki életét a szépség éjszakáján
a csillagokra tékozolta el,
nem sok mulandót gyüjthetett magának
s ha szólítják, derusen útrakel.
Ujját nem drága ékkövek díszítik.
csak szók és rimek zord bilincsei,
de két szemét nyugodtan és merészen
a csillagsátras égre vetheti.
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KÖNYVS ZEMLE

Kovács Károly , Hell enizmus, Róma. Zsidóság . Az Újszövetség korának világa . Úti társ.
Köln-B écs, 1969. 502 lap.
Igen j elentős újszövetségi kortörténet jelent meg Németországban a protestáns

Kovács Károly toll ából. A magyar teológus a kereszténység keletkezésének történeti
hátterét mutatja be. egyrészt. hogy az újszövetségi hit e l őfe l téte l e i t megvilágítsa.
másré szt . hogy magát a kereszténységet is jobban megismertesse. A Sze rz ö a l ehető

legtárgyilagosabban vázolja fel azt a történelmi. kulturális és vallási környezetet.
amelyben Jézus evangél iuma felhang zott: megmut atja a megtestesü lés vallás ának
.alaptalaj át" , de ugyanakkor - ha nagyon röviden is - utal a Jézus álta l hozott
evangélium újságára is .

A kor- és szell emtör ténet felvázolásánál a Szerző fő l eg azokat a tényeket és
szempontok at emeli ki , amelyek a kereszténység keletkezése szempontjából fontosak
és amelyek az újszövetségi szent könyvek alaposabb megért ését e lőseg ít i k . Amikor
Nagy Sándortól kezdve ismerteti a helle nizmus korát . majd pedig a római császárság
első két századát. egészen röviden felvi llantja azokat a történelmi vagy vall ási vo
natkozásokat. amelyek a Szentí rás egy-egy fontosabb versét .szltu állék". M i el őtt a
zsidóság tárg yalásába belekezdene (ez a könyv felét tesz i ki) . pár lapon összeveti a
szinkretista vallásokat és az Újszövetséget.

Kovács nagyon hely esen mutat rá arra. hogy Jézus nem mit ikus lény. hanem
konkrét történeti személy; nem a mítosz időtl enségében szétfo lyó alak . mint a mlsz
térium-kultu szok ístens éqel . hanem a történeti ség minden isme rtetőjelét magán vl 
seli .•Jézus nem a természet életének. nem az örök változásna k és a válto zás egy·
formas ágának. nem az elhalásnak és az élet újul ásnak. nem a vegetációnak a szimbo
luma, hanem olyan történeti ember. aki az ókor pontosan körúlha tárolható idejében
élt. éspedig mint a paleszti nai zsidó nép egyik tagja. Az ajkán megszólaló evangélium
is a konkrét történeti szitu ációban szólal meg és arra van vonatko zzással. Az Újszö·
vetség Jézusra vonatko zó üzenete pedig azt mondja, hogy lsten egyszeri . tört éneti
cselekedett el nyil atkoztatta ki magát Jézus Kriszt us által. éspedig az ő halálában és
fel támadásában. Egyik sem miti kus esemény. hanem történet. pontosabban lsten
eszkatologikus cselekedete. Ez különösen is vonatkozik Jézus felt ámadására. amely
az újszövetségi üzenet központj a. A fe ltámadás nem az első taní tványok lelki életé·
ben végbement változás , amely a Golgotán keresztrefeszített Mestert é lőnek hirdeti.
hanem eszkatologikus és mégis tö rt éneti isteni cselekedet. melynek közvet len blzony
sága az üres sír" (241·242. lap) .

Ma. amikor egyes katol ikus teológusok is a szé l sőséges . mítoszta lanítás" kisé rté
sének engednek. örömm el olvassuk egy protestáns teológus to llábó l ezt a tárgy ilagos
következtetést. Kovács - helyesen - megengedi azt. hogy az Újszövetség és az ókori
keresztény irodalom átve tt bizonyos elemeket. kife jezési formák at a szinkreti zmusból
és gnózisból ; de mindjárt rámut at arra. hogy az azonos ki fejezések . szavak mögött
sokszor gyökere sen más életta rta lom húzódik meg. Az újszövetségi hitet nem lehet
.levezetni" a szinkretista vallá sokból : eredet e transzcendens.

Hasonló következtetésre jut a szerzó a zsidóság tanulmányozása után. Az általá
nos áttekintés után egy·egy feje zetet szentel a paleszt inaí zsidóságnak. a Jézus kora
beli zsidóságnak. a zsidó dlas zpórának, majd külön tárgyalja a zsidó vall ás Iel leq
zetességelt és egy utolsó szintetikus fejezetben megmuta tja a fol ytonosságot és a
szakadást a zsidóság és az újszövetségi választott nép között. Tény az. hogyake·
reszténység a zsidó .alaptalalben" gyökerezik . Mégis a Jézus által hozott evangé·

101



Iiuml üzenet nemcsak . bete ljesiti · a zsidó . várakozás t", hanem mcssze túl szárnyal ja
azt. • J é z u s I g é n y c - ez egyúttal személyének a törté neti kutatá s eszközei
számára hozzáférhetetlen , de a hit számára sem racionáli san feloldható . t ttka" 
és az i s te ni . I ga z o l á s ·, m ely et fe ltámadása je le nt. r ep e s z 
t e t t e s z é t a z s I d ó s á g k e r e t e I t . Ezért lett a tanftványok kics iny seregé
ből és Jézus . hlvelböl" gyülekezet, ez pedig több. mint az I dők árjában e lsü llvedö
Irányzat vagy szekta. Ezért tal álta meg a feleletet a vallásos keresés kérdéseire az
egész antik világ a kereszty énséuben" (455. lap) .

Kovács Károly könyvét mindvégig élvezette l olvassuk . Lendületes strlusában csu
pán a protestáns azéhas ználat archalzmusa (kegyesség, bű neset, váltság; no meg a
kereszty én-keresrty énséq állandó visszatérése) zavaró egy kicsinykét a katolikus
olvasó számára. A bőséges név- és tárgymuta tó lehet övé teszi azt. hogy az alaposan
dokumentált munkát amolyan bibli ai lexik onnak ls használhassuk . Kovács könyve
szerencsésen klegészIti Dr . Szörényi Andor A B I b I I a v I I á g a c. fontos rn üv ét,
amely nem annyira az által ános bevezetőre . hanem Inkább a különleges bevezetőre

(az egyes újszövetségi könyvek megvllágftására) helyezte a fó hangsúlyt. Dicséret
illeti Molnár József nyomdáját is a sz ép klállltá s ért.

Szabó Ferenc

Szabó ferenc, lsten barátal . Hlt ünk korszerü bemut atása. Róma. 1969. 120 old.
Szabó Ferenc legújabb könyvében rövid és átteklnthetó form ában tárgya lja a ko

reszté ny hit a lapvető Igazságait. Könyvét elsősorban a mai f iataloknak szánta. Fele
letet akar adni azokra a nehézségekre . amelyek a gyermek es vall ási elképze lések és
a modern (tudományos) szelle miség ütközéséből születnek. A hit igazságairól van
tehát sz ö, ami azonban nem elmélet. hanem élet. A könyv legnagyobb érdeme éppen
az, hogy mindenütt kiemeli a hit egzisztenciális dimenzióit. A hitet nem elvont tan
rendszerként mutat ja be. hanem mint az élő , küszködö, az igazságot kereső és vég
eredményben mind en tettében szeretet re sóvárgó ember személyes feleletét azzal
az Ist ennel szemben, aki önmagát Jézus Krisztusban mint személyes szeretetet nyilat
koztatta kl. Alapgondolata : a kereszténység személyes életk özösség Istennel. A ke
resztények lsten baráta i , mint a könyv clme ls rnond]a. - E kis könyv tartalmilag
két főrészre oszlik. Az el ső rész. mel ynek clme .Tudorn kinek hittem" . három. a hit
alapjai t é ri ntő kérdést tár gyal. Bemutat ja azt az utat. amely elvezet a személyes
Istenben való hithez. Ezt követően kifejt i . hogya keres ztény hit nem a magányos
embernek a vis zonya az Istenhez. hanem közösségben. az egyházban fejlődik és feje 
ződ i k kl. A harmadik fe jezet a kereszté ny hit tört énet i alapjaival fog lalkozik és ki 
mutatja, hogy a . hlt Krlsztusa" azonos a . tört énet l J ézussal" . A második rész . Mlt
kell hinn ünk" cfm alatt sorrav eszi az Apostoll Hitvallás ágazatai t . A szerzö biztos
kézzel válogatta kl azokat a szempentokat . melyek ma különöse n is fontosak. és fgy
a könyv kis terje delme ell enére jól megalapozottan fejti ki a Credo igazságait.

Weissmahr Béla

J . Laplace SJ: Le Prét re II la recherche de lul -rnéme, Ed. du Chalet. Lyon, 1969,
300 lap.
Az ma már mindenki előtt világos, hogy a papság válságban van. Ez a válság

súlyos. hiszen végső elemzésben a hit válsága. De rá kell mutatni a baj okaira és
keresni kell az orvoslást ls. Bizonyos szempontbó l a pap mai krí zise csupán a modern
világgal szembenálló Egyház kr fzlsének megnyilatkozása . vagy még továbbmenőleg :

a modern ember kr lzise. A pap a maga módján éli meg váls ágban sodródó korunk
problémáit.

Körülbelül a fenti mondatokban lehetne összefoglaln i a jezsuita J. Laplace remek
könyvének tételét.•A pap. keresve önrnaq át": maga a cfm jelzi a válla lkozást. Meg
mutatn i a válságban sodródó papoknak. miképpen élhetne k eutentlkus élete t mint
emberek. hivők és papok; egyszóval: miképen tal álhat ják meg önmagukat , elveszitett
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identltásukal. A szerzó már vagy húsz óv óta ad papoknak lelkigyakorl atokat , rakol
lekelékat. Könyve személyes tapasztalatait összegezi : számtalan lelki beszélgetés.
sokr étü személyes kapcsolat gyümölcse.

•A pap helyzet ét. a papság természetét gyakran tanulmányozták. böven elemez
ték . A kérdések özönében, a közvélem ényku tatás és a felvetett problémák kavarqás á
ban a pap tanácstalan marad. Nem tudj a. mi a közvet len teendő : kétség bevonja
hivatását is. Felvet i a kérdést : vajon hiába élt annyi éven át. hiába szeritelte
életót az áldozatos feladatnak? Túl kell jutnunk a közvéleménykutatásokon. az elm é
leti sztnt éztseken, a különbözö felm érések en. bármennyi re is fontosak ezek a munkák.
Segítsük a papot. hogy szembenézhessen a mával. amely változik és amely még is
meretlen jövőt hord rnéh ében, hogy újra megtalálja sz étes öben l évő belső egységét.
Meg vagyok győzödve arról, hogy ezt az egységet csakis úgy lehet újra meate rem
tcnl, ha a pap állandóan megtór önmagához. ha elfogadja önmagát. a kort . amelyben
ól . éspedig mind ezt teljes hittel teszi . Kett ő s megtérésről van tehát szó: az emberi 
nek és a kegyel emnek összhangba hoz ás áról. Ezt tar tjá k szem e lőtt ezek a lapok is:
kiindulva a jelenkori válságból , meg akarják mutatn i e kettős megtérés szükséqes
ségét és elemezni azokat a tényezőket - a természet és a kegyelem kettős szem
szögéből - . amelyek a megteremtendő bels ő egységbe be épülnek" . (10. Iap.)

P. Laplace könyve három részre oszlik : az első rész leír ja az új papi t ípust. jellem
zi a mai szellemi válságot (tehát az ember és a h i vő válságát). majd pedig a Zsinat
fényében megjelöli a megújulás út ját . A második rész alaposabban tárgyal az ernber
ról: a szabadság. a szerelern (cölibátus és házasság) . az apostoll munka, a szellem i
élet és a világhoz való viszony kérdései képezik az egyes fejezetek témáit. A harma
dik rész a természetfeletti é l etrő l szól. A hitből való élet, a lelk i élet . a lelki érett
ség, a lelki szabadság és az utolsó próba (a halál) kérdés eire keresnek választ e
rósz Iejezetel .

Lehetetlen összefoglalni két oldalon e gazdag könyv tartalm át. Inkább ízelit öt
szeretnénk adni az egyik fejezetből , hogy a fr ancIául tudók kedvet kapjanak elolvas á
sához. A I e I k i é I e t r ő I szóló fejezetet muta tjuk be v ázlatos an .

Miként minden embernek . a papnak ls probl émát jelent a hit . Hiszen az élő hit a
Lélek adománya: a természetes ember képtelen hinni. De a hitet t áplálnunk. óvnunk.
ápolnunk kell. Milyen eszközökkel? Erre a kérdésre keres választ a lelk i élett el íoqlal
kozó fejezet. Sok keresztény szemére veti man ap s áp a papoknak. hogy nincs lelki
életük. Az Imádság - rnondj ák - nem érdekl i őket . Egyesek még elméletileg is
igazoln i akarják. miért hagyták el. azt bizonyítv a. hogy elég a cselekvés. a testvérek
szolgálata . Ha valaki lelki tanácsot kér tőlük. nem ért ik miről van szó. Igazak·e ezek
vádak? Mennyib en? A mai papnak valóban nincs igénye a lelki életre . valóban nem
érzi szükségét az Imádságnak? Mindenekel őtt a fogalmakat kell tisztáz ni. hiszen
. Ielki élet" . .lelkiség· elkoptatott szavak. s tal án éppen a kontesztá lás je lzi . hogy
a papok valami autentlkusabbat akarnak belső életükben.

A lelki élet az összes term észetes és kegyelmi energiánknak latba-vet ése, hogy
megtalálva lsten akaratát. követve a Szentlélek ind ftásait és felhaszn álva Adományait.
Istent szolgáljuk testvéreinkben . Ha így fogalm azzuk meg a lelki életet. bizonyára
igen sok pap egyetért velünk . A lényeg az. hogy megtaláljuk lst en akaratát. ponto
sabban hivatásunkat. Ha teljesen hivatásunknak adjuk magunkat , megta lálj uk a bel ső

egységet és a békét . Ennek különbözö módjai . eszközei vannak. M indenekel őtt szük
séges a csend. az elmélkedés . az imádság . Klassziku s módszerek. Amikor A magányba
vonulunk és ott keressük lsten jelenl étét. nem menekülünk a világtó/, nem mondunk
le emberi fel adataink ról , hanem éppen Igazabban és teljesebben akarunk Ist ennek és
testvéreinknek szolgálnI. Az lsten akaratának követés éhez szükségOnk van továbbá
aszkézisre. lemond ásra, önmeqtaqad ás ra. Másszóval : rendet teremtünk önmagunkban,
hogy ne a hangulatok és az ösztönök játékszere i legyünk , hanem a lehető legnagyobb
szabadsággal mi magunk határozzuk meg önmagunkat . Az aszkézis módozatai, formál
változnak a korok szerlnt, de önmegtagadás nélkül nincs lelki élet. nincs egyszerüen
keresztény élet. Végül: legyünk türelemmel. tudjunk várni : a kl s érletez és, tapasz-
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talatszerzés. a bukás és az újrakezdés ls hozzátartozik az életh ez. A lelki ember
klalakltásához ls időre. párbeszédre és tapasztalatcserére van szükség. Mindezekben
legyünk tanulékonyak a Szent lélek Inditásaival szemben, és Jézus Krisztust kövessük.
A százados keresztény tapasztalatnak ezeket az alapvető Irányelveit nem vethet jük
meg.

A mal pap azonban kényelmetlenül érzi magát. amikor ezek rő l a követelményekrő l

hall. Legtöbbünk érzi azt, hogya szeminárium i vagy novlclátusl évek alatt kapott
lelki kiképzés valamiképpen nem fel el meg a kor követe lményeinek. Túlságosan el·
választott bennünket a világtól és a különböz ö (jámborsági ) gyakorlatok olyan stí
lust alakItottak kl, amelyet később levetettünk, mint valami szoros ruhát . Sokunkban
tovább él a lelki élet. az Imádságos elmélyülés vágya. de ugyanakkor nem talál/uk
meg utunkat: . Ielkl életünk' irreális. távol van a valóságtól. Individuali stának tűn ik .

Ma a fiatalok a testvéri együttlétet, az emberk özelséget. a v ilág fe lé való nyitott
ságot és a szolgálatot hangoztatják . Az I dősebbek Iü lében pedig Newman szava
cseng: .~n és Teremtőm' .

Sematikusan jellemeztük a mai pap problémáját . MI a megoldás? Keresnünk kell!
Nem szabad megállnunk az út ele /én. a nehézségek e lőtt . Az természetes. hogy
örökké nem maradhatunk serdülők , noviciusok. A felk inál t eszközökke l klnek-klnek
ki kell alakitania egyéniségét. .Ielkl" f izlonóm iáját . M indenkinek sajátos hivatása
szeri nt kell megtalálnia . Ielki útját' . Csakis igy ta lálhatjuk meg önmagunkat. Ehhez
persze lelki vezetőre, mesterre, tanácsadóra ls szükségünk van. P. Laplace Itt fe l
hivja a f igyelmet egy Igen veszélyes buktatór a. A lelki éle tben való e lőhaladásnak

egyik gúzsbakötője a szabályosságnak - szabálytartás nak - helytelen felfogása. Ha
valaki a lelk i élet szabályait vagy gyakorla tait abszolútaknak tekinti. ha pl. úgy vélt,
hogy a jó pap az. kl aggályosan hűséges bizonyos szebályokhoz. e lőirásokhoz (pon·
tos felke lés . szentséglátog atás, hűség a brevlá rlum- mondásban stb.) , könnyen mellék
vágányra kerülhet. Igaz. fontos a pontosság és az ilye nfajta hűség (a civil életben
az emberek nem engedhetnek meg maguknak annyi lazaságot és pontatla nságot.
mint egyes papok hivatalukban) , de ne kever jük össze a különbözö terü let eket. Ha
<l pontosság . szabálytartás kl ls feje z sokat a pap lelk i é letéből. nem lehet annak
fokmérője ; ha pedig merev , aggályos hűség , legalIzmus lesz belőle , az éret lenség ,
a karnasz-m entalttás fenntart ását szolgálja . A papnak szabad embernek kell lennie:
merjen önmaga lenni : .é rezze jól magát b ő r ében" . egy bizonyos emberi teljességre
kell szert tenn ie, hogy aztán az evangéli um szell eme. a zsinati megújúlás Irányelvei
szerint kialakulhasson lelki életének strukt úráfa.

(Sz. F.)

Rákos B. Raymund, Huszonegy év It áli ában. Róma 1968.
Mikor átolvastam a képekkel bőven Ill usztrált 486 oldalas kedves könyvet ugy

éreztem. hogy a szerz ö a soro kon keresztülolvasóinak ls azt üzeni . amivel annak
idej én az assisi nemzetközi teologlán növendékeit köszönt ötte : .Venlte fi lii. audite
me, timorem Domini docebo vos ... Jöjj etek. fiai m. hall gassatok rám. az Úr t élet
mére kivánlak oktatni t iteket.·

A könyv Iap/ai elvezetnek Róma és Itália jelentősebb szent helyeihez. Ha a rövi d,
értékes történelmi összefoglalások után a képekre pill antunk . szinte úgy érezzük.
minth a magunk ls odazarándokol tunk volna. A huszonegy éven át fe lhalmozott él
ményeket nem tudja magába zárni. Lelkesen meghív bennünket. Menjünk együtt:
élvezzük közösen a látottakat . hallottakat .

Maga Irja, hogy Róma és Itália megismerése nem könnyű . Sok minden rej tve
marad, ha nem villantanak rá fényt . Itt tudni kell látnI. Ez a könyv nagy segitség
ebben. Nem útikalauz. Ennél több. Minden soron. képen keresztü l a lélekhez ls szól.
Aki csakugyan együtt halad a sze rz övel . töb bet Ismer meg Itáli ából , mint egy rosszul
vezetett zarándoklaton.

Három pápának az uralkod ása ls bel enyúlik ebbe a 21 évbe. Uralko dásuk minden
nagyobb eseménye felcsillan a könyv lapjain. A képekből szinte szólnak hozzánk a
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szertart úsokr ól . a nyilatkoratokról . az esem ényekr ól. amelyeken nem lehettünk ott .
A sorokbó l nagy szeretet csendü l ki Róma. Rendje. Hazája és Édesanyja iránt .
Talán kár volt néha egész apró részletekbe bocsájtkoznt. mint naplrendek, házi

szabályok kérdései , stb. Jó tartalomjegyzék zárja a könyvet, de a könyv anyagelosz
tása Inkább lehetett volna a témák fontossága szer int csoportosított , mint kronologikus.

Ha letesszük a könyvet. csak hálás köszönetet mondhatunk a a Szent Péter temp
lom apostoli magyar gyóntatójának. aki annyi szeretettel kalauzolt a 21 éves Itáliai
úton. Sokat tanultunk és gyarapodtunk az Úr és az Egyház szeretetében .

M. L.

MEGJELENT:

Szabó Ferenc SJ

Isten bar átai. Hitünk korszeru bemutatása
Róma 1969, 120 old.

Ára 1.50 dollár, tiz példányon felüli rendelésnél 1 dollár.

Megrendelhetö kiadóhivatalunknál vagy a szerzönél:
Via dei Penitenzieri 20, 1-00193 Roma, Italia
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HALOTTAINK

Ruzsinszky Gyula c. espere s, ny. füzéri plébáno s. Sátoraljaújhelyen tomették
(65, 42)

Legeza Odön ny. görögkatolikus plébános (83)
Nagy János buenos-alresl kórházieikész május 2·án.
Tyukody Paulin testvér a budai ferences templom volt orgonistája július s-én

(76)
Munka János esperes, volt dobócs l és vilkei plébános. augustus 5-én.

Rozsnyón (77. 54)

Donka János tb . esperes , aranyosapáti gör . kat. plébános, Debrecenben,
Július ts- én Dudás püspök temette Csengerújfaluban (54, 28)

Szabados János ny. esperes Abaújszántón. Dudás püspök temette (68, 43)
Buczkó Emil József premontrei kanonok Jászón. Aug . s-én temették (76)
Ettl János prelátuskanonok, püspöki helynök. Eisenstadtban temették (58, 34)
Kodatsch János prel átuskanonok. Neutal ban te mették (66. 43)
Párkányi János csere hátsurányi plebános Balassagyarmaton (62. 40)
P. Dr. Wlld Endre a minoriták volt tartományfönöke. július 29-én Rio de

Janelróban (87, 70, 64)
Berkov ics Ernő Lajos premontrei kanonok , Farkasgyepün . Bakonygyepesen

temették (76)
Varga Bálint fere nces áldozópap , Pannonhalmán (76)
Bakos János Ágoston ferencrendi áldozópap . A kápta lanfüredi temp lom

kriptájában temették (72. 55. 49)
Kóbor István c. esperes, ny. ölbői plébános , Szentivá nfán . Jákfán temették

(82. 57)
Lukács József piarista. volt debreceni igazgató . A székesfe hérvári Szedres

temetőbe temették (68, 54. 45)
Virágh Sándor püspöki tanácsos . plébános, a szegedi Klauzál Gábor reál .

gimnázium volt hittanára. Szegeden (71, 47)
Szendy László c. apát. ny. esperesplébános Szombathelyen (74. 52)
Cinfalvi Dezső Péter bencés tanár, Pannonhalmán. Kőszegen temették

(80, 61. 54)
Sasváry Károly érseki tanácsos Epölön (68, 42)
Kurucz Károly esperes. volt szalézi áldozópap, Nagysápon (57. 30)
Pölöskey Kornél Gáspár cisz terci áldozópap. Pannonhalmán (92. 74. 67)
Szabó Gyula szalézi áldozópap. Domaházán (82. 54. 44)
Nagy Béla görögkat . plébános. tb. kanonok. Bákoskereszturon teme tték (61)
Ihrlng József Jakob OP Sopronban (78, 48)
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Valter Lajos c. esperes. ny. hitoktató. Az ú ípcst-kertv áros! templom kriptá
jába tometté k (78, 55)

Gulyás János gyöngyösoroszi plébános
Kovács Sándor esperes. a kaposvári J ézus Szíve templ om plébánosa.

Kaposvárott temették (60, 35)
Turcsányi Albert Egon esztergom megyei áldozópap, Székesfehérvárott (73)
P. Takács Antal Gyárfás OFM ny. bakonykoppányi lelkész . Rákoskeresztur6n

tem ették (56. 39. 29)
Körper Károly protonotárius. a pozsonyi dóm ny. plébánosa (76)
Varga István szept. 19·én Peresznyén. Hosszu Ideig működött a burgenlandi

plébániákon ls. Mint nyugdlj as Sopronba élt (83. 56)
L1ttván Sándor olaszfai plébános (60. 37)
Dömötör István c. apát. ny. esperesplébános a székesfehérvári Papi Otthon

ban. SzQfófalujában Kónyban temette Kisberk Imre püspök (78)
Babanyecz Pál ócsai plébános. kerüle ti esperes (58)
Mlhályi Jenó Emó ny. bencés fóiskolai tanár Pannonhalmán (82, 65, 60)

+
Elhúnyt paptestvóreinket foglaljuk mementóinkba!

ETIL JANOS és KODATSCH JANOS
prelátuskanonokok tra giku s halál a

lippert Ulrich ny. plébános temetésén v éqezte a szertartást a két prelátuskano
nok aug. t -én. A slrná l Ell I pre látu s mondotta a beszédet . cl vezette az autót , amell yel
vis sza akarta k térni Eisenstadtba. Píafístátten közelében egy útkereszteződésné l

autóbusszal ütköztek össze . A szentkenet szentség ében még részesültek. de a bádeni
kórházba szá llítva nem sokáig maradt ak életben.

Aug. 5-én szállftották öket vissza Eisenstadtba. A Dómban felr avatalozott prel átu
sokhoz nagy részvéttel szinte beláth atatlan töme g zarándokol t . Dr . László István
eisenstadti püspök a dómkáptalan tagjaival koncel ebrálta a rcq uiemet és ő tartotta a
beszédet is . A templomi szertartás után a temet ési menet a városon keresztül haladt
a Bergkirchéig. Az ottani tére n megállv a szétváltak. Kodátsch prelátus koporsóját
ugyanis szülöfalul ába Neutalba szállították, mig Ettl prelátust az elsenstadt -oberberql
temetőbe vitték.

E t t I J á n o s 191' -ben született Andauban. Teológiai tanulm ányait Bécsben vé
gezte. 1935-ben szentelik pappá. Nezsiderbe n és Kismart onban müköd ik mint káplán.
majd 1940-ben Wallernben lesz plébános . 1949-ben a matte rsburgl kisszeminárium
élére kerül. Mikor 1954-ben Dr . László István lesz a burgenlandi apostoli admlnl
strator, őt Irodaigazgatónak nevezi ki. Atveszl egyben a Caritas vezetését ls. Mint
caritasdirektor sok-sok jót tett az arra rászomló ídeszörödott magyarokkal is. 1961 
ben pápai prelátus . az egyházmegye megalakul ásával kanonok és 1967-ben püspöki
helynök lesz.

K o d a t s c h J á n o s 1903·ban született Neutalon. Tanulmányait Györben kezd
te és Bécsben fejezte be. 1926-ban szentelt ék pappá Bécsben. Szentelés után két
évig káplán Neudörf lben , majd az apostoli adminlstratura titkára lesz. Dr. Köller
József provikári us alatt ő tö lti be az iroda igazgatói tisztet (1934 - 1949). cl a Finanz
kammer első IgazgatóJa is . Emellett a klelnhöfleini plébániát is ellátja. Dr. Michel
halála után átveszi a burgenlandi szeminárium vezetés ét . 1965·ben egészségi okokból
lemond régensI tiszté ről. Az egyházmegye megalakulásával ő is kanonoki kinevezést
kap. Káplán korától kezdve buzgó Irodalmi tevékenységet fejt ki. 1945-ben megalapítja
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a St. Martinsbote c. egyházmegyei lapot és szerkes zt ö]e haláhii g. Mngyar kapcsola
tait sem felejtette el. Dr. László István püsp ököt. a magyarak apostoli vlzitátorát
többször helyettesítette a magyarok máriacell i zarándoklatán.

M.

DR. SZENDY LASZLÖ
c. pornói apát , ny. szombathely i székesegyházi esperes-pl ébános

(1896 - 1969)
Szeptember tü-én dél el őtt Kovács Sándor szombathely i megyéspüspök és 150 kar

inges pap jelenlétében mut atta be érte az engeszte l ő szentmiseáldozatot a Szent
Kvir in templomban Dr. Winkl er József segédpüspök és végezte agyászszertartást.
Szentbeszédében szeretettel emlékezett viss za a megboldogult első lelkipásztor i
állomáshelyén. Winkler püspök szü lőfaluj ában : Nagyszentm ihályon (Burgenland) vég
zett papi munkájára és utalt szívbajára cél zó. többször is hangoztatott szavair a:
.meglátjátok. én hírtel en. de nem készületle nül halok meg:

Halála napján. szept . 7.·én reggel még a székesegyházban misézett , prédikált .
délután 2 óra előtt a püspökvár második emeleti szebája e lőtt esett össze. Megyés ·
püspöke részesített e a szentke net szentsógében és fogta le a szemét . A Szent KvIrin
templom kr iptájába temették és si rjánál a salköveskuti plébános búcsúzott tóle :

A szeretet kett ós kötelékének melegével és a minket ért veszteség kettós fájdal 
mával küldöm rnost papi tes tvé rszivünk dobogását Utánad: tani tványaid és munka
társaid nevében.

Amire másfél évtize den át a Szombathely i Hittud ományi Fóiskola katedráján taní
tott ál: az tudom ány volt . nem divatok szeri nt válto zó. de mindig korszeru . A Sacra
Scriptura. a Szentírás világában mindig ott hon voltál . s ezért tudtad szépségeit.
mélys égeit és magasságait tanltványaiddal is megszerett etni . Új Szentírás fordításod
földi eli smerését nem érhette d meg. de az égi Imprimatur-t már megkaptad rá. Mint
prefektus az innsbrucki pedagógia múvészetét és ózondús magaslati levegójét hoztad
kispapjaidnak. Mint esperes-pl ébános. Szombathely szegényeinek gondozását. a kato
likus egyesületek feivirágoztatását. vitalitását és a minden napi gyóntatást különösen
szerett ed. Fontos egyházi állásaidban alattvalóid nem volt ak. csak munkatársa id.

Szeretett Laci Bátyánk!
Ezüstmiséd és aranymlsé d között háromszor is megjá rtad papi életed keresztút 

ját . Végrendeleted megbocsátást sugárzó szavai bizonyitják. hogy nem maradt tüs ke
a szívedben embertársaid iránt .

Újm isés szentképedre 1918·ban. papi életed mottójául Pál aposto l szavalt írt ad:
. Nekem Krisztus az életem: Otvenegy éves papi életedben az alter Chr istus kialakí
tásán munkálkodott lelked. Tavaly nyári . aranymisés szentképeden pedig az emmauszi
tanltványok kéró szaval állanak: . Marndj ve lünk Uram, mert este ledik!' . . . 14 hóna
pon át azóta egyre este ledett és most : a szeptemberi kék magyar égbolt fecskélt
délre küldö Kisboldogasszony vigiliájának délutánján fölvirradt Neked az Orök Nappal.
Erezted és mondogattad ls . hogy nem készület lenül indulsz.

1918 jún ius 13-án a szombathelyi domonkos nóvérek zárdatemp lomában újmiséden
először mondtad : . Ist en oltárához járulok' . - és én. mint kis mlnl str énsod, boldo 
gan visszhangoztam: . Istenhez. aki örömöm és boldogságom: - Ma ford ítva van:
mi járultunk lsten oltárához Erted könyörögve itt lent . és fájdalmunk fel hóln át a Te
szavadat hallj uk szívünkkel onnan fel ü l ről : . Iste nhez. aki örömöm és boldogságom:

+
Szendy apát nemcsak termetében volt szent Márt on egyházmegyéjének legmaga

sabb papja. szellemének sokoldalúságával is kieme lkedett. Mi kes püspök ezért küldte
Innsbruckba a teológiára. Grösz József 1937·ben állí totta a székesegyház f öplébánlájá
nak élére. Kovács püspök pedig 1944-ben neveztette kl pornói apátnak. A szern ln á
r iumban másfél évti zeden át volt prefektus és biblikus tanár.
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LAKOS ENDRE

Középiskoláit a szegedi piarista gimnáziumban végezte . Ozvegy édesanyja néhány
szobából álló otthonában kis rnaqán-konviktust rendezett be. Az erős asszony lelküle
tével az itt élő néhány diákot példás fegyelemben neveig ette. Bandi már itt belenőtt

n közösségi , fegyelm ezett életbe.
Még protest áns mikor iskoláit kezdi, de a piarista gimnázium szelleme és a Sze

gedet mindig átható katoli kus szell em az ő lelkét is megfogj a. Nemcsak konvert ál,
hanem lassan papi hivatása is kibontakozik.

A szegedi szemináriumban P. Hunya, a nagy magyar spirituál is neveltje, kinek
lelkiségével mindjobban töl tekezik . Kellett is ez a lelki erőta rta lék későbbi , kálváriá s
útjain.

Mikor az események folyamán Ausztriába sodródik, itt is arra a munkára fekszik
rá, amely mindig eleme volt : a magyar ifjúság nevelésére . Innsbrucktól nem messze,
a tiroli havasokban. Granben 1600 m. magasságban szervezője a magyar gimnázium·
nak. Fiai komoly munkát végeztek és nem kallódtak el. Egyszerű irógépiével kis lapot
is indít . Hite l" eimen. Munkatársai diákj ai. Az iskolai szünetekb en cserkésztáborokat
szervez . Fiai szívében úgy akarja megalapozni <l maqyars áqtudatct , hogy a nagy világ 
ban szétszóródva is a magyar lélek és emlék mind ig megmaradjon. A grani iskola
megszünése után a magyar egyetemist ák lelkésze lesz Bécsben. Egészsége mind
jobban gyengül. Ezüstmiséjén már lehetett látni a tragi kusan fenyegető veszélyt. De
ő még most sem kiméli magát. Mind en erejével igyekszik tovább dolgoznI. Pár évvel
ezelőtt kiadta könyvét , mely a középiskol ások nivój án öle l i fel a hitigazságokat. co
ram Sanct issimo címen irta jól sike rült cikkei t a magyar papság lapjába.

Június ts -én szakadó esőben, vill ámlás, menydörgés között indult 51 éves korában
utolsó útj ára a bécsi ott akringi temetőben. Számos magyar paptestv ére és legalább
kétszáz honfitársa kísért e. A magyarok apostoli vizit átora . Dr. László István püspök
temette és mondott német nyelven beszédet . A magyar paptestvérek nevében Msgr .
Adám György búcsúztatta. A koporsónál Toll as Tibor, Varga Gyula és Dr. Papp Andor
vett ek még búcsút tőle . Nemzet i sztnü koszorúk, szegélyezték a csanádi egyház
megyés paptestvér utol só útját és egy maroknyi hazai fö ld omlott először kopors ó
jára .

Marosi Lászl6

DR. WILD ENDRE OFMConv.

(1882 - 19691

Nem hazájában halt meg, Erdélyben, hanem Brazíl iában, Rio de Janeiróban, 1969.
július 28·án. Idős volt, halála mégis várat lanul ért bennünket , rnert élete utolsó per
céig eleven é leterőve l dolgozott.

Aradon született 1882. május 31-én, Erdély egyik legtört énelmibb városában, Ott
végezte középiskolai tanulmányait , majd 1899-ban Marosvásárhelyt belépett a mino
rita ferencrend Sz. Erzsébet tartomá nyába. A római Gerqel y-eqyetern bölcsészkarán
doktori oklevel et nyerve, teol6gial szakképzett ségét részben Itt , részben Innsbruckban
szerezte meg. 1905 december 23·án Páduában szentelték pappá.

P. Wi ld emelkedett, gyakorla ti éle tbölcses éggel rendelkezett. A diadalmas keresz
tény vi lágnézet de r űi é ve l . erejév el fogott munkához. El ső munkahelye Lugos, ahol
zárdai hitoktató és plébániai segédlelkész lesz. Megalakít ja növendékei Márla-kongre·
gációját és velük együtt leford ítja Opltz Henr ik jezsuita lelk ikönyvét: Die Schule
Mariens (1910, 8 °, 352 old al]. 1911 -ben pancsovai pl ébánoss a és házfőnökké nevezik
ki. Itt 600 kötet es katolikus ifjús ági könyvtárat alapít és munkatársával lefordítja, és
kiadja a minorita rendház 1718- 1750 között i napl ójét (1915, 4 °, 272 o.) . 1914·ben
meglátogatj a Konstantinápolyt, Kisázsia, Szíri a, Palesztína és IÖszak-Egylptom sok
városát . Visszatérve Erdélybe, már vár rá az aradi helyő rségén a lelké szi szolgálat,
amelyért több kitüntetést kapott .
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Az első világháború után Aradon plébániai I rodaigazgatő lesz, 1922·24·ben a rnlno
ritarend erdélyi tartományának generális commlssárl usaként , vezet i a rendtartomány
ügyelt .

Nyomdász szakképzettsége, szerkesztői és írói tehetsége az irodalom, valamint
könyvkia dás termékeny rn ű vel ö j év é teszi. 1918-tól az Aradi Katoli kus Egyházi Tudós t
tót szerkeszti , amelyet 192D-ban . vas érnep" eimmel szépirodalmi, m üvészett, kritikai
fo l yő l rattá alak it . A liturgikus szövegek, imakönyvek , zenemúvek, a magyar katolikus
múveltség mindmeg annyi bizony ítékai : az 1936·i vatikáni sajtó vil ágkiáll ításon méltán
nyertek k itüntető oklevelet.

P. Wild saját maga is számtalan tanulm ányával, ford ításával gazdagitotta a szer
kesztésében megjel ent felfokozott igényú folyóiratot , de irt a Krass ö-Ször ényl Lapok
számára is . - A római szentév ekre, valam int Assisi Sz. Ferenc halálának 700. évíor
dulój ára 1926·ban több erdély i vagy bánságí zarándoklatot vezetett Itál iába, de azon
kivül Lourdesba ls.

Atm eneti kézdivásárhelyi tartózkodás után 1939 szeptemberében Félévi szabad
ságra testvéröccséhez Porto A legrebe utazott, Brazill ába. Az Időközben ki tört világ ·
háború miatt nem térhetett vi ssza Európába, igya brazili ai mino rita missziókban
vállalt munkát. Ott kamatoztatta gazdag tapaszta lati tudását és magas lelki rnüvelt
ségét. Lelkipásztori rátermettsége és lankadatlan buzgósága révén úgy az Universi·
dade Rural mezőgazdasági egyetemnek, amelynek 12 évig volt lelk észe. rnlnt POrto
Alegre társadalmának, ahol 10 évig volt a Tanlt önöképzö hittanára, osztatlan szere
tet ét és megbecsülését érdemelte ki. I:lete jó néhány esztendejét a rio de janeirói
minorita kolostorban töltötte, egészen hahí lálg élénk iroda lmi munkásságot Fejtve ki.

P. Wlld egész életében sokat segített másokon , vig asztaló szóval és tett ekben
nyilvánuló szer étett el . Készséggel helyettesitette a római Sz. Péter templom apostoli
magyar gyónt atólt is (1961 és 1963-banJ. A két utóbbi alkalommal járt Európában
utolj ára. Brazil áll ampolgárságot kapott 1947. febr. lS-én: amint ú maga irta egyik
legutóbbi levelében, a volt államfő személyesen fej ezte ki örömét hosszú és értékes
braziliai múködése Fölött.

Gyémántm iséjét 1965. dec. 23-án ünnepelte meg rendtár sai és t i sztel ői körében. -
P. Dr. Wild Endrét az Erdélyi Katolikus Akadémi a 1930. ápr. 8·án rendes tagjai közé
Iktatt a. Pápai kitüntetésben részesült 1933·ban.

P. Wild Endre, erdélyi magyar minorit a égi adományként alkotó készséget. áldo
zatos szivjóságot. Finom életbölcsességet , Fáradhatatlan munkakedvet kapott .. ..
Gondos és lelki ismeret es nevelői , elöljárói , lelkip ásztori munkájának értékeit az Úr
lsten már számbavett e. sz ámunkra pedig örömet. hasznot és példát jelent enek.

Rákos Rayrnund

NAGY JANOS

Egri egyházmegyés paptestvérünk sok-sok szenvedésen ment keresztül. 1949 jan.
19·én érkezett Argen t lna földjére . San Izidro és La Platan káp lánkedott . Uto lsó éve l
ben Buenos Airesben k órházlelk ész. Súlyos cukorb ajban szenvedett, halt meg.

Visszavonult életet élt. Jó gyóntató volt. Sokat olvasott. Kis pénzét teológiai
könyvekre költött e. Május 7·én halt meg, egyedül az idegenben. A magyar koloni a
csak egy hét mulva értesü lt haláláról.
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